
CONCELLO DE BARBADÁS

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA  DO CONCELLO  PLENO   DO DÍA 04 DE XUÑO DE 

2018.  

ASISTENTES:

Alcalde-presidente

D.  XOSE CARLOS VALCARCEL DOVAL ( PSdeG-PSOE)

Concelleiros/as

D. VICTORIA MORENZA DOFORNO ( PSdeG-PSOE)

D. MARGARITA PEREZ FERNANDEZ ( PSdeG-PSOE)

D. JOSE RAFAEL SIERRA CARRIL  ( PSdeG-PSOE)

D. ADRIAN VARELA VAZQUEZ ( PSdeG-PSOE)

D. XOSE MANOEL FIRVIDA PLAZA (BNG)

D. ANXELA GONZÁLEZ CID (BNG)

D. SERAFIN NÚÑEZ PEREZ (BNG)

D. Mª CONSUELO VISPO SEARA (PP)

D. MANUEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ (PP)

D. NIEVES CARRIL GÓMEZ (PP)

D. MANUEL ANGEL FERNÁNDEZ QUINTAS (PP)

D. MIRIAM PRIETO VALDES (P.P.)

D. JUAN CARLOS VILLANUEVA FERNÁNDEZ (PP)

D. SANTIAGO  GONZÁLEZ PEITEADO(DO)

D. SERAFINA VARELAS VIEIRIA (DO)

D. RAMÓN PADRÓN CALVIÑO (GRUPO MIXTO)

Secretaria 

 D. SILVIA ALONSO FERNÁNDEZ 

No  salón  de  Plenos  da  

Casa  do  concello   de  

Barbadás,  sendo  as  

19:30   horas do día 04  

de  XUÑO  de  2018  reú-

nese en sesión ordinaria,  

en  primeira  convocato-

ria,  o   concello   Pleno,  

baixo  a  presidencia  do 

Sr.  alcalde,  coa  asisten-

cia  dos  Sres./as.  

concelleiros/as.  Relacio-

nados  na  marxe,  actu-

ando  como  secretario,  

Silvia Alonso 

Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida realización da sesión, o Sr. Presidente 

declara aberto o acto e, seguidamente  procédese á análise dos puntos da orde do día.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Comezamos. Boa tarde a todos e a todas. Benvidos a todos os 

concelleiros e concelleiras, especialmente, benvidos e benvidas ao público asistente, en especial 

ao colectivo Por Eles. Moitas grazas por estar aquí. 

PARTE RESOLUTIVA.

1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO 9 DE ABRIL DE 

2018.

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

sesión  ordinaria  do  pleno  celebrado  o  día  9  de  abril.  ¿Algunha  cuestión  que  modificar? 

¿Algunha modificación que realizar?

A Sra. González toma a palabra (BNG): Non, pero nesa acta parecía que eu que non estivera. 

E eu si estiven, o que pasa é que saín ao principio do pleno, o que non estivera precisamente na 

anterior, entón saíra na aprobación. Creo que é esta. E despois incorporeime máis tarde.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois anotamos iso.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Efectivamente. Faise entón esa modificación.

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Señor  Ramón  Padrón,  ¿algunha  cuestión  sobre  a  acta? 

Tampouco. E vostedes tampouco. ¿Votos a favor?

A Sra. Secretaria toma a palabra: ¿Democracia Orensana?¿ Nieves?

O Sr. Alcalde toma a palabra: A favor. Votos a favor.

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Vale.  Democracia Orensana,  BNG, Partido Socialista e 

Grupo Mixto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Abstencións?¿ En contra?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Falta Manuel. Falta Manuel.

Tendo en conta que na acta anterior consta que D. Ánxela González Cid estivo ausente, faise 

constar que foi un erro, xa que asistiu a dita sesión.
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Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE, 

BNG, Grupo Mixto e Democracia Ourensana, os votos en contra do PP : “Aprobación da acta do 

09 de abril de 2018”

2.  DECLARACIÓN DE SERVIZOS PRIORITARIOS PARA A CONTRATACIÓN DUN 

TÉCNICO PARA A GARDERÍA. (EXPEDIENTE 2.322)

O Sr. Alcalde toma a palabra: O segundo punto da orde do día, o expediente 2.322 que fala da 

declaración de servizos prioritarios e que afectan neste caso, a persoal laboral, e en concreto á 

gardería infantil, en relación a que hai catro traballadores, creo que son catro traballadoras que 

están a xornada, en redución de xornada. Ten a palabra o Concelleiro de Servizos Sociais, señor 

Serafín Núñez.

O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Si. Boas tardes a todas e a todos. Como ben di o señor 

Alcalde e comentamos na comisión informativa da semana pasada, repítese de novo para o curso 

que ven 2018/19, a situación que tivemos xa nesta anterior, onde hai catro traballadoras, catro 

técnicas da escola, titoras de aula ademais, que continúan en redución de xornada, polo tanto 

cunha xornada, efectivamente tamén nunha quenda sempre de mañá, na que polo tanto, pois 

efectivamente, pois a quenda de tarde, abrimos de sete e media a oito e media da tarde, pois 

conta con menos traballadoras para exercer estes cometidos. Polo tanto, traemos de novo este 

punto, que sería a contratación dun técnico para este curso 18/19 que comezaría a inicio do mes 

de setembro ata o 31 de xullo do ano 2019, para, digamos reforzar estas franxas horarias que 

como lles digo, quedan un pouco a descuberto. É dicir, non se trata de, entendo, dun incremento 

de plantilla como tal, porque si se incrementa neste traballador, neste novo traballador, pero que 

en todo caso vai a cargo desas catro reducións que están encima da mesa e que polo tanto pois  

nos teñen un custe, entendo que, economicamente non ten custe e que sirve para reforzar esta 

cuestión. Nada máis.

 O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón. ¿Nada 

que dicir? ¿Democracia Orensana? Tampouco. O Partido Popular, ¿algunha consideración que 

facer? Ten cinco minutos.

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

3



CONCELLO DE BARBADÁS

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. Boas tardes a todas e a todos. 

Especialmente  ao  público  que  nos  está  acompañando  hoxe  aquí,  e  de  forma moi  especial, 

súmome ás  palabras  do  señor  Alcalde,  ao  colectivo  Por  Eles.  Nada,  estamos totalmente  de 

acordo coa proposta,  con esta  modificación.  É algo  que  xa  se  fixo  no curso  pasado,  entón 

entendemos que lle hai que dar unha continuidade para ter cubertas esas carencias que se están a 

producir de xeito habitual na escola infantil. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas. ¿Non sei se vostede quere ter unha segunda 

quenda de palabra? Polo tanto unha vez que visto cal é o transcurrir deste debate procedemos a 

súa votación. ¿Votos a favor? Unanimidade.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:

 “  Declaración de Servizos prioritarios, urxencia e necesidade de contratación de persoal 

laboral temporal para a Escola Infantil Municipal dun Técnico”

3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO. (EXPEDIENTE 2.339)

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  O  terceiro  punto  da  orde  do  día,  o  expediente  2.339,  de 

modificación  de  crédito.  Neste  caso,  afecta  a,  ascende  ao  importe  150.165 euros.  Afecta  a 

recuperación de espazo etnográfico, mobiliario da escola de música, mellora de saneamento en 

Loiro, reforma do alumeado exterior e subvención á asociación Por Eles. Ten a palabra o señor 

Tenente Alcalde.

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Boas tardes a todas e a todos, as persoas presentes 

neste pleno, especialmente aos membros do colectivo Por Eles TEA Ourense. Vou a detallar 

cales son as modificacións de crédito que están incluídos neste expediente. A primeira delas, é a 

recuperación do espazo etnográfico da Aira da Ouseira en Loiro. É unha aira que é unha zona 

absolutamente privilexiada, que se atopa na parroquia de Loiro, que ten nove canastros, que na 

actualidade se encontran en estado ruinoso e é unha teima desde, eu creo que desde hai moitos 

anos do grupo dos partidos que formamos parte deste Grupo de Goberno, a súa recuperación e a 

súa posta en valor. Nós, cremos, que aposta polo rural, ten que comezar por poñer en valor todos 

aqueles elementos patrimoniais, culturais, etnográficos e históricos que nos sitúan no presente, a 
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través do recordo do noso pasado. Neste caso, son unhas airas, como dicía, con nove canastros 

que van a ser rehabilitados. Para elo tivemos que conseguir a cesión dos seus propietarios, para 

que o concello de Barbadás poida levar a cabo esta mellora do espazo, esta reconstrución do 

mesmo e ascende a 106.500 euros. Actualmente atópase en Patrimonio o informe, o proxecto de 

recuperación para  a  aprobación e  despois  o  seu  posterior  concurso,  para  realizar  a  obra.  A 

segunda partida, é unha subvención de 3.000 euros, para a Asociación por Eles TEA Ourense. 

Eu solicito ao señor Alcalde, xa que eles tamén xa o fixeron antes por escrito, solicitaron intervir 

neste pleno e a min gustaríame poderlle ceder a palabra a algún membro desta asociación para 

que explique máis polo miúdo a súa problemática.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Isto está comentado xa na comisión informativa. Houbo un 

acordo  de  todos  os  grupos  municipais  para  que  vostedes  interviñeran  para  expoñer  a  súa 

situación e o seu proxecto. Polo tanto, o voceiro ou voceira

A Sra. Secretaria toma a palabra: Isto queda fora de acta.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, o voceiro ou voceira que expoña o que considere oportuno 

en relación ao colectivo por eles.

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas. Visto as cousas importantes da vida, 

vamos  a  seguir  co  banal.  Mobiliario  da  escola  de  música,  1.500 euros  que  creo  que  pode 

explicar mellor Ánxela ca min.

A Sra. González toma a palabra (BNG):  Neste expediente, neste primeiro expediente, van 

1.500 euros que unicamente están recollidos para cadeiras porque se necesitan cadeiras.

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Mellora do saneamento en Loiro, 16.478, Victoria.

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE):  Boas tardes a todas e a todos, especialmente ao 

público  asistente.  Pois  nesta  modificación  vai  unha  reforma  do  alumeado  exterior  nas 

inmediacións  da  Ponte  de  Vilaescusa,  que  é  unha  zona  utilizada  frecuentemente  para  o 

estacionamento  de  vehículos  pesados,  de  grandes  dimensións  que  provocan  incidentes  e 

derrubes nas columnas de iluminación ás que nos teñen acostumados nos últimos anos, por este 

motivo,  preténdese  un  retranqueo  das  luminarias  para  evitar  así,  este  tipo  de  incidencias  e 

favorecer a seguridade viaria na zona. Ademais, nesta zona hai varios puntos de escorrentía de 
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augas  pluviais  que  caen  sobre  a  beirarrúa,  motivo  polo  que  se  definiu  tecnicamente  unha 

solución a través da colocación dunha canaleta con reixa de fundición conectada á rede de augas 

pluviais con obxecto de mellorar a seguridade viaria nesta zona. E despois xa outra modificación 

alude ao saneamento de Loiro, á mellora do saneamento da zona antiga do núcleo de Loiro 

debido  a  que  presenta  deficiencias  estruturais  porque  nos  sumidoiros  de  pluviais  están 

directamente sobre a rede de saneamento sen existencia de sifóns o que dá lugar a emisión de 

cheiros fecais nas rúas do núcleo e provocan riscos de salubridade por contaminación fecal. Co 

fin  de  eliminar  os  malos  cheiros  procederase  a  separar  os  rexistros  do  saneamento  dos 

sumidoiros de pluviais establecendo sobre estes últimos o dispositivo de sifón que impidan a  

saída  de  olores  procedentes  do  saneamento.  É  unha  primeira  fase  na  mellora  da  rede  de 

saneamento que se vai a levar a cabo no pobo de Loiro.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Xa están todos explicados. Señor Ramón Padrón, 

está na súa quenda de palabra.

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB):  Ben. Boas tardes a todas e a todos os concelleiros e 

presentes aquí neste pleno. Sobre estas modificacións de crédito temos que dicir que estamos de  

acordo  porque  son  gastos  que  necesita  o  concello,  como moitos  outros.  Pero  bueno,  agora 

preséntannos aquí unha serie de deficiencias que é preciso arranxar, ou outras como é o tema do  

espazo etnográfico dos canastros, que tamén era unha, como dixo o señor Tenente Alcalde, é 

algo que viña xa dende hai anos, polo tanto pois agora temos a posibilidade de facelo e nós 

estamos totalmente de acordo. No tema das cadeiras, pois tamén son necesarias. O saneamento, 

aqueles lugares onde hai cheiros e isto xa se falou nun pleno teñen que ser arranxados por este 

goberno, en todos os lados, por iso é necesario cartos para estas actuacións. Porque sempre, 

como dixemos, consideramos que é un dos primeiros competencias que ten este concello e que 

debe  emendar   a  todos  os  cidadáns  de  todo  o  concello.  O  alumeado  tamén  é  unha  das  

competencias primeiras que ten o concello e que ten que ter ao día en todos os núcleos deste 

concello,  entón  pois  estamos  de  acordo  neste  gasto  e  nesta  modificación  de  crédito.  Na 

subvención a asociación Por Eles, pois claro, non podíamos estar máis de acordo. É un diñeiro 

que se gasta en cousas que son necesarias e realmente así o vemos. Como ben nos explicou aquí  

o representante, o que si teríamos unha pregunta, xa que está aquí, e como vostedes son os que 

saben deste tema, quixéramos saber nesa reunión que tiveron coa Xunta, porque nos dixo que 
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pedíu axuda na Xunta, no concello e na Deputación. Se a Xunta e o  Concello de Ourense, dixo,  

que dá 80.000 euros a Autismo Ourense,¿non? A Xunta de Galicia que lle concede a Autismo 

Ourense 80.000 euros. Arredor de 80.000, e o Concello de Ourense 37.000. Polo que vexo son 

os principais patrocinadores de Autismo Ourense. E vós,  na reunión que tivestes coa Xunta 

agora, para presentarlle, como viñestes aquí, dende a Xunta que vos din sobre ese, ou sexa,  

sobre a aportación que fan a Autismo Ourense e que vós lle explicastes, como nos explicastes  

aquí que eses cartos non se sabe a onde van? Porque da maneira que vos explica ...  Pódeste 

sentar, non fai falta que esteas de pe ou se queres falar aquí. 

A ver, eu falo isto, non quero dicir que, ou sexa, nos xa dixemos que estamos a favor disto e vós 

estades loitando por isto. E explícasnos que isto, que se fai, que están xustificando un diñeiro.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu creo que aquí estes señores, o que se debate é de dárlle unha 

subvención a un colectivo novo, non é debatir sobre si
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Eu estou na miña quenda de palabra. É que volvemos ao 

de sempre. Na miña quenda de palabra
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, pero, eu penso que non procede.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): É que estamos na mesma. Eu estou na miña quenda de 

palabra.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Agora xa o cedeu. Agora xa o cedeu.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB):  Eu quero que quede claro diante  dos representantes 

públicos que hai un, que a Xunta está gastando un diñeiro que teoricamente unha asociación está 

xustificando, pero que realmente non está dando o servizo que ten que dar, cando esa xente que 

estaba nesa asociación ten que saír de aí e crear outra asociación. Eu quero que quede constancia 

publicamente diso porque aquí hai representantes doutras administracións. Pero eu tíñalle que 

preguntar se na Xunta, que lle dixeron na Xunta sobre ese tema. Acábame de contestar e nada 

máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. ¿Quedou claro, señor Ramón? ¿Si?
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Quedou claro.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Rematou a intervención súa? Si. Democracia Orensana, está na 

súa quenda de palabra.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Boas tardes a todos os presentes que estades  na sala, 

público e aos compañeiros, claro. Despois xa de estar oíndovos falar, a min pónseme carne de 

galiña, porque o que vos pasa a vós pódeme pasar a min ou a calquera dos que estamos aquí.  

Enténdovos, comparto a vosa idea, como non podía ser menos. Paréceme estupendo os 3.000 

euros pero escasos. Gustaríame, obviamente, eu non estou gobernando, estou na oposición, pero 
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oxalá que non foran 3.000 e se puideran multiplicar por varias veces, porque penso que toda a 

axuda que se vos dea é pouca porque é algo importante, son os fillos. Sen terapias, na casa, non 

ides  a facer nada. Eu, precisamente, coñezo a nai de dous xemelgos, con esta enfermidade. 

Pertence a este concello. Sei que moitos casos e moita xente que non dá pagado o que vale isto 

porque,  sinceramente,  penso  que  a  Xunta,  ou  o  Goberno,  ou  quen  sexa  tíñase  que  facer 

competencia absoluta disto. Non ter que andar os pais loitando, porque xa tedes a loita na vosa  

casa con eles, día a día. A miña axuda e o meu apoio, cando queirades, onde queirades e como 

queirades.  Estou ao voso servizo.  Despois,  xa,  en canto ás outras modificacións de crédito, 

dicirvos que o tema de canastros de Loiro é un proxecto precioso. Un proxecto que se expuxo en 

Loiro, do cal os veciños están contentos. Eu estiven na exposición. Isto é apostar polo rural. Non 

podo estar máis de acordo, porque máis adiante traio unha moción que tamén é unha aposta 

importante polo rural,  entón, obviamente todo o que sexa apostar polo noso, polo pasado, e 

deixarlle ás futuras xeracións algo ben feito, sempre vou a estar de acordo. En canto ao material 

das  cadeiras,  é  obvio.  Fai  falta  cadeiras,  pois  hai  que  compralas.  En  canto  ao  tema  do 

alcantarillado de Loiro, é algo que eu xa teño pedido neste, xa nomeei en varios plenos porque 

realmente en Loiro o alcantarillado está precario. Hai olores, malos olores, ou fedores, como lle 

queirades chamar, polo pobo, sobre todo no tempo de calor, e é algo que se necesita. Algo que o 

pobo pide e é unha necesidade. Encántame velo reflectido nesta modificación de crédito. Hai 

unha cousa que me diferenza un pouco, ao mellor dos demais, eu non lle chamo a isto gastar 

diñeiro, eu chámolle investir, investir nos cidadáns. E todas estas partidas que van aquí é investir 

nas persoas, entón, obviamente máis que a favor non podo estar. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede señora Fina. Ten a palabra o voceiro ou 

voceira do Partido Popular. 
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. Vamos a ver. En recuperación de 

espazo etnográfico, mobiliario da escola de música, mellora do saneamento nunha localidade de 

Barbadás,  reforma de alumeado exterior.  A nós houbésenos gustado que todos estes puntos, 

viñeran nun único bloque, e dedicar, especial importancia, o tempo único, ao voso colectivo, o 

colectivo Por Eles. Si entendemos todas estas cousas, uns servizos básicos, pero de que valen 

todos estes servizos se os nosos cativos, a quen vimos nacer, non lle procuramos o benestar que 

se merecen? Entón, dende o noso Grupo vamos a pasar todos estes servizos que dende logo 

vamos a estar de acordo, porque son totalmente necesarios, pero voume centrar no voso, no máis 

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

8



CONCELLO DE BARBADÁS

importante. Para nós é prioritario. De feito, tócame especialmente e moi sensiblemente porque 

ese exemplo que puxestes desa nai, deses dous rapaces xemelgos, ten un vínculo consanguíneo 

comigo. Entón por iso me sensibilizo moitísimo máis. Ben. Dende logo, parécenos totalmente 

axeitado e honra a este goberno, así o quero dicir, que apostásedes por que aló menos a que a  

cantidade, para nós debería ser superior, que apostásedes por darlle unha pequena axuda, dende 

aquí, dende este concello, o noso Barbadás,  para que poidades polo menos botar a camiñar. 

Estáseme ocorrendo, estáseme pasando agora mesmo pola cabeza, que a o mellor, entre todos 

xuntos podíamos buscar algo máis. Falabades, falaba Xosé Manoel, de que estades procurando 

un local, entón, ao mellor, ao mellor é unha idea un pouco peregrina, pero si que ao mellor era 

conveniente  que  o  mirásemos  entre  toda  a  corporación.  Para  Barbadás  sería  un  referente 

podervos ceder un local, polo menos de xeito provisional e inicial. ¿Xa tedes? Perfecto. Pois 

entón, sería por aportar, por aportar o máis posible. Se economicamente se pode pois tamén 

teríamos  que  estudar.  Dende  logo  polo  que  respecta  ao  noso  grupo,  dende  a  nosa  humilde 

oposición,  de  ser  membros  dunha  corporación  local  dun  pobo,  prestámonos  totalmente  a 

calquera  axuda  que  dende  aquí  poidamos  facer,  ante  outras  administracións.  E  estábanme 

trasladando,  a  miña  compañeira  Chelo  Vispo,  deputada  provincial,  que  logo  lle  pasarei  a 

palabra, que calquera axuda que precisedes de nós, facilitámosvos teléfonos e demais e podedes 

contar con ela. Pásolle a palabra á miña compañeira. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Manuel.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Boas tardes a todos e a todas,  a os meus compañeiros 

tamén. Hoxe non é o meu día por iso non estou falando, porque pasei unha pequena operación. 

Pedir desculpas por se a miña dicción. Pero creo que se me entende bastante ben. Entón, poño o 

meu posto de deputada provincial ao servizo voso. Na corporación os poden dar o meu teléfono, 

sabedes onde localizarme porque algúns de vós me coñecedes, sabedes onde traballo. A vosa 

enteira  disposición  para  deputada  provincial  para  o  que  necesitedes,  como  dixo  a  miña 

compañeira Fina, onde, como se teño que pedir o día. O que teña que facer para acompañarvos.  

Se necesitades calquera cousa, da Deputación xa vos queda claro, pero a parte, da oposición, 

creo que todos estamos ao unísono. Sinceramente,  me congratula  ouvir o que oio de  poder 

axudarvos aínda que sexa con pouquiño diñeiro, pero poder axudarvos.  Calquera evento que 

fagades  ou  que  necesitedes,  eu  creo  que  estamos  todos  de  acordo  en  que  se  faga  aquí  en 

Barbadás,  porque aparte sodes vós. Aínda que non fosedes. Eu creo que as que somos nais, 
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entendemos a vosa posición. Damos grazas a Deus porque non nos pasa isto, pero todo o que  

necesitedes. Apoio na Deputación, creo que fostes. Non sei o que vos dixeron porque me acabo 

de decatar agora mesmo pero vos poño a miña persoa para o día que necesitedes, e para o que 

necesitedes aquí estou e conseguirémolo todos xuntos, sobre todo estou aí. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas, señora Fina, Chelo, perdón, Chelo.  Si, por 

favor. Creo que falo en nome de toda a corporación cando digo que somos nós os que temos que 

estar agradecidos polo esforzo que poden facer por eses nenos e nenas, por traballar por eles.  

Creo que vostedes  son exemplo da  loita  que hai  que  levar  día  a  día,  nesta  sociedade,  para 

conseguir os dereitos sociais e para conseguir melloras sociais, que ás veces é moi complicado. 

É fundamental a loita e o sacrificio e  o esforzo, e iso é o que temos que aplaudir por parte súa.  

Moitas  grazas.  Non sei  se  alguén quere  facer algunha intervención máis en relación a  esta 

modificación de crédito? ¿Non? creo que está debatida e podemos sometela a votación. ¿Votos a 

favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
O Sr. Alcalde toma a palabra:  Facemos un receso de cinco minutos por se vostedes queren 

marchar, ou queren proseguir no pleno. Como vostedes vexan.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo: 

“Aprobación do Expediente 2339/2018, Modificación de Crédito”

4. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO- EXPEDIENTE 2.338,
O Sr. Alcalde toma a palabra:  Proseguimos. Pasamos ao expediente 2.338/2018, que é unha 

nova modificación de  crédito,  que  neste  caso  ascende a  283.500 euros,  que  afecta  a  senda 

peonil, acondicionamento da senda peonil da Rúa da Presa, urbanización da Rúa Salgueiriños, 

obras en parques e xardíns, instalacións técnicas e utillaxe en educación, na escola de música, 

exactamente. Mobiliario na administración xeral de Cultura e investimentos de reposición na 

administración xeral de Cultura. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra:  Si, o acondicionamento na senda peonil da Rúa da 

Presa é para darlle continuidade a actual Rúa da Presa, que hoxe remata á saída dun garaxe e  

que  non ten  continuidade  e  é  para  adaptar  esa  rúa,  para  que  as  persoas  con problemas  de 

mobilidade  poidan acceder á zona do parque dos Patos.  Ademais é unha rúa moi transitada  

porque está xusto na porta  do Filomena Dato, na saída da Escola Municipal de Música. Dá 

acceso ao Parque dos Patos e aos paseos que van por Ourense polo río dos Muíños. E polo tanto 
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o que  pretendemos é  mellorar  o  contorno desa  zona facendo accesible  para  as  persoas  con 

problemas de mobilidade e tamén adecentamento xeral da zona arbórea que hai por alí. Algo 

semellante ao que se fixo doutro lugar do Parque dos Patos, tamén vai ir sobre socalcos. Aínda  

que o proxecto é diferente, con diferente material e executado de diferente maneira. O chan si 

que é de adoquín, de pedra, alousado. E despois vai ir en forma de socalcos para solventar aquel 

desnivel  que  hai  xusto  na  porta  da  Escola  de  Música.  A urbanización da  Rúa Salgueiriños 

responde a que, sobre todo na parroquia da Valenzá, hai edificios e urbanizacións que se fixeron 

nos anos 70 e 80, polo tanto, se facían cun urbanismo que nós entendemos e o temos dito moitas  

veces, un urbanismo aberrante, irracional, contrario ao que hoxe se entende como bo urbanismo. 

Construíase de costas ao río, con baixos moi altos, sen recebar, con edificios con mala, con mala 

digamos imaxe exterior. O que pretendemos é recuperar as zonas máis degradadas da parroquia 

da Valenzá e queríamos comezar pola Rúa Salgueiriños porque entendemos que é unha destes 

principais espazos. A urbanización consiste nun empedramento da zona, deixando entradas para 

os garaxes que hai tanto á dereita e á esquerda. Saída cara a Rúa da Presa, perdón, cara a Rúa 

Areal. E as entradas dos garaxes da esquerda,  queda con parterres de terra que van facendo 

ondulacións a medida que vai habendo entradas aos garaxes, de maneira que desaparecen os 

muros de contención, desaparece o cemento, desaparece o ladrillo e na parte inferior vaise situar 

unha pérgola acristalada con vexetación, con cuberta vexetal, para dar sombra e debaixo porase 

tamén unha mesa para que os veciños e as veciñas da zona poidan botar alí a partida.  Nada 

máis.
O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Parque  e  xardíns,  por  favor.  ¿Non  queren  facer  algunha 

exposición sobre a modificación de crédito de Parques e xardíns? ¿Non?
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE):  A ver.  Iso é unha cuestión que leva,  que levou 

persoalmente o Tenente Alcalde. Unha xestión para detectar cales son os lugares máis perigosos, 

o que explicou na comisión de goberno o señor Fírvida.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Perdón. Desculpa. Agora caín. Perdón. A ver. Aquí no 

Concello  de  Barbadás,  a  oposición  en  moitas  ocasións  nos  ten  metido  mocións  para  que 

loitemos contra o lume. Pois, tivemos unha reunión co Xefe Territorial de Medio Rural. Fomos 

Rafa e eu. Imos ter outra reunión mañá. Está contemplado facer oito asambleas por todas as 

parroquias do Concello de Barbadás, onde vamos, a partir de mañá, empezamos mañá en dúas 

parroquias para informar de cómo se teñen que facer as limpas en todas as faixas que rodean o 

rural do noso concello, consonte á Lei de Montes e ás instrucións elaboradas pola Xunta de 
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Galicia e publicadas o día 1 do mes pasado. Vamos repartir información a todas as persoas 

asistentes. Tamén se colgarán na páxina web. Elaboramos un proxecto para identificación das 

parcelas  que  rodean,  sobre  todo  as  zonas  de  especial  incidencia  do  lume  no  Concello  de 

Barbadás, para despois poderlla notificar aos seus propietarios a necesidade da súa limpeza. E 

quixemos reservar unha partida de diñeiro para poder facer convenios coa Consellería de Medio 

Rural  para a loita  contra  o lume.  O que se nos dixo naquela reunión, onde estaban moitos 

alcaldes,  alcaldesas,  técnicos municipais  e  concelleiros,  é  que  a  Consellería  vai  dispor  dun 

fondo, non se especificou concretamente cal é a cantidade, pero vai ter un fondo de diñeiro para 

colaborar  cos  concellos  na  limpa  das  faixas  dos  núcleos  rurais.  Polo  tanto,  nos  queremos 

anticipar. En Barbadás queremos levar os deberes feitos á reunión de mañá. Queremos loitar 

contra o lume. Queremos dar viabilidade ás mocións que presentou a oposición neste pleno. E 

reservamos  estes  15.000  euros,  ademais  dunha  cantidade  que  xa  tiñamos  establecida  nos 

orzamentos, para a loita contra o lume. 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ánxela, por favor.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Nesta partida ven “maquinaria, instalacións técnicas 

e utillaxe” para Educación, en realidade é para a Escola Municipal de Música, 38.000 euros. 

Ben, nesta, está recollido, pois o que serían instrumentos, que son a compra concretamente dos 

instrumentos que son bastante caros, un é unha tuba e outros son uns timbais sinfónicos, por un 

valor aproximado de 7.500 e 8.800 euros. Unha estrutura modular que é unha plataforma para 

realizar concertos fóra do que é o espazo da escola de música. Esta plataforma é algo que a 

verdade  se  ven  demandando  dende  as  distintas  concellerías  dende  xa  hai  tempo,  por  iso 

consideramos que debería de ser unha plataforma modular e ademais é regulable a diferentes 

alturas, e ademais é apta para persoas con mobilidade reducida, é dicir, cunha rampla de acceso. 

Deste  xeito,  esta  plataforma, consideramos que o prezo aproximado é de 16.650, aínda que 

seguramente se utilizará máis pola Concellería de Cultura que por outras, polas características 

da propia concellería, consideramos, ao ser modular, pódese utilizar tanto en Deportes, como 

para premios, dende Educación, dende Comercio, etc. Despois, na escola de música, sabedes 

que no espazo do hall, que é un espazo bastante amplo na entrada, realizan ensaios as distintas 

agrupacións, ademais de certas asociacións que a solicitan. Ese hall está moi cerca do río entón 

no verán fai  moito calor,  no inverno fai  moito frío e miramos a posibilidade  de mercar un 

climatizador para regular a temperatura. O valor aproximado é de 5.000 euros. E iso serían o 
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total de 38.000 euros. 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben. Pois queda especificada esta modificación de crédito e 

tócalle a quenda de intervención aos demais grupos. Señor Ramón Padrón, por favor.
A Sra. González toma a palabra (PSOE): Sabedes que no 2015 púxose en funcionamento a 

biblioteca infantil, co cal houbo unha división do que é a biblioteca de adultos con respecto á 

biblioteca infantil. Iso levou consigo que os espazos, ao separar os espazos , que houbera un tipo 

de público diferenciado nunha e noutra biblioteca.  Ademais levou consigo que en ambas se 

aumentase moito o que é, o que son os usuarios, non só para préstamos senón á hora de estar aí. 

Transcorrido este tempo, observamos unha serie de necesidades ás que consideramos que lles 

podemos dar resposta neste momento, e é fundamentalmente que van en moitas ocasións, nais, 

pais cos nenos, e nos teñen manifestado que lles gustaría pois quedar alí a veces, pois a facer 

unha lectura de conta contos e non temos un espazo axeitado, teríamos que reorganizar espazos. 

E ademais, actualizar o mobiliario e adaptar determinado mobiliario á novos espazos. Aparte 

diso,  o  mobiliario  existente  a  día  de  hoxe,  pois  é  un  mobiliario  xa  moi  antigo,  en  moitas 

ocasións hai cadeiras que se están rompendo, hai necesidade de mercar algún expositor, hai  

necesidade  de  mercar  tamén  algunha  estantería  a  maiores  e  algún  armario,  cadeiras,  e 

mobiliario, que é mobiliario de bibliotecas adaptado ás necesidades tanto da biblioteca infantil 

como ás necesidades da biblioteca de adultos. Hai que dicir que a biblioteca de adultos hoxe en 

día é unha biblioteca á que vai moitísima mocidade, na época de exames fundamentalmente, a 

estudar. Consideramos que o servizo, as cadeiras, por exemplo deberían ser ergonómicas, o cal  

sube un pouquiño máis o prezo, para adaptalas mellor ao tempo que pasan alí,  etc. E neste  

sentido, consideramos que se podería, que faríamos un gasto aproximadamente de 28.000 euros, 

neste aspecto. E despois, ademais, de 2.000 euros, para na biblioteca infantil aumentar material, 

actualizar material, puzzles, libros electrónicos que aínda non hai, etc, que son cousas que hoxe 

en día debería haber nunha biblioteca e que non hai e queremos ofertalo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben. Moitas grazas. Señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Así, rapidamente estamos de acordo no gasto. En canto 

ao acondicionamento da senda peonil Rúa da Presa, está clarísimo que é un espazo que hai que  

rematalo cara o río. A urbanización da Rúa Salgueiriños, pois tamén, son zonas que hai que 

mellorar, como outras moitas. O que si, o que temos que dicir neste aspecto é que eses traballos 

que se leven a cabo, que se leven correctamente, que non nos pase como outras actuacións.  

Tamén lle quero dicir que a veces non sei o tema do empedrado se vai na zona de rodaxe dos 
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vehículos. Nese tema discrepamos un pouco porque as rúas é onde se coloca pedra  e rodan os 

vehículos, miren os exemplos que hai en Ourense, esas pedras sólense levantar. Entón, as zonas 

de  rodaxe de  vehículos,  nos guste  ou non nos guste,  o  mellor  é o  asfalto  porque o asfalto  

desgástase,  cámbiase,  non pasa  nada.  A pedra,  é  boa  para  as  beirarrúas,  os  bordillos,  pero 

realmente onde transitan vehículos, salvo en rúas que son peatonais á larga levántanse e dan 

problemas. Aínda que de primeiras nos quede moi bonito, entonces a veces os cartos hai que 

gastalos realmente onde a practicidade e máxima. A veces non é só o bonito porque tamén a 

madeira é moi bonita, colocala á intemperie pero ao cabo de pouco tempo deterióransenos e 

aféanos o que fixemos e despois temos que cambiala e volver gastar cartos. Entón simplemente 

é unha anécdota para que tomen nota, que a veces estas actuacións, facémolas coa mellor das 

intencións pero ao mellor metemos a pata. Con relación a traballos doutras empresas, parques e 

xardíns, como xa dixo, mocións que trouxemos nós aquí, realmente ían encamiñadas cara iso, 

que van a comprometer este gasto. E sobre a biblioteca, estamos totalmente de acordo porque é 

unha boa, é unha inversión, realmente o que se fai  aí,  sobre todo para un núcleo como é a  

Valenzá,  dotarnos  dunha biblioteca  en condicións  e  con todos os  servizos.  E  en  relación  á 

mobiliario, ou sexa, ao que é da escola de música, tamén estamos de acordo porque son cousas 

que  piden.  Pero,  nós  tiñamos  a  parte,  pediríamos  que  a  plataforma  que  fora  consensuada 

realmente cos que a utilizan para que si se compra non teñamos que oir despois que isto non era  

o que se precisaba, ou fáltalle isto, ou fáltalle aquilo. Entón, antes de facer o gasto que por favor 

o consensúen con aquelas persoas que o van a usar de verdade, ou sexa cos que se van a subir  

nela para que saiban o que se vai a comprar e realmente dean a súa aportación, a súa opinión, se 

realmente é así ou necesítase outra cousa porque como ven aí no informe son sobre 16.000 

euros, parece que é o que se estima que pode valer, entón, pois é un gasto bastante grande, non 

son 1.000 ou 2.000 euros polo tanto cando a compremos que todos estean de acordo e contentos 

con ela, os que a vaian a usar, está claro. Eu queríalle dicir que hai cousas na escola de música 

que nós pensamos que tamén son necesarias,  por exemplo uns instrumentos de batucada ou 

incluso soportes de tambores que non veñen aquí. Tamén lle diríamos que os 5.000 euros que se 

van para o climatizador, ¿que non sei se arranxaron os problemas que había coa luz? Co que 

saltaba a luz pola conexión dos radiadores. Pensen que este é outro elemento eléctrico, que se 

vai a ter problemas cada vez que se enchufe, que vaia saltar a luz, pois entonces non vai poder 

quentar  o  local,  non  fixemos  nada.  Entón,  que  se  cercioren  de  que  ese  climatizador  vaia  
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funcionar  de  verdade,  cando  se  coloque.  Do  resto,  a  tuba,  os  timbais,  todo  o  que  sexan 

instrumentos está claro que é unha inversión. ¿Que máis lle engadiríamos? ¿Que se necesita? 

Que nos vemos que se necesita.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Un toldo para a entrada da escola de música, como teñen 

as fiestras de arriba do colexio. Sobre todo cando fai sol ou cando chove algo que están os pais 

fóra.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Teño que facer unha xestión coa policía local.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): E creo que é algo importante, son sei se alguén o víu ou 

non. aquela rúa remata alí coa Rúa da Presa e sempre se acumulan alí moitos coches incluso se 

ven unha grúa que hai por alí e tal, porque todos teñen que ir alí para levar aos nenos á escola de 

música. Na mesma saída da escola de música hai un sendeiro e hai unha porta do outro lado do 

peche do outro lado que dá a onde se arranxou por riba dos Patos, ¿non? E alí hai unha porta que 

está  pechada.  Aquilo  sería  un  gasto  case  mínimo  facer  un  acceso  por  alí  tamén,  entón 

dividiríamos o que é a entrada da escola de música, hai xente que podería vir polo outro lado e  

non se acumularía tanto 
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Leva seis minutos. Grazas.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ben. Nada máis.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Señora Fina.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Como vos dixen antes, para min, isto é investir diñeiro, 

para nada chámolle,  a estas modificacións de crédito,  gastar  diñeiro.  Estamos de acordo en 

todas, en cada unha delas. En especial vou a empezar por unha que a Democracia Orensana lle  

importou dende o primeiro día que entrou aquí no Concello de Barbadás, que é a loita contra os 

lumes. Se ven recordades todos foi a primeira moción que Democracia Orensana presentou no 

concello, antes de ver as desgrazas que houbo o ano pasado, ¿vale? Entón, vamos, como non 

podería ser doutra forma, estamos de acordo. Estou moi, moi contenta que haxa as asembleas 

nos pobos porque realmente temos que falar cos veciños e conciencialos do problema que temos 

porque Galicia todo verde,  Galicia todo foresta,  entón obviamente temos que conciencialos. 

Pódovos  dicir  que  eu  ás  asembleas  penso  asistir  como  unha  veciña  máis  e  aparte  como 

concelleira do concello porque paréceme algo primordial a loita contra o lume. Entón dicirvos 

que isto é prioritario, unha das cousa prioritarias que temos que arranxar. En canto a biblioteca 

oxalá se puidera meter moitos máis libros, máis puzzles e de todo porque penso que a cultura 

empeza  pola  lectura.  Entón,  totalmente  de  acordo.  En  canto  á  compra  de  instrumentos, 
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obviamente comprar todos aqueles que fagan falta, que estea estropeados e repoñelos. En canto 

a  climatizar,  obviamente,  ninguén pode  estar  tocando  e  pasando  frío  ou  pasando  calor.  As 

persoas cando están actuando ou ensaiando teñen que ter unhas condicións idóneas para estar  

cómodos. A plataforma como dixo Ánxela, teñen moito tempo pedíndoa, supoño que cae de 

caixón que cando se compra unha plataforma vaise comprar unha plataforma para usala, non de 

adorno e con todas as finalidades ou as funcións que poida ter. No teño  dúbida diso. En canto a 

acondicionar a Rúa Salgueiriños tamén estamos de acordo. O que vos dixen antes, Democracia 

Orensana,  sempre  está  de  acordo  en  investir  o  diñeiro  para  os  cidadáns.  O  diñeiro  que 

dispoñemos a fin de contas ven deles, gastalo neles, investilo neles, para min é  adecuado, para 

min e para o meu compañeiro. Entón, nada que alegar, simplemente contenta e o da loita contra 

o lume prioritario, para que non haxa máis desgrazas como as que aconteceron o ano pasado.  

Grazas. 
O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitísimas grazas señora Fina.  Ten a quenda de palabra o 

voceiro ou voceira do  Partido Popular.
A Sra.  Vispo  toma  a  palabra  (PP): O  Partido  Popular  está  totalmente  de  acordo  nesta 

modificación de crédito. Como dicía a señora Fina Varelas non comparto a veces con ela, o  

diñeiro é dos contribuíntes, e en eles é onde hai que mellorar eses servizos. O acondicionamento 

da senda peonil da Rúa da Presa e da Rúa Salgueiriños, unha obra moi demandada por todos os 

veciños. Cando hai diñeiro loxicamente pois se deben facer estas obras. Partido Popular está 

totalmente de acordo, como non ía ser menos, para mellorar o que é todo o estético, que a veces 

pois damos a razón de que son edificios que levan moitos anos feitos e que ao mellor no seu  

momento pois non se  fixo correctamente.  O de  os parques  e  xardíns o traballo  para  outras 

empresas. Estamos de acordo que o tema de incendios é prioritario. O que si, o que nesto si vou 

a  compartir  con todos  os  meus compañeiros  é  de  que  realmente  temos que  concienciar  ás 

persoas de que teñen que limpar esas fincas. Deixarllo ben claro porque realmente en moitas 

partes,  aínda,  do  concello  están  estes  días,  como tiven  tempo,  pois  puiden  andar  por  aí  e  

realmente, pois aínda hai zonas que están sen limpar. ¿Vale? Entón, eu creo que cada un ten que 

concienciarse e que lles quede moi claro á xente de que realmente pois se poden tomar outras 

medidas, ¿vale? Que se tomarán por parte dos veciños as que teñan que tomarse para que se 

poida actuar. Despois, en maquinaria, para a biblioteca, maquinaria e instalacións técnicas e 

utillaxe  para  Educación,  nós  estivemos  alí  oito  anos,  sabemos  como  estaba  aquilo,  nese 
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momento non había diñeiro e a verdade que nos agrada que realmente este diñeiro se meta na 

Casa de Cultura porque é un mobiliario moi antigo, o dixo vostede ben antes, señora Ánxela, 

que é moi antigo e que realmente que hai que repoñer pouco a pouco. Entón todo o que vaia 

para a Casa de Cultura que realmente non se podía, soamente se compraban libros porque era o 

que realmente se podía nese momento, porque non tiñamos economicamente para poder investir  

alí é un ben para todos. Aí estamos totalmente de acordo. Despois, o que é na Escola de Música, 

efectivamente tamén corresponde co tema de a Casa de Cultura, todo o que sexa para ben dos 

nenos e para que poda a escola mellorar, perfectamente. A única dúbida que me queda é que a  

estrutura modular, por iso quería facerlle unha pregunta, a día de hoxe, aquí pon no informe que 

vostede fixo, a día de hoxe nin a Escola de Música Municipal de Barbadás, non o concello, 

conta cunha plataforma para a realización de concertos na rúa ou de calquera outro acto que se  

podía levar a cabo e que precisa dunha plataforma. A miña pregunta, voulle seguir falando en 

galego, a miña pregunta é para quen, para a Escola de Música, ou para as agrupacións. Iso 

quería que me contestara, despois. 
A Sra. González toma a palabra (BNG): Contéstolle agora.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, non, hai outra pregunta.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Case prefiro que remate o tempo e despois na súa quenda de 

palabra que o use para dicir o que corresponda.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Aquí pon iso, que realmente a plataforma non a ten o 

concello pero como ven despois traemos unha serie  de  preguntas,  o que queríamos saber e 

segundo o informe de Intervención que temos da Escola de Música, é que non hai bandas, nin 

hai coro. Entonces, a ver, esa plataforma se é para unha agrupación, e que só ten vinculación 

cunha subvención, non me parece. Pero iso quero que o conteste vostede. ¿Non sei se entende 

por onde vai a pregunta?
A Sra. González toma a palabra (BNG): Entendo perfectamente.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): E despois, a tuba e os timbais, me parece perfecto que sexa 

para os nenos da escola de música, pero esas agrupacións, non sei se deixalo aí para despois 

seguir preguntando, se realmente, hai un convenio ou non o hai, ¿vale?, con Nova Fronteira, si  

sei que o había porque xa o había con nós, pero coa nova asociación, ou con outras que vostede  

pon aquí, como Auria Canta, ¿non? que tamén ensaia. Entón, déixoo aí para que vostede me 

conteste despois. Grazas. 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Moi brevemente. Sobre o que dicía o señor Ramón, esa 
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preocupación tamén a tiña eu e preguntei especificamente por iso. Se a cuestión de levar lousado 

nunha faixa de rodaxe dos coches para os accesos aos garaxes ía provocar problemas no futuro 

como  ten  provocado  en  algunha  rúa  de  Ourense.  Aseguráronme  que  non  porque  leva  por 

debaixo unha capa moi grande de gravilla, cemento, a pedra vai ser moi ancha, e son enxeñeiros 

e son técnicos, señor Ramón, saben máis ca min. Non sei se máis ca vostede. Máis ca min saben 

e me garantiron que ía aguantar o peso rodado dos coches que ían acceder a eses garaxes. Nada 

máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Eu se quere que lle conteste agora
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois si, é a súa quenda de palabra agora mesmo.
A Sra. González toma a palabra (BNG):  Contextualizar a pregunta é unha resposta que eu 

pídolle máis tempo, se pode ser, porque non podo contestar con frases curtas. Vamos a ver, eu 

creo que vostede dona Chelo, e non sei se o Partido Popular en xeral, teñen unha gran confusión. 

Non sei se a teñen vostedes ou simplemente a queren trasladar politicamente de cara fóra para  

sacar algún tipo de rendibilidade política. Non o sei. O que hoxe saía na prensa, eu vino esta 

mañá,  é  unha  mentira.  É  unha  mentira  pero  das  boas  ademais.  É  unha  terxiversación 

absolutamente de todo. A Escola de Música é unha escola que ten forma, alumnado, que se  

apunta dende, pode apuntarse dende os catro anos a Música e Movemento e que aprenden a 

tocar  distintos  instrumentos.  Pero  ademais  esa  formación  despois  canalízase  formando 

agrupacións. Iso, eu xa llo expliquei en diversas ocasións. Forma distintas agrupacións e hai 

diferentes agrupacións na Escola de  Música.  Está  a  agrupación Sen Contrastes,  que  é unha 

agrupación de  cordas  e  violíns.  ¿Non  sei  se  existía  cando  gobernaban  vostedes?  Agora  si, 

existen. Está unha agrupación de metais, que é unha banda de metais, outra agrupación. Está 

unha agrupación que é a Banda de Música. Está a Infantil, en período de formación. Non unha 

banda de música municipal, é unha banda de música que se forma a través dunha agrupación, 

dentro da Escola de Música e formada fundamentalmente, por nenos e nenas, e mozos e mozas, 

que acuden á Escola de Música. Ben. O período lectivo da Escola de Música, abarca dende 

setembro ata xuño. Sempre nos pareceu moi interesante o feito de que os nenos e as nenas que 

se  forman  na  Escola  de  Música,  puideran,  proxectar  iso  que  aprenderon  nas  distintas 

agrupacións e puideran dar concertos fóra do que é o espazo de música, da Escola de Música. 

De forma que a Escola de Música non fose só un recipiente, entrecomillado, ¿non? a onde van 

os nenos e as nenas a aprender, senón que ademais fose unha maneira divulgativa da música que 
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se  fai  no  noso  concello.  Deste  xeito,  dende  a  Escola  de  Música,  prográmanse  diversas 

actividades e diversos ciclos musicais. Como o ciclo Acá e Acolá, do que o señor Manuel, por 

exemplo, sabe perfectamente que existe porque ten ido a velo a Loiro en diversas ocasións. 

Vostede tamén o sabe porque foi en algunha ocasión a escoitar aos alumnos de piano. Pois iso, o 

ciclo de música Acá e Acolá, que funciona fundamentalmente a partir de primavera en distintos 

pobos. Despois hai por exemplo o festival solidario, que é un festival que se fai nas distintas 

agrupacións que hai na Escola de Música na que colaboran tamén Nova Fronteira e que se fai,  

que se fixo este ano no mes de maio. O coro, efectivamente tamén son os nenos e as nenas que 

van a coro, a canto, agrúpanse nun coro, de feito actuou o outro día no festival solidario e actúan 

en diversos sitios no ciclo de música Acá e Acolá, e teñen as audicións por exemplo, na Casa da  

Cultura. E vai o coro, como tal. Coro da Escola de Música. Non un coro municipal
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Ánxela, van tres minutos, ten que ir abreviando.
A Sra. González toma a palabra (BNG): É que se non explico isto non se entende despois a 

pregunta, entón se fai o favor. Claro, a min dáme igual parar agora e continuar despois pero é  

que non lle acabo de contestar.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si se vai falar no da moción tamén pode proseguir co tema 

porque senón estendémonos, creo eu.
A Sra. González toma a palabra (BNG): O que pasa é que a moción é diferente. ¿Diferenza 

entre unha banda municipal de música dun concello? Que os profesionais que forman parte 
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Chámalle a atención e 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Chamoulle a atención porque vostede foron oito minutos
A Sra. González toma a palabra (BNG): Que os profesionais forman parte dunha 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Perdoa un momento Ánxela, perdoa un momentiño.
A Sra. González toma a palabra: Esta non ten unha relación laboral co concello. Perdón.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non se lle chamou a atención pola intervención, polo tempo. 

Non, non, non. Non, non. non se lle chamou a atención 
 O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Na miña quenda podo dicir o que queira.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Estou falando eu agora señor Ramón. Pode dicir o que queira 

pero vostede estaba dirixíndose ao público preguntando cuestións.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Eu podo facer valoracións,como se dirixe vostede
O Sr. Alcalde toma a palabra: É que non lle procede que me faga valoracións a min.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Eu non lle estaba facendo despectivo a ninguén.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Evidentemente que non.
O Sr.  Padrón  toma a  palabra (CxB):  Estaba  facendo  unha pregunta  na  miña  quenda  de 

intervención.
O Sr. Alcalde toma a palabra: É que o debate non é para facerlle preguntas ao público 
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Se vostede me quere retirar a palabra está no seu dereito, 
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pero  eu  non estaba,  non me estaba  dirixindo  a  ninguén,  simplemente  estaba  facendo  unha 

pregunta na miña quenda de intervención. E podo facelo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ao público non
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): E vostede interrompeume
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ao público non.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): E estaba no meu tempo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: O debate é entre concelleiros e concelleiras, non é un debate 

público.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Persoas, todos aquí.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero, non consta en acta señor Ramón. Non sei si se deu conta.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): E que me importa a min que non conste en acta?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vamos a ver, na quenda de palabra
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Non teño máis que dicir.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero vouno dicir eu. A vostede non se lle interrompeu por esa 

razón. Que demais o tempo excedeuse. O tempo excedeuse e superouse.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Cando me interrompeu levaba un minuto falando.
O Sr.  Alcalde  toma a  palabra: Pero  non o  interrompín,  e  non teño que  dar  explicacións 

tampouco. Non o interrompín polo feito do tempo. Repito. Interrompeuse polo feito de dirixirse 

ao público.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Non me podo dirixir.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ao público, non é motivo de debate. Non. non se pode dirixir ao 

público, non. así  de sinxelo, senón que o aclare a señora Secretaria. Non se pode dirixir ao 

público.  Ramón, non. non se pode dirixir  ao público porque senón aquí  calquera poderíase 

dirixir ao público en calquera momento dun debate e isto se convertería.
O Sr. Alcalde toma a palabra: A esa persoa acordamos entre todos ceder a quenda de palabra
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Unha quenda de palabra. Xa está
O Sr. Alcalde toma a palabra: Unha quenda de palabra e podíamos preguntar as cuestións que 

quixera. E podíamos preguntar as cuestións que afectaran sobre o tema.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non. Non procede. É unha intervención pechada, Ramón. Non é 

así. Entón convertemos un pleno nunha asemblea. Non, 
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB):  Se vostede que interveña unha persoa neste pleno e se 

lle pregunte algunha cuestión que proceda
O Sr.  Alcalde toma a palabra: Ramón,  as  intervencións dos  asistentes  son pechadas.  Son 

pechadas, son pechadas. Senón que o aclare, insisto, pídolle aclaración á señora Secretaria, se 

procede ou non procede. E a vostede déuselle marxe para proseguir esas preguntas. E creo que 

queda claro.
A Sra. Secretaria toma a palabra: De feito legalmente xa non procedía. O que pasa é que se 

vostede toman un acordo poden acordar
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O Sr. Padrón toma a palabra (CxB):  Pero sería.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero iso decidiuse aquí.
A Sra.  Secretaria  toma a  palabra: Legalmente  non procedía  porque  só  poden intervir  as 

persoas, que en primeiro lugar, en canto á razón de intervención, só es os que figuren como 

interesados nun procedemento. E repito que xa o dixen moitas veces, interesado non é, e que eu 

son interesado, non, interesado xuridicamente está tasado. 
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB):  Eu non protestei senón procedera iso
A Sra.  Secretaria  toma a  palabra: E  en  segundo  lugar  non  era  o  momento.  Non  era  o 

momento contemporaneamente, tería que ser antes do comezo do pleno e ao final do mesmo.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB):  Eu non sei ata que faga a exposición o señor
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non, me refiro ao público. O público non pode.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, eu creo que quedou claro. Non se lle interrompeu polo 

tempo senón polo feito de dirixirse ao público. E aínda aí, e aínda así se proseguiu. Entón, creo 

que procede.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB):   Disto ven unha moción despois. 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Sexa breve por favor. Un minuto e medio. Un minuto e medio. 

E senón prosiga despois.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Despois de todo o que dixen eu xa non sei máis ou 

menos por onde ía. Pero creo que quedou claro ¿non?
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Quedou vostede que a banda municipal de Barbadás
A Sra. González toma a palabra (BNG): A ver, unha banda municipal enténdese que é unha 

banda na que se establece unha relación profesional, unha relación laboral co concello, caso que 

non pode ser. De aí que a agrupación de bandas son nenos ou nenas que se están formando e 

polo tanto non teñen unha relación contractual co concello. Evidentemente. Son nenos e nenas 

da Escola de Música que é unha agrupación, unha banda na que se está formando. E se nun 

futuro algún deles acaba nunha banda profesionalizada, pois moito mellor. ¿Non? E se non pois 

non. En todo caso, a Escola de Música, concíbese como algo onde os nenos e as nenas van a ter  

un primeiro contacto coa música. Van a facer un aprendizaxe musical ao longo do seu proceso 

de formación e van incluso a ter a oportunidade de practicar esa formación musical en distintas 

agrupacións  que  nos  parece  o  ideal,  o  idóneo  e  ademais,  tanto  un  alumnado  como  un 

profesorado moi motivado para que todo isto saia adiante, e evidentemente, está saíndo adiante. 

E os resultados vanse vendo a pouco que se siga a Escola de Música, dende hai uns anos, ata  

agora, e non digo dende que eu entrei. Digo dende hai uns anos, porque o mérito evidentemente 

é do profesorado e dese alumnado que vai ensaiar. Ata agora, a pouco que se siga vese o nivel  

que están alcanzado e vese a evolución en positivo. Polo tanto, nós vamos a manter iso.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate
A Sra. González toma a palabra (BNG): Neste sentido
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ánxela, remate por favor.
A Sra. González toma a palabra (BNG): ¿Unha tuba? Por suposto que hai alumnos que van a 

tuba e van necesitar esa tuba. E por suposto que o van a utilizar nas agrupacións, ¿vale?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ánxela, remate agora, despois prosigue con iso. 
A Sra.  González  toma a  palabra  (BNG): E  os  timbais,  exactamente.  E  a  plataforma,  do 

mesmo xeito. Grazas.
O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  A quen  lle  toca  agora?  Estábamos?  Prosigue.  E  rematou. 

Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB):  Moitas grazas. Non vou a falar do tema da Escola de 

Música porque ven despois unha moción. Simplemente o que dixo vostede, ten razón, que as 

pedras aguantan, o problema é que as pedras sóltanse. É ao que me refiro. ¿Entende? Esta pedra  

está  con esta  e senón vaia  á rúa dos Remedios,  en Ourense,  ou á rúa Greco, e veas todas.  

Sóltanse, empézanse a mover. Non rompen, non rompen porque son así de gordas. Aguantan 

perfecto. Empézanse a mover e despois iso non hai quen o arranxe porque esa pedra empézanse 

a soltar as dos lados e empézanse a mover todas. Entón, se o queren facer, fágano. Dígolle o que 

pensamos. Os exemplos téñenos na rúa de Ourense, simplemente vaian pola rúa do Greco e todo 

iso. Ao final, aquí como só vai ser unha,vai ser pequena tampouco vai ser o problema moi 

grande.  Pero en Ourense necesitan ter só a dúas persoas traballando case repoñendo pedras. 

Sóltase esta, mañá outra, mañá a de alí. Entón xa lle digo, practicidade para nós o que debería 

ser colocar pedra nas beirarrúas, iso si as beirarrúas completamente de pedra e os bordillos,  

agora a banda de rodaxe cando pasan coches, ou poden pasar incluso camións e todo, que non 

son rúas peonís, non empreguen a pedra. O adoquín, vale. porque vai con rexunte de cemento e 

aguante moitísimo máis, pero esas pedras lisas como, vánselle levantar. 
O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Moitas  grazas.  Ten  a  palabra  a  voceira  ou  voceiro  de 

Democracia Ourensana.
A Sra.  Varelas  toma a  palabra  (D.O.):  Dicir  que  a  explicación  que  deu  Ánxela  é  unha 

explicación que xa deu nunha reunión que tivemos, xunta de portavoces. Creo que xa, vamos, a  

min quedoume clara. Creo que xa repetiuna varias veces. Non sei a compañeira Consuelo Vispo 

por que pregunta sempre o mesmo. A onde quere chegar. A finalidade das preguntas dela porque 

penso que quedou máis ca explicado e non entendo. Penso que cada un pregunta o que quere. A 

ver. Vostede pode preguntalo vinte mil veces pero bueno, ao meu entender non entendo onde 

quere ir porque penso que é unha persoa sumamente intelixente para entender a explicación de  
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Ánxela  porque xa  o  explicou na reunión que  á  petición do Partido  Popular  tivemos.  Unha 

reunión absurda. Eu, a ver, eu fun a esa reunión, estiven encantada de ir, pero realmente foi 

absurda porque íamos tratar uns temas que ao final non se tratou nada. Entón fale máis claro,  

pregunte, fale máis claro porque non entendo as preguntas que vostede fai porque realmente son 

para min incoherentes. E como a Escola de Música de Barbadás, cada vez está mellor. Eu tiven 

o pracer de escoitalos fai pouco e sorprendeume a calidade, e como di Ánxela ano a ano, fano 

xenial, fano mellor. Podo dicir que me encantou velos e foi unha, longo, que debeu durar tres 

horas,  e  ata  se  me fixo  curto  do  que  me gustou.  Entón,  penso  que  cando  unha cousa está 

funcionando e funciona medianamente ben, con nota alta, porque ser perfectos non hai nada que 

sexa perfecto, pois deixemos que as cousas estean como están porque están moi ben. E isto non 

é, non teño que estar defendendo a ninguén, simplemente digo, como concelleira e como veciña 

que  para  min  a  Escola  de  Música  de  Barbadás,  ao  fronte  co  seu  director  é  un  exemplo 

grandísimo e dos cales temos que estar agradecidos todos nós como está funcionando. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. Ten a palabra a señora Chelo Vispo. 
 A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Déalle as grazas despois cando termine o pleno porque foi 

unha defensora nata. Mire, señora Fina Varelas, non vaia contra a oposición. Vamos contra o 

Grupo de  Goberno,  entón as preguntas  que eu faga,  teñen un por  qué.  Teñen un por qué.  

Vostede non me pode dicir a min, e non me vou dirixir máis a vostede, pero soamente lle vou  

dicir  isto,  as  preguntas  que  lle  faga  o  Partido  Popular  as  vai  a  entender  cun  informe  de 

Intervención que lle direi na moción do señor Padrón, que xa no anterior pleno o dixemos, que  

íamos a pedir a comparecencia de dona Ánxela, pero polo motivo que eu expliquei ao principio 

deste pleno, non, porque non podo falar demasiado. Entón, nos levou a que se presentaran estas  

preguntas e que van a entrar. Isto é unha reivindicación dos pais da Escola de Música. Igual que 

duns profesores  que  esa  reunión estúpida  ou  absurda,  perdón,  absurda  como vostede  dixo, 

¿vale? perdoe porque me equivoquei, non era absurda no seu momento. Como comprenderá eu 

non tiña que estar alí para nada pero mo pediron e estou. Para min non é absurda cando alguén 

me pide que estea nunha reunión e non se levan a cabo o que pensábamos levar. Punto. O vou 

deixar aí.  Hai unha reivindicación dos pais. Vostede non me pode falar da Escola de Música  

cando  esa  escola  de  música  a  iniciou  o  Partido  Popular  hai  dez  anos.  ¿vale?  Vimos  esa 

traxectoria e en ningún momento, que quede claro, o Partido Popular, vai contra o director da 

escola, contra os profesores da escola, ¿vale?, nin contra esas agrupacións que di dona Ánxela.  
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Porque vemos a evolución, pero é que estivemos aí seguíndoo. O que si, non vemos é como 

agora mesmo está funcionando e hai un vacío legal que lle explicarei despois cun informe de  

Intervención que temos e que non vou a seguir. Agora, a defensa que fixo vostede, me parece 

perfecta e pode vostede facer o que queira, agora as preguntas tamén as fai o Partido Popular, 

cando queira, onde queira e como queira. Que lle quede moi claro. ¿Vale? E non é absurdo nada 

do que facemos neste concello cando alguén nolo pide.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Entendo que este debate está pechado polo tanto 

procedemos á votación deste punto, que é a modificación de crédito 2.338. ¿Votos a favor?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
O Sr. Alcalde toma a palabra:  Si.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo: 

“Aprobación do Expediente 2338/2018, Modificación de Crédito”

5.-MOCIÓN  DE  DEMOCRACIA  ORENSANA  RELATIVA  AOS  VALORES 

ARTÍSTICOS,  HISTÓRICOS  E  CULTURAIS  E  AO  MUSEO  ETNOGRÁFICO  DE 

LOIRO. EXPEDIENTE 2.343/2018.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao expediente 2.343, que é moción de Democracia 

Orensana relativa aos valores artísticos, históricos e culturais e ao museo etnográfico de Loiro. 

Ten a palabra a súa voceira ou voceiro.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): O Concello de Barbadás conta cos locais sociais en todas 

as  parroquias  do  concello.  Nalgúns  deles,  como  en  Loiro,  teñen  dous  locais.  Democracia 

Orensana  de  Barbadás,  queremos  que  estes  espazos  estean  utilizados  e  teñan  uso  o  maior 

número dos días ao ano. En Democracia Orensana de Barbadás, entendemos que o rural do noso 

concello estivo moitos anos abandonado. Con vivendas en mal estado. Os recursos naturais mal 

coidados e os elementos artísticos e históricos esquecidos. Para que as persoas volvan a vivir ao  

rural do concello, o concello debe valorizar a todas estas potencialidades. Acometer as melloras 

das infraestruturas públicas, obras de melloras nos servizos públicos, como abastecemento e 

saneamento de augas. Mellora de camiños e viais e dos espazos naturais. Podemos comprobar 

como en moitos concellos de todo o signo político, onde se recuperan os espazos rurais, as 

persoas  propietarias  das  vivendas,  optan  pola súa  recuperación, recuperando as  súas  orixes. 

Sentíndose  orgullosas  de  manter  o  patrimonio familiar  e  de  pertencer  a  unha parroquia  ou 

colectividade que os une a un pasado común. Loiro, ten todas estas potencialidades. Ubicado 
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próximo á capital de Ourense. Con boas vías de comunicación, e con valores arquitectónicos, 

patrimoniais e históricos de indubidable valor. A igrexa románica de San Martiño de Loiro, do 

ano 1.110, as zonas de aira, canastros como os da Uxeira, o lavadoiro. As zonas máis vellas do 

pobo que rodean ao campo. O cruceiro, etc,  fan deste  núcleo un espazo singular dentro do 

concello de Barbadás. O pobo de Loiro conta con dous locais sociais. Un deles o máis moderno 

conta con espazos apropiados para levar a cabo varias actividades, ademais do espazo reservado 

para túmulo en caso de defuncións dalgúns veciños ou veciñas. Conta cunha sala grande abaixo 

e con outro espazo máis pequeno ao seu lado. No primeiro piso, conta cun espazo amplo e 

diáfano que ata a actualidade estaba desaproveitado, xa que só se facía uso del un día á semana. 

A actividade que ocupaba pode resolverse sen problema na sala da parte inferior do novo local 

social. Dicirvos, neste punto, para utilizar a sala de abaixo habería que poñer unhas cortinas, 

obviamente, ou estores, para que as persoas que fagan actividades alí, non estean vendo onde se  

poñen os defuntos, porque claro, se fan actividades, non é moi acaído que se estea vendo iso.  

Recentemente un veciño de Barbadás, fixo un traballo impresionante, de recollida de fotografías 

que a xente de Loiro lle foi cedendo, procedendo á súa catalogación e posteriormente a súa  

impresión nunha exposición fotográfica, e con colaboración do Concello de Barbadás. Ademais 

realizou unha recolla de diversos materiais etnográficos, polas casas, casas do pobo, e organizou 

unha exposición etnográfica que foi moi visitada polos veciños e veciñas de Loiro, así como 

doutras parroquias, por colexios e institutos. Esta exposición que levou a felicitación de todos os 

veciños e  veciñas  que o visitaron,  fixo que  a  xente  recobrase  o orgullo  de  ser  de  Loiro,  e 

recuperase a súa identidade colectiva común. Moitos veciños e veciñas de Loiro apostamos pola 

recuperación do noso pobo, recuperando casas na zona vella, para facer de Loiro un punto de 

interese  importante  do  concello,  para  que  teñan visitas  para  promocionar  o turismo.  Dende 

Democracia Orensana de Barbadás queremos que o concello faga todo o que estea nas súas 

mans para facer de Loiro un lugar do que nos sentimos orgullosos e orgullosas. Por este motivo, 

queremos pedir ao pleno do Concello de Barbadás a adopción dos seguintes puntos: Que o 

concello elabore un plan de recuperación dos elementos históricos, artísticos e patrimoniais máis 

importantes de Loiro, como son as súas airas e canastros, lavadoiro e sobre todo a igrexa de San  

Martiño  de  Loiro.  Segundo,  que  manteñan  a  exposición  fotográfica  e  etnográfica  montada 

actualmente na parte superior do novo local social, como museo etnográfico de Loiro, dándolle 

visibilidade e promocionando tanto a visitas e mesmo como ao respecto do pobo. Terceiro, dotar 
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ao  local  social  de  medidas  de  seguridade  para  evitar  posibles  roubos,  así  como seguro  de 

responsabilidade. E aparte do seguro de responsabilidade tamén un seguro dos obxectos que 

están alí. Vamos a ver, non sei o tempo que me queda.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa está esgotado practicamente, ou sen practicamente.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Pois entón falo na segunda quenda. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón Padrón, está na súa quenda de palabra.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Rapidamente. Dicir que estamos totalmente de acordo 

coa moción. A recuperación do rural é o máis importante, ou unha das facetas máis importantes  

que se teñen que levar a cabo no concello. Oxalá cunda o exemplo deste veciño de Loiro, que  

fixo este traballo, en moitos lugares, porque esta xente, de verdade é a que hai que apoiar dende 

o concello, a xente que se move polos veciños e que fai un traballo deste tipo para recuperar a 

memoria dun pobo. Aplaudir a iniciativa desta persoa e dende o concello hai que apoiar, como di 

na moción, dándolle visibilidade, como di, e promocionando ese traballo que fixo esa persoa 

para que o maior número de persoas deste concello o poda vir a visitar ou calquera persoa. E 

logo a recuperación dos canastros como xa vai na modificación de crédito. E que algún día  

tamén a igrexa románica, sexa un lugar que faga merecemento ao seu valor artístico. Nesto 

tamén ten, debería ter moito que facer a Deputación porque arranxa outro románico por aí da 

provincia, pois que tamén saiba que en San Martiño de Loiro hai unha igrexa románica. E nada 

máis que dicir.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Xa rematou? Si. Ten a quenda de palabra o voceiro do Partido 

Popular.
 O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Ben, como non podería ser doutro xeito dende o 

Partido Popular de Barbadás estamos de acordo con estas propostas en canto á preservación do 

patrimonio  artístico,  cultural,  histórico,  veciñal  en  todo  o  rural.  En  Loiro  e  nas  demais 

parroquias do concello. O que si quero diferenciar son as dúas partes que recolle a proposta de 

Democracia Orensana. Por unha parte, esa preservación de todos os bens patrimoniais. Si que 

me gusta que houbera mencionado o tema da igrexa románica de San Martiño, solo compre 

achegarse á súa beira para saber que están caendo as tellas, o tellado está totalmente deteriorado 

e estase vindo abaixo. Outra cousa que tamén me gusta, que houbera plantexado aquí, de feito, 

nós vamos traer unha moción posterior tamén, que vai encamiñada á preservación de todos estes 

elementos. O que si me gusta tamén é que toque o tema das airas. Ben, pois o tema das airas en 

Loiro é  un tema que sempre,  tanto  dende os colectivos veciñais,  como dende os diferentes 

gobernos, estivemos protexendo. De feito, si se da conta, o local social novo, precisamente, que 
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vostede está mencionando tamén aquí nesta moción, está construído sobre as mesmas bases 

dunhas  antigas  adegas  e  procurouse en todo momento,  preservar   esa aira  que  estaba  entre 

maleza, abandonada, e deixouse recuperada diante do propio local. Ben. Existen outras airas e 

hai que dicilo, vostede é de Loiro e probablemente as coñeza, e de momento penso que non se  

preocupou ao mellor delo, ao mellor o resto non, sabe que hai algunha das airas que son de 

dominio público e están actualmente e irregularmente utilizadas con fins particulares. Iso tamén 

debería constar nesta moción para que o concello tome medidas, precisamente con iso. Da outra 

parte. A ver, vale, o do catálogo, recuperación, por suposto, totalmente de acordo. Pero voume 

reservar  para  a  miña segunda  intervención sobre  o  tema do  que  vostede  fala  como museo 

etnográfico de Loiro. Gustaríame preguntar porque non entendemos ben, este termo. ¿Que é o 

que  vostede  propón  realmente?  Que  continúe  esa  actividade  que  xurdiu  hai  medio  ano  da 

asociación de veciños a recuperación da memoria etnográfica do pobo de Loiro, Entón voume 

reservar  para  a  segunda  intervención  se  é  darlle  continuidade  no  tempo,  crear  un  museo 

etnográfico nese local e privar aos veciños do uso desa planta para todas as actividades que se 

están a realizar. Me explico. Reunións, fala vostede dunha actividade á semana. Dígalle a quen a 

informou que lle informe mellor. Soamente, xa cada semana en dous días se está utilizando para 

ximnasia de mantemento do pobo.  O señor Sarín pode dar fe delo de que é así. Hai outras 

actividades que se veñen a realizar pola asociación de veciños de Loiro, por outras asociacións 

do concello, vostedes tamén o saben, membros do Grupo de Goberno.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Que hai unha sala abaixo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero agora está na súa quenda de intervención. Vostede despois 

intervén por segunda vez e ten un minuto máis para rematar a moción.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Quédame outra quenda.
O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  Quédalle  unha quenda  e  un  minuto máis  para  defender  a 

moción. 
O Sr.  Fernández  toma a  palabra  (PP): Estaba  falando  das  diferentes  actividades  que  se 

realizan nese local, ben por parte da asociación, ben por parte do concello, ben por parte doutras 

asociacións do municipio como realmente están indo alí. A señora Ánxela que mencionou antes, 

o de música Acá e Acolá. Temos previsto para o día, Acá e Acolá. Sábeo perfectamente que 

ademais gustoulle o local para esas actividades,  como soa a acústica e demais. Ben. Así mo 

manifestou polo menos. Temos prevista a actuación o día 22 da coral Auria Canta, nese mesmo 

local. Pediumo á súa directora que uns días antes fixesen alí unha proba de audición. Como non, 
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por suposto.  Entón, charlas  médicas,  xornadas  para os maiores.  Uso de aplicacións.  Teatro, 

actividades  para  nenos.  Unha  actividade  á  semana.  Quen  queira  facer  máis  actividades,  a 

asociación de veciños chega ata onde chega, o Concello de Barbadás, chega ata onde chega e 

quen queira facer máis actividades ¿por que non as van facer? Todos son libres.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde.
O Sr. Teniente Alcalde toma a palabra: Como xa empezamos no debate político propiamente 

dito, eu teño que recoñecer que eu son un iluso. Porque eu pensaba que despois de todas as  

leccións éticas e morais que nos leva dado o Partido Popular ao longo de todos estes anos, dende 

que están na oposición, antes non as daban esas leccións, pero despois de todas esas leccións de 

ética e de moral, de comportamento irreprochable que se nos pide aos representantes políticos, 

eu pensaba que despois da sentenza da semana pasada, que o Grupo Popular en pleno se ía pasar 

para o Grupo Mixto e que Ramón ía ser o líder dun grupo de sete persoas. Por coherencia, por 

pura  coherencia  política.  Pero,  teño  que  recoñecer  que  son  un  iluso.  Vostedes,  predican, 

predican, pero como di o conto, para vostedes non teñen. Miren, os conceptos de museos hoxe 

en día, o concepto de museo hoxe en día, si, si, non se poñan nerviosos é certo, estamos fartos  

de escoitar, si, si. Si, si. O concepto de museo como contedor e colección de obxectos é un 

modelo hoxe superado. Este modelo de museo mantense en aqueles sitios onde o valor histórico 

é incuestionable ou irrepetible. Por exemplo, no Museo do Louvre, teñen a Mona Lisa. Ou no 

Museo do British Museum de Londres teñen a Pedra Roseta que por certo foi parte dun espolio á 

terra de Exipto. Máis o concepto de museo na actualidade está máis ligado a un espazo contedor 

de cultura en todos os seus ámbitos, non só no puramente coleccionable. Nós apostamos como é 

agora a marcha maioritaria dos museos, por museos como espazos vivos, activos, en constante 

transformación  como  son  por  exemplo  as  bibliotecas.  Lugares  de  difusión  de  patrimonio 

cultural,  histórico,  inmaterial,  sentimental,  etnográfico  dos  nosos  antepasados.  Lugares  que 

enchen de memoria, de orgullo, de reminiscencias do seu pasado onde se ven a entender de onde 

vimos e cara onde queremos ir. É un retorno á memoria colectiva. Un orgullo de pertencer a 

unha sociedade,  a  un colectivo.  É un lugar  onde se irradia  cultura e  tamén onde se ten un 

enfoque educativo como queremos converter, se sae adiante esta moción, o espazo, o museo 

etnográfico de Loiro. Dende esta perspectiva, os museos son espazos ideais para contribuír á 

construción  dunha  determinada  conciencia  crítica,  cidadá  e  comunitaria.  Para  nós  é 

fundamental, como di na moción Democracia Orensana, a defensa do rural, a súa posta en valor, 
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a loita contra o despoboamento. Estivemos antes falando dos incendios forestais. A maior causa 

dos incendios forestais é o despoboamento do noso rural. Polo tanto, nós apostamos pola posta  

en valor do rural do noso país. Un lugar onde a xente se sinta orgullosa de vivir e queira volver a  

vivir. Pero para iso, hai que prestar servizos. Hai que prestar dotacións, hai que facer melloras 

no rural, e hai que establecer espazos onde a xente se sinta orgullosa de pertencer. Así o fixemos 

por exemplo, cando inauguramos o Museo da Gaita de Fole en Barbadás. Teño aquí o número de 

visitas  que  tivo a parroquia de  Barbadás,  moitas delas  tamén compartidas  coa parroquia de 

Loiro, e superan as,  son 552 persoas que visitaron eses dous espazos rurais do Concello de 

Barbadás.  Nenos,  nenas,  mozos,  profesores  de  universidade,  estudantes  de  universidade, 

profesores e alumnos de institutos, que viñeron a visitar por primeira vez, por primeira vez o 

rural de Barbadás, do que me sinto moi orgulloso. Vostedes tamén o deberían estar. 
O Sr. Villanueva toma a palabra (PP): E vouche dicir unha cousa, ao principio foi moita máis 

xente 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Marabú, non está na súa quenda de palabra agora mesmo. 

Se  a  señora  Fina  non  lle  permito  interromper  cando  é  a  presentadora  da  moción,  vostede 

tampouco. Pídollo por favor. 
O Sr. Villanueva toma a palabra (PP): Agora xa foi.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa foi, claro que si pero non o repita. Prosiga.
 O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Queremos converter en lugares vivos o rural dos nosos 

pobos. Un rural, sobre todo o de Barbadás, e que vostedes o digan, xa ten delito. Un rural que  

estivo absolutamente estragado, abandonado, que nunca, nunca, o Partido Popular no goberno os 

últimos vinte e oito anos, mirou por ese rural. E cando miraban para ese rural, a min fanme 

moita graza as mocións que presenta o Partido Popular, que quere que fagamos as obras con 

pedra,  moi bonitas,  con todo o respecto  do  medio,  e  o  que  fixeron en Loiro foi,  coller  un 

lavadoiro  tradicional,  rodealo  de  ladrillo  de  porpiaño, poñerlle  un tellado,  e  pechalo  cunha, 

como se fose unha gaiola, privando a toda a cidadanía da parroquia de Loiro de disfrutar dese 

lavadoiro.  Colleron as  adegas,  colleron as  adegas  e  as  airas  onde  agora  está  o  novo local, 

destruíron absolutamente aquelas adegas, que eran absolutamente un valor. Destruíron aquelas 

adegas
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): E agora tedes interese cando fostes sempre para atrás.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Me está molestando. Ve como está nervioso.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Nervioso. Mira.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Se está vostede nervioso cando lle din as verdades á 

cara.
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O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Estás pretendendo dividir  e estalo conseguindo. E vas 

ser o responsable, e que conste.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Uy, por onde vas. Manuel que te estás equivocando.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Non me estou equivocando.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, por favor, esta é unha moción, isto é unha moción, 

perdón, isto é unha moción para debater. Para debater. Prego que non haxa interrupcións. Cada 

un está na súa quenda de palabra e cada un ten dereito a expor o que considera oportuno. Sen 

interrupcións. Sen interrupcións. Vexo que este asunto é polémico e polo tanto vou exercer a 

miña autoridade. Alerto. Alerto.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Como nós non temos medo de expor publicamente 

todos os proxectos do Concello de Barbadás, xa anuncio que vamos ter unha asemblea en Loiro, 

con todos os veciños e veciñas de Loiro, pasado mañá, o mércores ás sete e media da tarde, para  

explicar todos os proxectos que temos dende este concello para esa parroquia. Espero que vaia 

vostede e que explique tamén o que vostede quere para esa parroquia. Nós vamos ir. En todo 

caso, nós o que apostamos é por ter os espazos, non deixalos infrautilizados e poder o maior uso 

posible deles. En Loiro, hai dous locais sociais, no espazo de arriba, no antigo local social se  

poden facer traballos, todo iso que vostede acaba de dicir, e no local como ben di a moción de  

Democracia Orensana, hai un local na parte de abaixo que mide 60 metros cadrados, hai outro 

ao lado que mide 40 metros cadrados e medio. Ten dous baños completos,  ten entrada,  ten 

armario.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar. Ten unha segunda quenda de réplica, por favor. 

Está vostede na súa quenda de palabra, señora Fina. Son tres, insisto, recalco, por favor, son tres 

minutos.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Señor Alcalde eu son rápida. Acabo. Señor Manuel, o 

que hai que ouvir, dividir o pobo, cando vostede andou porta por porta poñendo a xente en 

contra. Teña vergoña e estea calado. O grupo de Facebook teño o seu. Vostede non está no grupo 

de Facebook, de Whatsapp.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Pois míreo, míreo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel, non interrompa.
A Sra.  Varelas  toma  a  palabra  (DO):  Señor  Manuel,  mire.  Vostede  para  min,  perdeu  a 

credibilidade toda como ser humano e como persoa. Primeiro
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Non me importa que veña da túa boca.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Por favor, isto xa se está pasando. ¿Que pensas?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel, por favor. 
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Da túa boca iso non me afecta.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Queda o tempo parado. Aviso. Fina, aviso de que dixen que ía 

exercer a miña autoridade neste caso. Non se excedan nin se falten ao respecto.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Xa o pode botar, porque vamos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ían vinte e sete segundos. 
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Si, dígollo porque eu sei que andou facendo esta persoa 

polo pobo e estou moi enterada.  Mire, a moción presenteina eu. Entón, se quere saber algo, 

pregúntasmo a min. Mira, Manuel. O pobo non está dividido porque eu antes de presentar esta 

moción falei con moita xente do pobo, e o pobo está orgulloso, tremendamente orgulloso de que 

isto siga alí. Primeira cousa. Segunda cousa. Non o fixo a asociación de veciños. Isto fíxoo 

Manolo, e ti coñécelo. Fíxoo solo, e a asociación de veciños  quixo tumbar isto que xa levaba 

moito tempo e querían poñer uns libros cunhas estanterías. E foron vostedes poñer iso porque  

din que o local é de Loiro. Mire, perdoe señor Manuel. Os locais son do Concello de Barbadás. 

Están ao servizo de todo o concello, non de tres persoas que están na directiva dunha asociación. 

Entérese, Entérese ben, eh! Se quere dígollo máis alto ou máis despaciño.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Entendo perfectamente
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Vale. Entón, nese local, hai dúas plantas. Hai un salón 

abaixo que se pode utilizar. Hai que aproveitar os espazos. E o que alí se fixo foi un orgullo. Eu 

síntome tremendamente orgullosa  do meu veciño porque pasou horas.  Andou casa  por casa 

pedindo fotos . Traballou por todos nós, traballou para os veciños de Loiro, traballou para o 

concello, e traballou para toda a xente que vive alí. E mire, a min non me fale de Loiro porque 

eu nacín en Loiro e unha das bodegas eran dos meus avós, dos bisavós da súa muller, entérese.  

Porque eu coñezo moi ben o concello e de que se está utilizando airas para cousas particulares,  

non sei que motivos particulares, porque eu coñezo o pobo e vivo en Loiro e paseo todos os días 

e eu alí  non vexo cousas particulares.  A ver. Vostede os membros do PP teñen unha manía 

asombrosa. Sacúdenas, ou sexa,  dunha mentira fan unha gran verdade. Sabe que pasa, señor 

Manuel, teñen ao pobo. Mire, señora Chelo, estou falando eu, por favor, eh! Teñen ao pobo en 

contra e agora quérense sumar aquí. Pois non se van a sumar porque vostedes quixeron tumbar  

isto.  E  dígolle  unha  cousa,  pódense  facer  todas  as  actividades  que  se  queiran,  só  hai  que 

aproveitar os espazos. E o local non é de tres persoas, que lle quede claro, e vostede unha delas. 

Porque eu trouxen unha moción aquí neste concello onde os concelleiros non podían estar nas 

directivas, pertencendo ás directivas veciñais, e sobre todo por estes motivos, por estes motivos. 

Non é ético, nin legal. Para min non é ético nin legal. Vostede si que está dividindo ao pobo. 
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Vostede si que o quixo dividir. Pero sabe o que lle digo, levou por aí.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Si, ímolo ver.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO):  ¿Sabe por que? , porque a xente apoiou a este veciño 

porque este veciño é un exemplo. Un exemplo que tíñamos que ser todos nós. Porque eu quero 

levar a miña filla de aquí a uns anos e ensinarlle o que é Loiro. O meu pasado. O pasado de 

todos. O pasado da súa muller. O pasado da súa familia
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, remate.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): A ver, ¿que é o que non lle gusta a vostede?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, remate. Señora Fina, remate. Remate. Ramón, está 

na súa quenda de palabra. Señora Fina, rematou. Rematou. Ramón, por favor.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Moitas grazas.  Eu pensei que isto ía ir sobre rodas, 

pero... Co señor Fírvida xa vostede conseguiu o que quería, cando na primeira, non sei o que  

dixo, a verdade xa non me acordo o que dixo, pero xa alporizou todo, ao parecer. Vostedes, non 

sei, é que non me acordo, non sei que dixo do grupo de sete, conseguiu, el conseguiu o que 

quería.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, pido orde e respecto. Ramón empece de novo, van 

trinta e seis segundos. Empece de novo.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): É igual. Quedou ben claro o que dixen no primeiro, 

quedou ben claro o que dixen na primeira intervención, pero visto o visto aquí, esta é a historia, 

pobre historia do noso país, que cando se fai algo, e mire, nun espazo tan pequeno como é Loiro, 

que pensei que estaba todo o mundo de acordo, e mire as liortas que hai. Entón, eu  que xa ía 

votar a moción, eu pediríalle, que a vou votar igual, pero eu pediríalle que no segundo punto,  

visto  o  visto,  visto  o  que  estou  vendo  e  a  liorta  que  hai  que  o  de  manter  esa  exposición 

fotográfica, etnográfica montada actualmente na parte superior do novo local social, pois que se 

faga unha especie de consulta no  pobo, porque, se vai haber unha división, si isto vai provocar 

enfrontamentos no pobo, un traballo dunha persoa como eu defendín na primeira  intervención, 

se isto vai provocar o tomar unha decisión de si si, ou non, vai provocar enfrontamentos no 

pobo, pensen vostedes se ao mellor hai que realizar unha especie de consulta no pobo para que 

isto se leve a cabo. Non o sei, eh!. Eu déixoo aí encima da mesa. Eu estou vendo o que estou 

vendo aquí. Vamos a apoiar a moción, está claro, pero despois a xente de alí será a que se teña 

que poñer de acordo da maneira de darlle enfoque a isto. Non me vou a meter en se teñen razón  

uns ou outros. Eu non sabía deste enfrontamento, pero visto o visto, haino. E señor Fírvida, eu  

discrepo con vostede. Vostedes non defenden o rural de Barbadás. Non. Non o defenden. Fan 
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algunhas  actuacións  e  con  iso,  vostedes  pensan  que  están  defendendo  o  rural.  Non.  Non. 

vostedes  teñen que  traballar,  como mocións que  nós trouxemos aquí,  estou  dicindo a  miña 

opinión, sei que non a comparte, mocións que nós trouxemos aquí para que realmente o rural, se 

revalorice, e o rural revalorizarase cando a xente volva a vivir nel. No rural, me estou referindo 

nos cascos antigos dos pobos, non nos arredores. Entón, nós trouxemos propostas que vostedes  

non fixeron  nada  por  elas.  Hai  outras  moitas  que  se  poden  facer  dende  os  concellos  para 

realmente revalorizar o rural. Non se pensen vostedes que por arranxar uns canastros ou por 

poñerlle un enfoque ao Museo da Gaita e levar alí alumnos, non me conte persoas, porque se 

leva non sei cantos alumnos de todo un colexio, pois mire, pode poñer aquí, pode traer a todos 

os da provincia de Ourense, tráenllos aquí e despois di que son cinco mil persoas, vale. 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): De acordo. Eu creo que se me entende o que quero dicir. 

As veces non é dicir, viñeron tantas persoas, como foi que viñeron? ¿Estamos recuperando o 

rural  de  Barbadás?  Porque  arranxamos  catro  canastros.  Oia,  as  cousas  hai  que  velas  nun 

conxunto. Botamos catro anos aquí, non foi vivir ninguén para ningún casco antigo do noso 

rural?¿Cambiamos a pregunta? Entón puideron ir duascentas persoas e foron dúas. Entón xa non 

é tanto éxito.
O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ramón, leva tres minutos corenta segundos.  Creo que está 

explicado, agora.  Grazas.  Está  na quenda de  palabra o señor Manuel e  ten tres minutos,  el 

excedeuse un pouco, vostede tamén pode excederse un pouco, pero o xusto.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. Cinguireime ao tempo. Vamos a 

ver, hoxe houbérame gustado, que Manolo, esta persoa que estivemos nomeando, que levou a 

cabo  esta  exposición estivera  aquí.  Onte  tiven  unha reunión con el,  ademais  é  membro da 

asociación de veciños, non da xunta directiva, e chegamos a un acordo para darlle unha saída 

sen que faga falta consultar aos veciños. Pero si solicitarei, se esta emenda que lles acabo de 

pasar non a admite o grupo que presente a moción, se non a admite, proporei que se faga unha 

consulta veciñal. Pásovos a ler a emenda, consensuada coa grande parte dos veciños, con esta  

propia persoa, que é a que ten agora mesmo alí a exposición, e coa asociación de veciños. É a  

substitución  do  acordo  número  dous,  e  que  quedaría  así.  Que  a  actividade  iniciada  pola 

asociación  de  veciños sobre  a  recuperación da  memoria  etnográfica,  hai  constancia  de  que 

“Loiro na memoria” é unha actividade da asociación de veciños porque consta xa dende o ano 

pasado  en  carteis  e  xustificacións  con  facturas  de  que  se  fixo  esa  exposición,  ese  pase 
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fotográfico de recopilación de fotografías, e iso vostede estaba alí, señor Fírvida. Ben, cultural e 

histórica da localidade das súas xentes, teña a súa continuidade na planta superior do local social 

da quinta. Na mesma planta do local, compartirase esta actividade xunto con outras que poida 

organizar a  devandita  asociación e  o concello de Barbadás.  Pola súa especial  importancia e 

sentimento  para  a  poboación  de  Loiro,  a  correspondente  á  memoria  do  pobo  que  é  a  que 

actualmente está e que se vai a ir modificando co paso do tempo con novos artigos, dándolle  

outros  enfoques,  poderá  ocupar  a  totalidade  do  local,  naqueles  días  nos  que  se  produce  a 

presentación de novas exposicións sobre a  mesma e de máis afluencia de  público. Para elo 

existirá  a  coordinación suficiente  entre  os  organizadores,  para  non facer  coincidir  data  nin 

horarios. Modificación do acordo terceiro. Para garantir a seguridade e protección dos materiais 

que poida albergar cada unha destas actividades que se pretendan e das persoas, adoptaranse as 

seguintes medidas: implantar un sistema de alarma e seguridade que actúen de forma disuasoria 

e preveña posibles roubos. Implantar un sistema de detección de incendios, no seu caso, con 

irrigadores hídricos que mitiguen os danos sobre os bens contidos no local. Hai obxectos moi 

valiosos alí dentro. Que tanto as fiestras como as portas de acceso e saída queden libre para 

garantir os posible desaloxos, evacuacións, coas garantes recollidas nos distintos plans e efectos. 

Lembremos que hoxe, a debandita exposición que está alí ubicada, ten ocupada todas as fiestras 

e todas as portas de saída, é dicir, non cumpre os requisitos de seguridade. Iso que o saiban, por 

iso as cousas teñen que ir coordinadas. Instalación de cortinas e estores e deshumidificadores 

para evitar  calquera dano que a luz e a  humidade poidan causar  sobre os bens contidos.  E 

concertar o seguro máis axeitado ao tipo de local e actividades que poidan albergar. Isto é o que 

queren os veciños de Loiro. Actividades para todo tipo de xentes, para os que están fóra, e para 

os que viven alí todos os días, porque aos que están fóra lles dá igual que chegue o autobús ou  

non. quen está no pobo, quen se relaciona cos veciños e quen participa nas actividades, non é un 

grupo de Facebook nin de Whatsapp, senón os veciños que están alí todos os días, e son os que 

nos puxeron a todos nós aquí. Entón, a partir disto, estaremos pendentes porque tamén ten que 

haber unha cobertura legal, e no seu momento pediremos os informes de Secretaría Xeral, para 

saber si se pode acoller nun local que foi construído cunha subvención e que foi nunha memoria  

para esa subvención, coma local social, si se pode destinar a museo e si 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): E si se lle pode dar coordinación, dirección, e xestión
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel van tres minutos.
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O Sr. Fernández toma a palabra (PP): A un particular. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Fírvida, correspóndelle ao señor Fírvida falar.
O  Sr.  Tenente  Alcalde  toma  a  palabra:  ¿Promoción  do  rural?  Pois  mire.  Proxecto  de 

recuperación da Aira da Useira, proxecto de saneamento das augas e tamén temos solicitado un 

proxecto para o soterramento do cabreado na igrexa de Loiro, que como di a moción é unha 

auténtica xoia do románico, do ano 1110 que por suposto debería figurar en todos os catálogos  

do románico. ¿Que sucede? Que non se fixo absolutamente nada en Barbadás para poñer en 

valor esa igrexa.  Estaba abandonada.  Estaba oculta,  como todo o que cheiraba a rural  neste  

concello  se  ocultou,  porque  o  que  interesaba  era  promocionar  a  Valenzá  como  nicho  de 

edificios, como construción, como especulación urbanística. Ese era o foco no que puña todo o 

seu  interese  o  anterior  goberno  e  os  anteriores  gobernos  deste  concello.  Esquecéndose 

absolutamente do rural deste concello. E nós, queremos reverter esa situación, por iso estamos 

intentando facer o maior número de obras posibles, o están contemplando vostedes en moitas 

modificacións de crédito,  e poñer en valor o rural  do noso concello.  A vostede lle  parecerá  

pouco pero é o que podemos facer. Para min, para min, hai cousas que temos que facer, dende 

logo. No espazo de abaixo de Loiro, no espazo de abaixo dese local, hai un espazo de sesenta 

metros cadrados  que  aí  se  pode  utilizar  absolutamente  para  todo.  Hai  outras  parroquias  no 

Concello de Barbadás que non teñen un espazo de sesenta metros, absolutamente diáfano, con 

aire  acondicionado,  con  calefacción,  con  dous  baños,  con  accesibilidade  para  persoas  con 

discapacidade.  O que teremos que facer é dende logo, poñer unha alarma, poñer un sistema 

antiincendios, poñer abaixo unhas cortinas para ocultar o que é a parte acristalada para que dea 

un pouco máis de intimidade e que non pareza aquilo,  e cando hai,  pois se  hai un difunto,  

levantar  aquilo e  utilizar  para o que é.  Pero nós cremos que tendo Loiro a  posibilidade  de  

albergar un museo, a min o que me costa entender, a min o que non son capaz de entender, é que  

haxa alguén quen non queira ter un museo na súa parroquia. Iso non o entendo. Non o entendo.  

Como pode haber alguén que non queira ter un lugar de encontro co que supuxo o pasado, o que 

nos  une  co  pasado.  Xa sei  que  vostedes  o  pasado  lle  chaman  o  pasado  recente,  o  pasado 

franquista, si, por iso  lles custou a vostedes deus e axuda apoiar unha moción neste concello 

para levantar unha pedra, siii, señor Manuel, unha pedra cun escudo falanxista. Por iso o Partido  

Popular vota en contra de todas as leis de memoria histórica e por iso España segue sendo o 

segundo país de todo o mundo que ten máis mortos nas gabeas das estradas. Porque vostedes, o  
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que lle une é que o franquismo, non cos seus antepasados, iso o teñen absolutamente esquecido.  

Porque eu creo que é unha cuestión de orgullo persoal que na súa parroquia poidan contar cun 

museo etnográfico para estar orgullosos que veñan nenos, nenas, veciños, doutros concellos, 

tamén de Barbadás a visitar Loiro. Que poidan pasear, que se lles poida ensinar unha igrexa do 

século XI, que se lles poida ensinar unhas airas rehabilitadas, que se lles poida ensinar toda a  

parroquia. Pero vostedes teñen un sentido da patrimonialización dos espazos públicos, como se 

fosen propiedade privada de vostedes. ¿A quen lles dixo vostede que iso era un local social da 

asociación de veciños? Ese é un espazo, iso é un espazo propiedade do Concello de Barbadás.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Vostede dá moitísimo exemplo. Moitísimo exemplo, 

dá. O señor Alcalde que representa a este concello. 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostede non sabe o que vou facer. Tes que rematar.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Aí está a importancia que lle dá o Grupo de Goberno 

ao rural, á memoria dos veciños, O señor Alcalde, e que conste en acta, aínda non visitou esa 

exposición. Esa é a preocupación que vostede ten. 
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Que ti queres retirar e cargarte. 
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Non, iso é o que ti dis
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Si.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Aí Está por escrito e recollido en acta a emenda.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Me quitou a quenda de palabra.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Aí  
O Sr. Alcalde toma a palabra: Trinta segundos.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Cando acabe vostede, cando acabe vostede continúo 

eu. Cando acabe
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor. Por favor. Cinco minutos de receso.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Pero é que eu non acabei a miña intervención. 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Cinco minutos de receso porque se están interrompendo. 
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Si, é que senón non acabamos. Se volvemos con este 

debate vólvense a incendiar. Non podo rematar a miña intervención. Falta só un minuto de Fina. 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Cinco minutos. Fina, xa estaba discutindo,  Cinco minutos de 

receso. Xa está. 
O Sr. Villanueva toma a palabra (PP): Se non medrara a Valenzá ti non estabas aquí.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Tes razón. Eu vivo na Valenzá.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Isto non é serio agora mesmo.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: ¿Que significa iso? 
O Sr. Villanueva toma a palabra (PP): Ti tómao como queiras, cólleo como che dea a gaña.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Tes razón.
O Sr. Villanueva toma a palabra (PP): Se non medrara tanto a Valenzá ti non estabas aquí. 
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Xa o dixeches sete veces e dinche a razón sete veces. 

¿Que queres dicir con iso? ¿Que queres dicir? Que llo teño que agradecer ao Partido Popular por 

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

36



CONCELLO DE BARBADÁS

facer edificios? Ou é que non podo comprar o piso onde me dea a gaña? É que é incrible, vamos. 

Que me recriminen. Ah! Os votos, os votos son de veciños e veciñas, igual que os teus. Son  

igual que os teus.
Son igual que os teus. Un por un.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): O que queredes conseguir 
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Tes moi mala intención Manuel. Porque ti presupós en 

min 
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Mala intención Fírvida.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non, todo o contrario. Tela ti. É todo o contrario. Es ti 

o  que  ten  mala  intención.  Nós  só  queremos  poñer  en  valor  e  que  sexa  un  orgullo  para  a 

parroquia.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Venderon terreos con fin, e non tiñan necesidade de 

vendelos, e estade utilizando
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: A xente está encantada coa exposición de Manuel.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Vai estar encantada coa exposición. Está encantada coa 

ximnasia 
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: A xente está encantada e ti o sabes
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): que te queres cargar.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: ¿Pero que me quero cargar home?
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): A asociación de veciños.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: ¿Pero, que dis? Que mala persoa es que presupós esa 

intención en todas as persoas. Iso é de mala xente.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): ¿De mala xente? Lévalo intentando dende hai moito 

tempo, o que pasa é que claro, como non che saíu ben e que deron polo saco os veciños, agora  

dis é a miña oportunidade
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: ¿Quen me deu polo saco? Non che daría a ti.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): ¿A min? Non teñas medo.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Saíuche a ti mal.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Si, si, si. Tedes unha emenda encima da mesa, acordada 

cos veciños, e con esa persoa 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Trinta segundos, a vostede. 
O Sr.  Tenente  Alcalde  toma a  palabra:  Moi  rápido.  O espazo,  ten  que  chamarse,  Museo 

Etnográfico  de  Loiro.  Ten  que  formar  parte  da  promoción  cultural,  artística  e  turística  de 

Barbadás. Temos que facer una unidade didáctica, non só do museo etnográfico de Loiro, senón 

dos dous museos que queremos que haxa no noso concello e de todos os valores realmente 

relevantes que existen no noso concello.  Temos que promocionar  isto  turisticamente,  tamén 

como unha forma de promoción económica, e en todo caso o que se propón nestas emendas é 
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compaxinar  a  utilización  con  outras  actividades,  dende  logo,  xa  o  dixen  na  miña  primeira 

intervención. Os museos son espazos vivos, de participación, de colaboración, de cultura. Claro 

que  se  pode  compaxinar  con  outras  actividades.  Con  outras  actividades  que  respecten  a 

utilización do espazo como museo. Non para cousas, para unha comida.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate. Grazas. Señora Fina Varelas. Ten un minuto.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO):  Vamos a ver. Señor Manuel. Moitas das cousas que 

vostede pide aquí,  xa van contempladas  na miña.  Un seguro,  xa  o puxen na miña moción. 

Alarma, xa o puxen na miña moción. Entón, realmente a moción presenteina eu. Considero co 

que vostede pon, basicamente é o que eu dixen. Eu, para nada, voulle aclarar, quero que ese 

espazo,  que  os  veciños  queden  sen  espazo,  porque  hai  unha  sala  abaixo  que  se  pode 

acondicionar para que teñan o seu espazo. Pódolle dicir, que esta persoa que fixo esta exposición 

foi unha persoa brillante, unha persoa que puxo a Loiro, pois saímos na prensa, saímos na radio,  

saímos na televisión. Eu creo  que nos fixo unha publicidade tan gratuíta en beneficio de todos 

nós, que é digno de admirar. Non poñerlle trabas. Non poñerlle trabas. E en ningún momento 

esta persoa quere separar ao pobo. En ningún momento, esta veciña de Loiro, chamada Serafina 

Valeiras Vieira, quere separar ao pobo. Simplemente, síntome tremendamente orgullosa do meu 

pobo e do que fixo esta  persoa.  E a  moción, vai  tal  cal  a presentou Democracia Orensana, 

porque voulle dicir unha cousa, señor Manuel, porque a súa portavoz, señora Chelo Vispo
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Un momento. Di de que partido son, son de Democracia 

Orensana por Barbadás. Sei cales son as miñas siglas, síntome tremendamente orgullosa do meu 

partido, e son de DO. Perdoe, e todos os españois do PP, ¿como nos sentimos? Por favor. Teña 

respecto porque vostede tiña que estar coa cabeciña baixa.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate. Debate pechado. ¿Votos a favor da moción? ¿Votos a 

favor da moción? ¿Abstencións?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Un momento. A ver. Grupo de Goberno, máis Democracia 

Orensana, votan a favor.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Abstencións? Había outra emenda.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): A moción, vai como vai.
A Sra. Secretaria toma a palabra: ¿Abstencións?
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Abstencións?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular e Grupo Mixto. 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, dixo Grupo Mixto ou señor Ramón Padrón. 
A Sra. Secretaria toma a palabra: Chámase Grupo Mixto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: O líder de sete.
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Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PsdG-PSOE, 

BNG e  Democracia Ourensana,  e as abstencións do PP e o Grupo Mixto o seguinte acordo: 

“Moción de Democracia Ourensana relativa aos valores artísticos, históricos e culturais e o 

Museo Etnográfica de Loiro”

6.   MOCIÓN  DE  DEMOCRACIA  ORENSANA  RELATIVO  Á  DETECCIÓN  E 

ATENCIÓN A MENORES CON DISLEXIA. EXPEDIENTE 2.345/20018.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Expediente 2.345/2018. Procedemento xenérico de moción de 

Democracia Orensana relativo á detección e atención a menores con dislexia. Ten a palabra o 

seu voceiro ou voceira, con cinco minutos.
O Sr.  González  toma a  palabra  (DO):  A dislexia  a  podemos  definir  como a  dificultade 

específica de aprendizaxe. A presenza de dificultade de precisión, de fluidez no recoñecemento 

de palabras e por déficit nas habilidades de codificación lectora e deletreo. O 15% dos españois 

teñen esas dificultades,  ortográficas,  de escritura,  pronunciación de palabras,  expresión oral. 

Afecta ao 15% dos españois segundo os estudos, e pode ser o causante do 40% do abandono 

escolar temperá.  Polo exposto,  Democracia Orensana por Barbadás  propón, complementar a 

programación lúdica e cultural do concello con actividades específicas a persoas con dislexia.  

Elaborar un plan de axudas ás familias que minimicen calquera barreira socioeconómica de cara 

á superación da dislexia por parte dos menores afectados. Establecer anualmente no marco do 

Día Mundial da Dislexia, o 8 de decembro, actos que permitan dar visibilidade a esta, a esta 

diversidade cognitiva, favorecendo con elo a inclusión das persoas afectadas. 
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Xa rematou?
O Sr. González toma a palabra (DO): Si.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Agradezo a súa brevidade, francamente. Si señor. Agradezo a 

súa brevidade. A moción lémola todos e polo tanto, si señor. Señor Ramón Padrón, está na súa 

quenda de palabra.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Nós estamos de acordo con todo o que se faga dende o 

concello  para axudar  a  todas  as  persoas  que  teñan estes  problemas e  cremos que  dende os 

colexios que son os que detectan, en primeira medida este tipo de problemática, e nada máis. 

Vamos a apoiar sempre todo o que vaia encamiñado a facer, posibilitar e facer mellor a vida  

destas persoas. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas.  Tamén agradezo a súa brevidade.  O Partido 

Popular, está na súa quenda de palabra.
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O  Sr.  González  toma a  palabra  (PP): Boas  tardes  señor  Alcalde,  concelleiros  e  público 

asistente. Dende logo, o pleno de hoxe é digno de gardar nos anais da historia de Barbadás. 

Faise, cúmprese este mes tres anos da toma de posesión, aquela florida toma de posesión, con 

recachada de saias. Digo florida porque se entregaban flores, a algún se lle caían, outros tal. 

Aquilo parecía, para os que somos novos neste concello, ¿verdade Marabú? Marabú, Manuel, e 

máis que somos novos, parecía aquilo que se ía cambiar aquí Barbadás, que se ía pegar uns aires 

novos,  que  se  ía  pegar,  buah!  A de  deus!  Eu  quedei  abraiado,  francamente.  Pena  non telo 

gravado, porque se poría ben dentro dun ano, se deus quere. Pois ben, daqueles tres anos, a  

conclusión é que dende logo, melloras ningunhas. Isto ten ido bastante a peor do que estaba 

antes. Tamén se ve claramente que somos, estamos solos na oposición. Aquí, pois bueno, nós 

temos que fiscalizar, temos que vixiar a labor do Grupo de Goberno municipal que deixa moito 

que desexar  e que nos dá  traballo  dabondo. Traballamos case,  case,  como se estivéramos a 

gobernar. Digo isto porque PSOE e BNG non gobernan. Sempre se senten na oposición. Fan 

aquí demagoxias. Utilizan determinadas historias, a Gúrtel, a outra, non sei que. Dende logo,  

botarse medallas enriba co da Gúrtel apoiándose nos nacionalistas dun partido, único partido por 

certo,  que  ten  as  súas  sedes  embargadas  e  foi  o  único partido  condenado.  O único partido 

condenado. O que pasa é que como non miramos a historia, ou non a queremos mirar porque nos 

interesa máis a demagoxia, ou non sabemos, calquera das tres, quédense coa que queiran. Nin 

sequera o PSOE, cando foi o de Filesa, lle condenaron como partido. Hai mangantes en todos 

lados,  como  non  podería  ser  doutra  maneira.  Pero  dende  logo  ir  de  puros  e  castos,  eh!, 

apoiándose  en  Bildu,  apoiándose  no  PdCat  coas  sedes  embargadas.  Xa  non  se  chama  nin 

Convergencia e Unió, é PDCat. E todo iso, vir aquí a dar leccións de moral, xa llo dixen no 

primeiro pleno, señor Fírvida, que lle quedan moitas por parte do PP. Esta é unha delas. 
O Sr. Alcalde toma a palabra:  Prosiga por favor.
O  Sr.  González  toma a  palabra  (PP): Prosigo  señor  Alcalde.  Que  o  medite  ben,  que  o 

sedimente, que lle cause repouso que lle ven ben ao señor Fírvida.  Se fóra polo BNG, díxome 

un  día,  que  seguíamos  aquí  con  viñas.  Dende  logo  algúns  que  somos  advenedizos  neste 

concello, non temos a sangue azul de outros, seguiríamos vivindo con viñas na rúa de Celanova, 

que  é  o que  parece  que  quere  esta  xente  cando  quere  volver  atrás,  ¿non?,  ao  século  XIX.  

Poñemos fronteiras aí abaixo onde o Carrefour, e a partir de aí cobramos peaxe, aranceis e todo 

iso. Non andará lonxe, non. Menos mal que non gobernan, nin falta que fai. Compromiso por 
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Barbadás,  dende  logo  mellorou moito,  dá  gusto  oílo  falar  agora,  cando  se  dirixe  coma un 

cidadán máis, pero xa é tarde. Non sei si se lembrará dalgunha conversa que tivemos nalgún 

momento, seguro que si, porque xa ve como o maltratan. Aquí a vara de medir do señor Alcalde  

á moi diferente. A uns, se nos fiscaliza con segundos. Habería que pedirlle que lle dera a volta.
O Sr. Alcalde toma a palabra:  Fiscaliza tanto con segundos que vai  en tres minutos trece 

segundos. Tanto lle fiscalizo. 
O Sr. González toma a palabra (PP): Moitas grazas señor Alcalde
O Sr. Alcalde toma a palabra: E aínda non dixen nada, mire vostede canto o fiscalizo.
O Sr. González toma a palabra (PP): Entón vou proseguir na segunda parte logo, por respecto 

ao señor Alcalde, para que vexa que nós si que somos éticos. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non. Vostede ten cinco minutos.
O Sr. González toma a palabra (PP): Ah, bueno! Pensei que xa me chamaba a atención. 
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Podes seguir, eh!
O Sr. González toma a palabra (PP): Pensei que xa me chamaba a atención.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non lle chamaba.
O Sr. González toma a palabra (PP): Agradécese señor Alcalde. Avíseme. Déalle a volta a ese 

trebello, así vemos o tempo, non hai que esperar por vostede.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Aí o ten. Aí o ten. 
O Sr. González toma a palabra (PP): Tamén sabemos mirar. 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vai a haber que poñelo arriba. Si. Prosiga. 
O Sr. González toma a palabra (PP): Prosigo. Dicía que Compromiso por Barbadás dá gusto, 

o que pasa é que bueno, maltrátano dun xeito vergoñento. Vergoñento. De verdade que me sinto 

ofendido pola parte  que  lle  corresponde a  el,  que  non o merece. E o mellor é  Democracia 

Orensana. Democracia Orensana anda perdidiña, perdidiña de “nuestro señor”. Ía ser o azoute 

do goberno e resulta que é a muleta. Non sei se está na nómina do concello, ou quere estar, ou  

vaia vostede a saber. Se ven aquí Jácome, vótaa. Xa se foi cableado cando foi das eleccións que 

ía coa furgoneta esa que alugou, cabreadísimo, por alí adiante, si, si, bufaba o día do mitin do,  

lémbrome ben que teño boa memoria, dona Fina. Teño boa memoria, para o bo e para o malo.  

Pero bueno, alá cada un. O que si é de vergoña que nos veñan hoxe, aquí, despois de tres anos,  

que en vez de mellorar, porque xa digo algúns somos novos nesta labor de concelleiro, somos 

novos nesta labor de concelleiro, pero o que non se parece interesante é que nos traian a estas 

alturas da película, en vez de mellorar estamos empeorando. Porque resulta que Democracia 

Orensana nos copia e pega aquí unha moción, pois agora xa non é do grupo de PSOE e BNG, é 

de Ciudadanos. Unha moción presentada, porque, que conste en acta dona Silvia, faga o favor,  

que conste en acta que unha moción tipo que está corta e pega, en todos os concellos. A ver si se 
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aclaran  señores  de  Democracia  Orensana,  co  PSOE,  co  BNG,  con  Ciudadanos,  ¿con  quen 

estamos?
O Sr.  Fernández toma a palabra (PP): Presentouna Ciudadanos,  clavada.  É que  non vos 

preocupastes nin de
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel, o voceiro
O Sr. González toma a palabra (PP): Eu quero gastar o meu tempo. Señor Alcalde.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, xa o gastou. Xa o gastou.
O Sr. González toma a palabra (PP): Entón, na segunda.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Santi, Santiago. Avisos, avisos aos dous. Aviso aos dous. Aviso 

aos dous. Manuel e Santi, por favor, quedan avisados. Quedan avisados. Teñen un apercibimento 

os dous. Teñen un apercibimento os dous. Teñen un apercibimento os dous. 
A Sra. Secretaria toma a palabra: Ao terceiro aviso os poden expulsar.
O Sr. Alcalde toma a palabra:  Santiago, Santiago, despois falan vostedes fóra todo o que 

queiran. Todo o que queiran. Aquí hai que respectar as quendas de palabra. Falo para todos os 

concelleiros e  concelleiras.  As quendas de  palabra  hainos que  respectar  e  hai  que respectar 

ademais a un voceiro, que neste caso era o señor Manuel, e non era vostede. Non era vostede.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Desculpas señor Alcalde.
O  Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  Aceptadas.  Aceptadas.  Está  vostede,  señor  Santiago,  está 

vostede na súa quenda de palabra. 
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non, falta Marga. Falta Marga.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, perdón, falta Marga. Santiago, quero dicirlle que neste caso 

o ordenamento dun pleno indica que  hai  apercibimentos.  Vostede  non se ten que ir.  Iso  en 

esencia.
A Sra. Pérez toma a palabra (PSOE): Santiago, prefería que quedaras por favor.
O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  Pero  que  se  manteña no pleno,  por  favor.  Que defenda a 

moción.
A  Sra.  Pérez  toma  a  palabra  (PSOE): Paréceme  importante.  Paréceme  un  tema  moi 

importante.
O Sr. Alcalde toma a palabra: é un tema moi importante. Dado que vostede, ademais, padece, 

ou di que o sofre, pois creo que é conveniente que permaneza no pleno para poder defendelo 

axeitadamente. Marga, por favor. 
A Sra. Pérez toma a palabra (PSOE): A ver. Respiremos. Mmmm. A ver, señor Manuel, eu 

tamén son nova, nestas funcións de concelleira. Claro que pode vostede usar o seu tempo como 

moitas veces se di, para o que queira vostede, pero bueno, eu creo que é algo importante, é un  

tema  importante  e  deberíamos  centrarnos  nese  tema,  aportar,  pois,  ideas  positivas  ou 

modificacións, pero tratar conxuntamente de sacar adiante cousas que son importantes porque 
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isto tamén ben un pouco a colación co tema que tivemos aquí no primeiro momento do autismo, 

¿non? Pois é outro colectivo que tamén necesita axuda. ¿Non?  É totalmente distinto, claro. A 

ver. Totalmente. Non os quero comparar, pero bueno, son temas importantes e teñen, son nenos 

con dificultades, ¿non?  Para comezar, teño que dicir que dende este goberno estamos totalmente 

de acordo co obxectivo da súa moción, xa que prestar especial axuda e atención aos nosos nenos 

e nenas, ten que ser prioritario en calquera sociedade, sobre todo neste goberno. E sobre todo, 

pois aqueles colectivos, ou a aqueles nenos e nenas que presentan unhas necesidades educativas 

especiais, como pode ser o colectivo de disléxicos e disléxicas. Dito isto, tamén queremos facer 

unhas puntualizacións e complementacións a súa moción, para que deste xeito, poder axudar a 

un maior número de nenos e nenas, e por conseguinte a un maior número de familias. A primeira 

é indicar que a incidencia do 15% que segundo a FEDIS, a Federación nacional, indica, pois non 

é aplicable no noso alumnado, xa que nestes momentos, cun alumnado de aproximadamente de 

setecentos nenos e nenas nos dous colexios, do Filomena Dato e no Ruxidoiro, non existe agora 

mesmo diagnosticado un caso de dislexia, do cal pois nos alegramos, loxicamente porque é unha 

boa  noticia.  Pero  bueno,  segundo  nos  indican  tamén  os  expertos,  que  son  os  profesionais 

especialistas  que  existen  nos  dous  colexios,  como  son  pedagoxía  terapéutica,  audición  e 

linguaxe e orientadores,  que son os encargados de detectar estas necesidades educativas,  de 

valoralas e de traballar con todos os nenos e nenas, existen casos que se parecen dislexia, pero 

que non acaban de calificarse como tales, non?, e onde podemos nós axudar. E aparte disto, o 

que nos indican e que consideramos moi importante porque é unha información a maiores que 

nos aportan estes profesionais, é a existencia doutros tipos de necesidades educativas especiais 

que en gran  número, como poden ser os TDAH, que  son trastornos de déficit  de  atención, 

trastornos específicos de aprendizaxe, trastornos graves de conduta e outros máis, ¿non? Entón, 

indícannos que para todos estes casos,  existe  un plan de traballo  de diferentes profesionais, 

especialistas nos diferentes colexios. E para complementar este traballo tamén se solicitan dende 

os equipos de orientación dos colexios, unhas becas que oferta o Ministerio de Educación e 

Ciencia, todos os anos. O que pasa é que estas becas anuais  e individuais para cada familia, para 

que poidan pagar a profesionais externos ao colexio, que axudan a estes nenos con necesidades 

educativas,  como  digo,  estas  becas  cada  vez  son  menores.  É  dicir,  se  antes  as  becas  se 

outorgaban  a  unha  grande  cantidade  de  nenos  con  necesidades  educativas  especiais,  vanse 

restrinxindo cada vez máis. E entón, atopamos, por exemplo, nos nosos colexios, casos reais, de 

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

43



CONCELLO DE BARBADÁS

familias que se lles denegan estas  becas e que si  teñen situacións económicas,  segundo me 

comentan as orientadoras, pois que ao mellor precisaban esa axuda, para que eses nenos tiveran 

a axuda de profesionais. ¿Non? Entón, e aquí a nosa proposta. Modificar no punto dous, ou 

amplificalo,  mellor dito  amplificalo,  non sei  exactamente as palabras,  pero  sería de apoiar 

economicamente ás familias con nenos e nenas con necesidades educativas especiais que 

non teñan posibilidade de beca ou lles fose rexeitada e que así o precisen pola súa situación 

económica.  Entón,  estas  axudas,  irían  sempre  acompañadas  dun informe de  valoración  dos 

orientadores dos departamentos dos colexios. Este informe pasaría á traballadora social, que é a 

que  valoraría  se  estas  familias  tivesen  necesidades  económicas  e  con eses  informes no  los 

trasladarían ao goberno para facilitarlle esas axudas. Esa sería, digamos, a complementación.
O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ten que rematar.
A Sra. Pérez toma a palabra (PSOE): Rapidamente. En canto ao punto.
O Sr. Alcalde toma a palabra:  Na segunda intervención, por favor. ¿É unha emenda? Son 

aclaracións.
A Sra. Pérez toma a palabra (PSOE): Claro,  porque nos fala no punto un, de “organizar 

actividades  culturais  e  lúdicas  específicas”,  o  que  pasa  é  que  non  coñezo,  especificamente 

estiven buscando e preguntando, non coñezo ningunha programación específica para persoas 

con dislexia, e se o que pretendemos é a inclusión destes nenos con necesidades especiais, por a 

súa dislexia, toda esa programación que actualmente hai, teatro, contacontos, iso é marabilloso 

para eles, porque co seu problema, o seu problema é escribir, ¿vale?, ou ler, pero ir a unha obra 

de teatro, escoitar música, un contacontos, é ..Non ,a obra de teatro é ir a ver unha obra de teatro  

me refiro.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non nos vaiamos polas ramas. É que xa imos en seis minutos 

entón.
A Sra.  Pérez  toma  a  palabra  (PSOE):  E  no  caso  do  punto  tres,  pois  si,  por  suposto, 

conmemorar dalgunha forma e visibilizar ese día mundial da dislexia, pois si, claro que se podía 

facer como facemos co día contra outras enfermidades, de cancro, de ou outros días especiais 

que hai ao longo do ano. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Despois reduce o seu tempo a dous. Santi.
O Sr. González toma a palabra (DO): Incluímos todo iso. Non hai problema ningún.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Está na súa segunda quenda de palabra. Ten tres minutos.
O Sr. González toma a palabra (DO): Xa está, xa está.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Está feito? Señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (DO):  É  unha mágoa que o señor do Partido Popular non lle 

dedicara unhas palabras ao tema da moción, pero bueno, o que a presentou tamén en comisión 
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informativa, tamén nos dixeron que tiña vostede máis datos e ía presentar máis información 

sobre a moción, pero quero dicirlle que nos deu máis a señora Fina Varelas que nos deu vostede 

agora.  En fin,  xa  dixen que  estamos de  acordo con todo o que  sexa  axudar  a  persoas  que 

realmente o necesiten, neste caso os nenos. Como dixo a señora concelleira, apoiar a aquelas 

persoas que non consigan esa beca, espero que a consigan, porque agora co goberno socialista 

supoño que activarán esas becas todas outra vez, como outras tantas, e nada máis. O que si, non 

sabemos se ese tipo de axudas, non sei se chamalo axudas, ao mellor teñen que ser subvencións, 

como se poderán activar, dende Secretaría pois terán que informar á concelleira de educación, 

como se pode activar ese tipo de subvencións para esas persoas que non consigan as becas. Polo 

demais estamos totalmente de acordo. E así, como comentario, señor Fírvida, xa viu aí ao señor 

Manuel, e por certo, non pasa nada, como lle dixen nun pleno anterior, non estamos arrepentidos 

de  nada,  fixemos o que  fixemos, por responsabilidade,  e  non temos ningún arrepentimento. 

Pero, como vostede dicía que eu era o líder do partido de sete, pois mire, vostede e o señor 

Manuel  non son  tan  diferentes,  eh!  Vostede  usou  antes  unha moción e  empezou cun tema 

político que non tiña nada que ver coa moción, para montar bulla, e agora o señor Manuel, pois 

acaba de utilizar  tamén unha moción, e  empezou a falar  de algo  que non tiña que  ver  coa 

moción, para montar outra vez bulla. Entón, miren, vostedes, aínda sendo ou dicindo que son de  

diferentes lados, xa ve que non son tan distintos. Podían formar parte do mesmo partido, ao 

mellor. 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Está na quenda da palabra o señor Manuel. 
O Sr. González toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. A ver. Non é que non tratemos o 

tema con seriedade. Creo que con bastante máis. Ben é verdade que non puidemos falar porque 

se nos interrompeu continuamente. Nós non só apoiamos isto senón que o vamos a votar a favor 

e traemos unha emenda de modificación do que realmente hai que modificar. ¿Por que digo isto? 

Non empecei a falar de política. Si ao mellor aproveitei un anaquiño con Fírvida, vou ir moi  

rápido para que me chegue o tempo, 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois mire, non llo marquei aínda.
O Sr. González toma a palabra (PP): Por favor, non me interrompa señor Alcalde, senón vai 

pasar o de antes, ou tenme que dar o minuto que lle deu a dona Marga.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Mire, mire, leva cero segundos, non sei si se decatou aínda.
O Sr. González toma a palabra (PP): Non, nin me fai falta. Léveo vostede que para iso está. O 

que está claro é que é un corta e pega porque o primeiro parágrafo copiado, o segundo copiado, 

o cuarto pasou a sétimo, o terceiro pasou a cuarto. Entón é unha vergoña. E deixa, precisamente 
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o  máis  importante.  Entón  eu,  con  ánimo construtivo,  para  mellorar  esta  moción,  aproveito 

precisamente o que non puxo, vale señora Fina e señor Santi. Que é que no apartado, no artigo  

57 do apartado dous da LOMCE, establece, corresponde ás administracións educativas asegurar 

os  recursos  necesarios.  Na  nosa  pequena  corresponsabilidade,  que  nos  corresponde  como 

concello, por supostísimo que hai que apoiar iso. Por certo, de verdade, non quero presumir aquí  

da  profesión,  pero  confundir  a  lateralidade  cruzada  coa  dislexia,  con  outras  cuestións,  en 

concreto, pois non ven aquí a nada. Non sei que é o defender aquí esta moción. Xa digo, vou 

moi rápido. As emendas que proporíamos é aproveitando o que di a lei, é, a primeira, instar ao 

goberno municipal a que elabore un plan para a inclusión dos menores con dislexia de carácter 

multidisciplinar que involucre ao ámbito sanitario, educativo e social. Sería interesantísimo e 

seríamos pioneiros. Así que se queren súmense ao carro e falen en concreto o que hai que falar, 

que eu podo facelo en dous minutiños e me sobra tempo ata para darlle caña a Fírvida. E en 

segundo lugar, implementar dentro do plan municipal, eh!, un modelo de resposta e intervención 

temperá na etapa de educación infantil aos catro e cinco anos, ¿por que pedimos isto? Porque é  

fundamental. Mire, con sesións de dous a vinte minutos, tres veces por semana, durante dezaseis 

a vinte semanas, se pode conseguir reducir ata en catro veces o gasto que vai orixinar despois e  

mellorar todos estes chavales que teñen este problema. Con estas idades, de catro, cinco anos, só 

con que tardemos un ano máis,  xa non, só reduciríamos o 50% do beneficio. Non sei se  o 

expliquei ben porque o tempo agora non me dá porque me interromperon vostedes antes, cando 

ía expoñer. É dicir, fundamental, estas dúas emendas penso que son básicas e fundamentais se 

queremos facer algo práctico. Despois, traer aquí mocións que son xenéricas, iso xa o fai o 

Bloque mellor ca Democracia Orensana. Supérano con creces, home. Aquí fan unha emenda 

para toda Galicia e preséntana, non lle copian nin a Ciudadanos, tampouco. Por favor! Grazas.
O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Moitas  grazas.  Está  na  súa  quenda  de  palabra  a  señora 

concelleira. Marga, está na súa quenda de palabra.
A Sra. Pérez toma a palabra (PSOE): É que non me acordo que dixo, implementar, perdón. 

¿Implementar o primeiro?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Repita.
A Sra. Pérez toma a palabra (PSOE):  Unha detección temperá, ¿non? Non, temperá. Vale, 

pero  esa  detección temperá  farase  nos colexios.  Claro.  E aí  xa  existen  os  profesionais  que 

valoran ese tipo de problemática. E implantalo aquí no concello, actualmente, cando non temos 

ningún caso, pois, home, non sei, agora mesmo non temos un caso, entre case setecentos nenos. 
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Despois,  para  contestarlle  a  Compromiso  por  Barbadás,  que  me  preguntaba  que  tipo  de 

subvención  podíamos  articular,¿non?,  para  estes  casos.  Consideramos  que  articular  unha 

subvención, sería, creo que un pouco, lento, para ofrecer esas axudas. Eu creo que é mellor paso 

e a través dunhas emerxencias sociais, como se fai con outros casos. Entón, familia á que lle ven 

denegada  a  beca,  ou  orientadora  que  valora  unha  necesidade  dun  neno,  e  que  valora  a 

necesidade  dun  programa educativo  complementario  externo ao  colexio,  e  que  esa  familia, 

porque os profesores, os orientadores, non coñecen, home, a realidade familiar, pero si teñen 

datos, ¿non?, que lles poida encamiñar a dicir pois esta familia, precisa ao mellor unha axuda,  

pois, encauzalos cara Servizos Sociais e a traballadora informándose coa familia e conforme á 

valoración que fai a orientadora, facer un informe favorable para esa axuda, ou desfavorable, 

segundo sexa o caso, e nós aprobala de forma inmediata. Eu penso que sería unha axuda máis 

rápida e mellor.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Estamos, nos últimas quendas de palabra. Xa é o último minuto 

de intervención de Santiago. 
O Sr. González toma a palabra (DO): Acepto o teu, o deles non. ¿Vale? 
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Nada máis? Nada máis. Sometemos a votación. Primeiro, o 

das emendas. Exactamente. Hai que votar a emenda de, vostede aceptou a emenda, polo tanto 

haina que engadir na moción, nada máis, e votala todo en conxunto, exactamente. 
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Só se vota a moción deles emendada polo que 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Santiago, acepta entón a emenda que presenta a concelleira. 
A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero esas emendas terán que pasalas por Secretaría porque 

non están pasadas por escrito, polo tanto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Tes que facelas ti e pasalas a Secretaría.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Entón,  ¿emendas aceptadas foron as de ?
O Sr. Alcalde  toma a palabra: A do goberno, e ningunha máis, creo, ¿non? É así? Pois polo 

tanto, ¿votos a favor da moción? 
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
O Sr. Alcalde  toma a palabra:  Aínda que a votación está pechada o Alcalde ten dereito a 

intervir, e vai intervir en relación a esta moción. Creo que o señor Manuel, confunde o touciño 

coa velocidade,  un pouco. Falar nesta moción da corrupción, e falar do PDCat, que é o único 

partido  embargado  e  condenado  neste  país,  dicirlles  que,  dicirlles  que  o Partido  Popular,  o 

Partido  Popular,  ofreceulle  crear  un  Grupo  Mixto,  ao  partido  supostamente  condenado  por 

corrupción, e coas sedes embargadas senón apoiaban a moción. Pero bueno, haillo que recordar 

tamén, por se acaso. Por se acaso esquecían. Ofreceulles crear grupo propio senón apoiaban a 
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moción de censura. Téñano ben presente. E sae nos medios de comunicación e non o inventei  

eu. 
Acéptase a enmenda do grupo de goberno que a continuación se transcribe, modificando o punto 

dous da moción:
- Apoiar  economicamente  ás  familias  con  nenos  ou  nenas  con  NEE,  que  non  teñen 

posibilidade  de  beca  ou  lles  foi  rexeitada  e  que  así  o  precisen  pola  súa  situación 

socioeconómica”
Estas  axudas  irán acompañadas sempre dun informe de  orientación onde se valora a 

necesidade  e  se  establece  o  programa  de  traballo,  remitido  á  traballadora  social  do 

concello quen valorará a existencia de necesidade económica”
Deste xeito conseguimos ampliar a axuda que vostedes solicitan, a un colectivo máis 

grande incluíndo a dislexia pero sen ceñirse so a esta.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo: 

“MOCIÓN DE DEMOCRACIA OURENSANA RELATIVA Á DETENCIÓN E ATENCIÓN 

A MENORES CON DISLEXIA ”

7.  MOCIÓN  DO  GRUPO  POPULAR  PARA QUE  SE  TRASLADE  AOS  GRUPOS 

MUNICIPAIS AS QUEIXAS E DEMANDAS VECIÑAIS. EXPEDIENTE 2.356.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moción, o punto seguinte, vamos a ver
A Sra. Secretaria toma a palabra: O punto número sete. Moción do PP para
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moción do PP para o empedrado
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, o número sete.
O Sr.  Alcalde  toma a  palabra: Para  que  se  traslade  aos  grupos  municipais  as  queixas  e 

demandas veciñais. Expediente 2.356. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira. 
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. Resulta evidente que cada grupo 

municipal profesa unha visión diferente de Barbadás e do que debera de ser. Pero a pesar disto, 

hai varios elementos que nos unen a todos e a cada un dos distintos membros que pertencemos a 

esta corporación, a vocación de servizo público, ao termos sido elixidos coma representantes dos 

cidadáns,  e  o  procurar  unha  mellor  calidade  de  vida  para  os  veciños  e  veciñas  do  noso 

municipio, son os principais. Dende o noso Grupo estamos convencidos que para o dilixente 

desenvolvemento para a actividade dun concelleiro ou concelleira, resulta fundamental ter toda a 

información, así coma unha accesibilidade axeitada á mesma.  Un exemplo de información que 

este grupo municipal considera fundamental, é coñecer, son as queixas e reclamacións veciñais 

que son rexistradas neste concello. Lamentablemente ao día de hoxe, estas non son trasladadas 
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aos distintos partidos que conformamos a oposición, situación que ten que remediarse xa que 

son estas queixas e reclamacións vitais para coñecer a realidade municipal. Do mesmo xeito 

amosan de primeira man a xestión que se está facendo en Barbadás, pois remarcan as presuntas 

necesidades  ou  carencias  de  cada  localidade.  O  grupo  municipal  do  Partido  Popular  de 

Barbadás, considera que o traslado das distintas queixas veciñais, rexistradas no consistorio a 

todas  as forzas que  conformamos a corporación, sería moi beneficioso,  xa que  por  un lado 

melloraría  a  calidade  democrática  do  municipio  e  por  outro  abriría  novas  canles  de 

comunicación coa cidadanía mellorando así a xestión. Por todo elo, trasladamos ao pleno de 

Barbadás, as seguintes propostas e acordos: que o concello proceda a revisar e actualizar os 

procedementos para recibir  as  queixas  dos  cidadáns así  como para  atender  á  cidadanía.  Na 

devandita labor de modernización teranse en consideración todos os medios para presentar as 

queixas, ben sexa por medio de rexistro, mensaxe electrónico, teléfono, whatsapp, redes sociais 

e demais medios dispoñibles. O concello organizará unha aplicación que reciba o rexistro de 

todas as queixas. Nesta aplicación recollerase a data na que se fixo a queixa, o seu contido, a 

data na que se respondeu e a resposta que se lle vai dando. A poboación, poderá facer así súas as  

queixas  presentadas.  Tanto  os  grupos  municipais  como  a  cidadanía  poderán  consultar  a 

mencionada  aplicación.  Todas  as  iniciativas  que  se  realicen,  deberán  cumprir  coa  Lei,  por 

suposto, Orgánica de Protección de Datos, e demais lexislación aplicable. Ata a posta en marcha 

do  anterior exposto,  o equipo de  goberno municipal artellará  o procedemento a seguir  para 

notificar a todos os grupos municipais todas as queixas realizadas, tanto polas asociacións como 

pola cidadanía. Esta proposta estenderase tamén na medida do posible a suxestións. E non sei 

canto tempo me queda para indicar algunha cousiña máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Quédanlle tres minutos e medio.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Nada.  Indicar porque isto xa o falamos tamén nas 

comisións informativas. Preguntaba o señor Padrón, daquelas, si sabíamos o que podía supor 

isto para o concello, ben economicamente ou ben tecnicamente. Nós, simplemente plantexamos 

isto,  porque  entendemos  que  é  fundamental,  para  coñecer  e  traballar  mellor  cada  día  pola 

cidadanía,  coñecer  todas  estas  queixas.  Agora  ben,  a  súa  implantación  que  si  ben  xa  está 

recollida  na  meirande  parte  das  administracións,  sería  unha  parte  técnica.  Parte  técnica, 

informática e demais, deste concello. Facer a súa implementación. E incidir moito no do tema da 

protección de datos. Pódese facer. Insisto, noutras administracións está feito. Hai posibilidades. 
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O que si temos é que entre todos ver as vías para acadar isto. Sempre, insisto, procurando que os 

datos de particulares, queden sempre protexidos. 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 (CxB):  Nada. En principio, dicir que nós, como dixemos nas 

comisións estamos a favor de apoiar todas as iniciativas que nos dean información aos grupos 

municipais para realizar o noso traballo, e mesmo á cidadanía para consultar queixas a nivel 

xeral  deste  concello.  Todo  terá  que  ir  en  consonancia  coa Lei  de  Protección de  Datos  e  a 

lexislación aplicable nese sentido. Pero vamos, todo o que se poida facer dende o concello para  

visibilizar a queixa da cidadanía e trasladárnola aos grupos municipais, pois benvido sexa.
O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Moitas  grazas.  Ten  a  palabra  a  voceira  de  Democracia 

Orensana. 
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Vamos a ver, como grupo político, si estamos interesados 

en saber as queixas que teñen os veciños, obviamente, sobre todo para podelos axudar nos seus 

problemas. Eu aquí vexo un gran problema, que é falta de medios e de persoal. Os señores do PP 

débense pensar que aquí aos funcionarios sóbranlle horas, días e meses. Temos un problema de 

persoal. A xente traballa moito. Están saturados de traballo e os señores do PP non se dan conta. 

Seguen pedindo que traballen máis.  Explíquenme como queren canalizar  isto  para que nolo 

dean. ¿Que queren meter máis persoal? ¿Que queren, que os funcionarios deixen de facer os 

seus traballos para dedicarse a facer isto? Porque todos estes traballos levan o seu tempo. Isto  

non se fai tocando un botonciño e xa está. Entón, eu penso que se pode facer, pero fan falta 

recursos e persoal. O que é moi asombroso é, que agora, dende que vostedes están na oposición 

queren unha transparencia que en vinte e oito anos só foi escuridade e negrura. Un partido coma 

o seu, na boca de todo o mundo, un partido, sen palabras, que a veces é mellor non dicir nada, 

que se di  todo cos silencios, veñen agora aquí cunhas legalidades asombrosas,  como querer 

vender algo que non sei o que é. Deben ser os únicos membros do Partido Popular de toda 

España que van de tan legais. Non o entendo. Eu penso que vostedes tiñan que facer un curso 

aos seus membros do PP, incluído ao seu presidente, ex- presidente, porque agora xa non é 

presidente de España, ensinarlle un pouco de ética, porque vostedes diso van bastante sobrados.  

Parece. ¿O problema? Si me gusta saber os problemas dos veciños, pero, o que non vamos é 

facer parar un concello, o traballo duns funcionarios, para facer isto. Se non veña vostede no seu 

tempo libre e póñase a traballar gratis para o concello, que oe, tamén pode facelo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina Varelas. 
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra:  Grazas. As queixas e reclamacións veciñais, hainas 
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basicamente  de  dous  tipos.  Unha  delas  son  de  funcionamento  do  concello  en  xeral,  como 

administración prestadora de servizos. Eu creo que as queixas e as reclamacións veciñais, en 

canto  ao  concello  como  administración  local,  eu  creo  que  temos  a  obriga  de  gardar 

confidencialidade. E non podemos facer esas queixas e esas reclamacións públicas, por unha 

razón, a Lei de Protección de Datos, que está agora moito de, a Lei de Protección de Datos, que 

está agora, de actualidade, porque entrou en vigor a nova lexislación europea que obriga a todas 

as empresas, tamén as administracións públicas, a acollerse a todos estes requisitos, que son moi  

estritos  e  moi sensibles  de  cómo se  teñen que  tratar  os datos,  por  certo,  no noso  concello 

estamos traballando nese camiño, nos impediría facer digamos extensivo á toda a poboación as  

queixas que  presenta calquera un dos veciños que existen en Barbadás. Segunda razón. Son 

consultas. Son queixas, propostas, suxestións, que nós non podemos facer públicas. Están dentro 

do  marco  das  relacións  entre  as  persoas  e  a  administración.  Entre  a  administración  e 

administrado. Non é unha cuestión de debate político. Moitas veces son reclamacións, poñamos 

entre aspas,  é un exemplo, contra a policía local, ou contra servizos sociais, ou contra unha 

funcionaria  ou  funcionario,  ou  contra  un  mal  funcionamento  dunha  ordenanza,  dunha 

regulación, dalgún servizo público. Eu creo que iso non entra dentro do debate político. É máis, 

aquí nesta casa recíbese absolutamente a todo o mundo. Non se lle pecha a porta a ninguén. De 

ningún despacho. As portas todas de todos os despachos desta casa, e me consta, están todos  

abertos.  E o que é máis importante, cando ven un veciño, cando nos fai unha pregunta por  

escrito, se lle responde por escrito cunha carta á súa casa. Cando nos fan unha pregunta e nos 

deixan o número de teléfono, chamámolos por teléfono. E cando veñen aquí a reunirse con nós, 

o que non facemos é mentirlles.  Non lles mentimos á xente que ven aquí a facer consultas ou  

preguntas. Polo tanto, eu creo que esas consultas quedan máis que solucionadas co traballo que 

estamos levando  a  cabo.  En  canto  aos  dous  primeiros  puntos  do  acordo,  vai  falar  despois 

Victoria. Eu quero cinguirme nos tres últimos. E vamos votar en contra. Vamos votar en contra 

desta moción porque o segundo tipo de queixas veciñais serían reclamacións políticas, derivadas 

da nosa actividade política, de que facemos mal o noso traballo ou de que o facemos do noso 

xeito  e hai  persoas,  veciños e  veciñas que  non lles gusta  como nós desenvolvemos o noso 

traballo político. Miren, señores e señoras do Partido Popular, nós non lles vamos facer o seu 

traballo. Fágano vostedes. Pateen as rúas, vaian ás parroquias, teñan un local, abran un whatapp, 

abran  unha  páxina  web,  fagan  o  que  queiran,  pero  non  nos  veñan  a  pedir  a  nós  como 
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representantes políticos que lles pasemos as queixas que temos como políticos para que vostedes 

nos dean caña.  É absurdo. Eu apaño, cada pau que aguante a súa vela. Aquí cando veñen a 

zurrarme, eu recibo a todo o mundo e intento atender á xente. Mellor ou peor dou explicacións  

de  por que facemos as cousas e  de cómo as facemos. Cando menos diso dou explicacións. 

Fartámonos de facer asembleas por todas as parroquias cada vez que hai un asunto importante 

no noso concello,  transporte,  e  calquera cousa interesante.  Agora vamos ir  polo dos  lumes. 

Vamos ir a Loiro, que hai un conflito, vamos ir alí a dar a cara, aínda que nola partan, vamos ir 

alí,  pero non nos digan vostedes que fagamos un buzón de suxestións das queixas políticas, 

recibímolas e volas damos, llas damos a vostedes. Miren, fagan o traballo, pateen, falen coa 

xente. Eu non sei se a xente se achega a vostedes ou non. Nós facíamos traballo  político e  

traíamos esas propostas veciñais aquí ao pleno. Fagan vostedes o mesmo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Este 

non, o meu está aberto habitualmente. Aí non hai ningún.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP):   Agora si. Vou ir respondendo segundo a mesma orde 

en que foron intervindo distintos grupos. Agradecerlle, señor Padrón, dende o seu grupo, que 

vexa favorable esta proposta. Parece que empeza a entender cal é a labor da oposición e empeza 

a entender que somos os únicos, ao mellor, que estamos aquí, tirando, tirando polos intereses  

dos veciños. A Democracia Orensana, a escusa, señora Varelas é sempre a mesma. Cando ven 

algunha medida de dicir, jolín, que ven me viña isto a min estando na oposición, e digo, estando 

na oposición, pero claro, unha lle doe e outra lle proe. É dicir, estou na oposición e isto vaime 

ben pero como digo agora que isto non me vai ben, que non me gusta, para quedar ben diante do 

Grupo de Goberno. Fala vostede sempre, sempre, sempre, que ven unha proposta deste tipo, de 

falta de recursos e de persoal. Trouxemos moitas mocións dende o Grupo do Partido Popular 

deste concello, dicindo que hai que  reestruturar a administración neste concello. Ninguén se 

preocupou dilo,  agora están vendo resultados,  e este  é un deles.  Di  que falta persoal.  Mire, 

voulle poñer un exemplo da falta de persoal. Dobrouse a plantilla de traballadores do servizo de 

obras  e  do  servizo  de  parque  e  xardíns.  Privatizouse,  contratando  a  unha empresa  externa.  

Cando antes había unicamente un concelleiro ou concelleira adicada a ámbalas dúas áreas, agora 

hai un para obras públicas e outro para parques e xardíns, e os dous cunha adicación exclusiva e 

completa. Entón, non me diga, de persoal, e por certo, despois de todo isto que lle acabo de  

dicir, as herbas, as herbas, hai que pasearse polos pobos e ver como están. Despois de todo isto e 
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de todo o que estamos investindo neste  concello e  nunca estiveron as beiras dos pobos,  os 

arredores, as pistas e os camiños, peor ca están agora. Esa é unha realidade. O BNG, di que isto 

que é debate político, que non entra dentro, pois, eu dígolle que isto forma parte da estrutura 

dunha administración que ten que dar uns servizos óptimos e de calidade á cidadanía. É dicir, 

¿que pasa? Despois claro, di escurantismo, escurantismo, e vennos a dicir que claro, que despois 

nos decatemos. O problema é que nos decatemos. Ese é o seu problema. Ese é o seu problema, 

que nos decatemos. O caso é ocultar todos os problemas. Pero mire, voulle dicir unha cousa, 

estámonos decatando igual e de feito xa  o pode comprobar. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Ten vostede a quenda de palabra.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Esta medida está claro que é difícil de levar a cabo e non 

a van a levar. Pero, polo propio funcionamento da administración e da maneira que están as 

cousas. Pero, vostede, señor Fírvida ten, algo de razón ten, pero tamén saiba vostede que se 

coñezan as queixas e a maneira que vostedes actuaron contra esa queixa, tamén deixa ver a  

todos, que ao mellor fixeron correctamente, logo de recibir a queixa actuaron correctamente. 

Tamén é apuntarse un tanto para vostede. Non o vexa só como que despois lle dean tortas dende 

a oposición por saber cales son as queixas. Entón para vostede que o resto dos partidos nos 

decatemos das  queixas  que  chegan aquí  e  como as  resolveron vostedes  optimamente ou as 

razóns que puxeron, tamén é motivo de satisfacción para vostedes. Ou sexa, que non o vexa só 

como algo que sexa motivo para que a oposición despois se lle bote enriba. Nada máis. 
O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Moitas  grazas.  Ten  a  palabra  a  voceira  de  Democracia 

Orensana.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Cando falo de persoal, falo de persoal administrativo. 

Obviamente un xardineiro non nos vai facer este traballo. Entendámonos, cae de caixón. Se 

vostede me fala de xardinería, ou de parques, ou de cómo están as beirarrúas, téñolle que dar a  

razón. Vamos, o que vexo, véxoo. As herbas invádennos. Están peor ca nunca. Pero esta moción 

non se trata diso. Esta moción trátase doutra cousa. Entón, non temos persoal administrativo 

para facer este traballo. Enténdao. Non é que non me deixe de gustar ou que me deixe de gustar.  

Paréceme unha boa medida pero non se dá feito, fannos falta administrativos, ou auxiliares,  

persoal axeitado para isto. Hai unha forma de decatarnos, e vostedes sábeno, cando hai reunións, 

vaian. Cando foi o de transporte, o de transporte, eu fun a tres, a tres reunións, e non tiña moito  

tempo de ir, fun cun bebé de oito ou nove meses. Eu preocupeime de ver cales eran as queixas 

de Loiro, de Sobrado, e de Bentraces, preocupeime. Ao día seguinte non puiden ir, obviamente,  
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pola nena, non vou deitar á miña filla ás doce da noite sempre. Pero cando quero saber algunha 

cousa vou aos sitios. Vou aos sitios. E a nosa labor é esa,  falar co pobo. Eu sei que a vós  

fálanvos e cónstame que chegan onda vós, entón non vexo a necesidade de dar máis traballo aos 

funcionarios que xa  están traballando en exceso,  moitos departamentos están traballando en 

exceso, e non veña nomeando xardineiros, que non ven a conto que non son administrativos, con 

esto. Centrémonos na moción que estamos. Por exemplo, o tema dos lumes,  eu penso ir ás 

asembleas, irei a dúas ou tres. Meu compañeiro irá ás outras. Eu aí voume enterar do que opinan 

os veciños. O noso traballo é andar na rúa, escoitalos na rúa, e a señora Chelo Vispo sábeo ben 

que xa leva, vostede leva pouco tempo coma min, pero a súa compañeira leva anos e hai que 

patear a rúa, hai que escoitar e é o noso traballo. Porque outra forma, como nos van pasar,  

primeiro  información  cando  hai  que  protexer  os  datos  das  persoas,  como  nos  van  pasar 

información cando non hai funcionarios que nolo poidan facer. É que a ver, sexamos un pouco 

coherentes. Non é que non lle queira aprobar esta moción é que non a damos feito co persoal 

que temos. E non é porque veña do PP, a min preséntama o señor Padrón, íalle dicir o mesmo. A 

ver. Vostede non se equivoque que eu voulle aclarar un termo que dixen cando entrei aquí, vou 

aprobar as mocións veñan de quen veñan, sempre e cando sexan en beneficio dos veciños, non 

porque as presente vostede, aínda que nós teñamos os nosos debates acalorados. Se vostede me 

presenta algo, ..bueno, acalorados, bueno. Se ti me presentas unha moción, que se dá feito e en 

beneficio dos veciños,  aínda que eu me tire  dos pelos voucha aprobar porque aquí  non hai 

caprichos persoais, aquí falamos dos veciños, pero é que non isto non damos, senón fale coa 

señora Secretaria a ver se temos persoal para facer este traballo. É que é tan sinxelo coma iso. 

¿De onde o sacamos?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, señora Fina.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas. Victoria, está na súa quenda de palabra.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE):  Moitas grazas.  Vou tratar de explicar un pouco 

como se reciben as queixas neste concello. Recíbense a través de whatsapp, as vinte e catro 

horas do día, a través da web, dende a web tramítanse a cada concellería, derívanse cara os 

distintos departamentos, evidentemente cara os cargos políticos, que son quen teñen que recibir 

e quen teñen que xestionar a resolución das incidencias. Tamén se reciben queixas por escrito, 

que son derivadas aos distintos departamentos e os distintos departamentos cando son cuestións 

relacionadas  con resolución de  incidencias  políticas  pois  resólvenas,  e  senón resólvenas  os 
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propios funcionarios de cada departamento. Recíbense queixas a través de todos os teléfonos 

institucionais  que  teñen  cada  un  dos  concelleiros.  Incluso  os  traballadores  tamén  reciben 

queixas,  os  traballadores  que  teñen  teléfonos  institucionais.  E  por  suposto,  como  dicía  o 

compañeiro Xosé Manoel Fírvida, recíbense queixas en persoa, a través das persoas que veñen 

con ou sen cita, na casa consistorial, ou nas oficinas municipais por parte dalgún concelleiro,  

como pode ser Serafín.  Evidentemente, o traballo, este é o traballo político que ten que facer o 

goberno, non é un traballo que teñen que facer os funcionarios. Vostedes falan moitas veces de  

que os funcionarios teñen moito traballo. É unha incongruencia co feito de que agora queren 

poñerlles vostedes máis deberes, porque xestionar este tipo de queixas,  de suxestións, ou de 

reclamacións a través de vía administrativa, sabe que iso supón un incremento do traballo do 

persoal administrativo do concello. Dicirlles tamén, que unha das características deste goberno, 

recoñecida pola maior parte da cidadanía é a accesibilidade do goberno. Hai persoas que incluso 

din que podería chegar a ser un defecto. Este goberno non considera que sexa un defecto estar  

dispoñible  as  vinte  e  catro  horas  do  día  para  calquera  cidadán  que  se  dirixa  a  nós. 

Evidentemente,  vamos  seguir  recibindo  queixas  e  seguilas  resolvendo  da  mellor  maneira 

posible. A maioría das veces non podemos respostar, xa lle dicimos a moitas persoas, moitos 

concelleiros non temos persoal administrativo que fagan este tipo de traballo porque xa están 

cargados con outro tipo de funcións administrativas. Entón a resolución das incidencias fainas 

directamente, case sempre, o concelleiro ou concelleira, ou Tenente Alcalde ou o propio Alcalde. 

Tamén dicirlles que xa existe unha aplicación móbil que vostedes poden consultar incluso as 

incidencias resoltas. Evidentemente, ao non ter persoal adscrito administrativo que poida levar o 

funcionamento rutinario desta App, pois vaino facendo esta humilde concelleira que lles fala da 

mellor maneira posible,  o que é  a  visualización da  resolución da incidencia.  As incidencias 

tramítanse practicamente todas, a través da web estase tratando de contestar, fundamentalmente 

a través do correo electrónico, porque vía 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Porque vía postal non se pode facer.
O Sr.  Alcalde toma a palabra:  ¿Rematou? ¿Si? Dixen ten que  ir  rematando,  pero bueno. 

Grazas. Ten a palabra o voceiro do PP. Un minuto. 
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Vou ser breve. Vamos a ver, señora Morenza, entre os 

deberes dos funcionarios, de calquera ámbito, e calquera administración e de calquera concello, 

por suposto, está o de favorecer os intereses veciñais nas súas tramitacións, ben sexa o goberno, 
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ben sexa membro da oposición ou ben sexa a propia administración municipal. Ben. Entón que  

non nos pareza estraño que entre estas funcións estea o de recoller, canalizar e facer visibles as 

queixas de cada un deles, e saber cal é o trámite que se lle dá. Neso estamos todos de acordo. Iso  

ten que ser así, está establecido. O problema non é para todos en xeral, non é a falta de persoal. 

Dixémolo  varias  veces  e  vólvoo  repetir,  é  unha  organización  distinta  deste  concello,  unha 

restructuración, pero iso soamente sería por así dicilo e por poñer uns datos, o 15% do gordo do 

que é implementar isto. Isto son medios técnicos. Medios técnicos, única e exclusivamente, e o 

coñezo  ademais  o  tema.  Ben,  ¿cal  é  o  problema?  Se  logo,claro,  eses  cartos  que  podía  ir 

dedicados a facer este tipo de actuacións os metemos, para poñer un exemplo, nunha caixa forte 

para agochar unha RPT, que ninguén podía ver, e que agora 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, señor Manuel.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Para grandes males, aínda por riba non a dan aberto 

porque perderon a combinación. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel, moitas grazas a vostede. Fixo algún de vostedes 

un comentario en relación aos concelleiros con dedicación exclusiva. Dicirlles que aló menos, 

perdón, como moito son os mesmos que tiñan vostedes. Pero hai unha cuestión moi importante, 

moi importante que deben coñecer todos os veciños e veciñas deste concello. O señor Tenente 

Alcalde anterior, gañaba máis de dous mil euros ao mes, había algún concelleiro/concelleira, que 

cobraba máis que outros concelleiros. E todos eles cobraban máis que calquera dos concelleiros 

actuais que teñen dedicación exclusiva. Todos e cada un. Todos e cada un. Así. Así. Así de claro. 

Dedicando ademais un concelleiro, un concelleiro, dedicando á xestión das escolas deportivas, 

sen necesidade de ter unha persoa contratada dende fóra. ¿Votos a favor da moción?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular e Grupo Mixto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Abstencións? ¿En contra?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno e Democracia Orensana.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor Partido Popular e  

do Grupo Mixto e os votos en contra do PsdG-PSOE, do BNG, e de Democracia Ourensana o  

seguinte acordo: “ Moción do Partido Popular de Barbadás para que se traslade aos grupos 

municipais as queixas e demandas veciñais”

8.  MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR SOBRE EMPEDRADO OU UTILIZACIÓN DE 

EMPEDRADO  NAS  ZONAS  E  RÚAS  MÁIS  SIGNIFICATIVAS  DOS  NÚCLEOS 

RURAIS. EXPEDIENTE 2357/2018.
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O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra: Pasamos  ao  seguinte  punto  da  orde  do  día  que  é  o 

procedemento, a moción do Partido Popular sobre empedrado ou utilización de empedrado nas 

zonas e rúas máis significativas dos núcleos rurais. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira. 

Cando queira. 
O Sr.  Fernández  toma a  palabra (PP):  Grazas  de  novo señor  Alcalde.  No pasado  pleno 

municipal do 7 de maio, dende o grupo do goberno deuse conta  esta corporación da previsión  

de diferentes obras a realizar no rural que inclúen o asfaltado de rúas, mellora de entornos, a 

utilización  de  cimentación  en  distintas  zonas  das  parroquias.  Moitas  delas  afectan  a  zonas 

significativas dos cascos históricos dos pobos e a lugares representativos dos mesmos, que si 

ben,  en  moitos  non  se  ven  afectados  polo  ámbito  de  influencia  dalgún  ben  protexido  por 

Patrimonio, merecen tamén ser respectados e mimados pola súa importancia cultural, histórica e 

social. Dende o Grupo do Partido Popular entendemos que se debe prestar atención, especial 

atención, ao tipo de obra e materiais a utilizar así como a realizar as actuacións colaterais que se 

poidan aproveitar nas mesmas, tales coma o soterramento de liñas eléctricas e telefónicas, ou a  

mellora do saneamento entre outras. Somos do parecer de que é mellor realizar menos e de máis 

calidade, preservando e poñendo en valor o encanto destas zonas, que optar por multitude de 

obras sen ningún tipo de calidade e sen que respecten o entorno. Elo, suporía ter que botar man a 

curto prazo das mesmas obras cun encarecemento do resultado final. O desenvolvemento do 

rural, pasa en grande medida polo atractivo que lles demos, dende todas as institucións a estes 

lugares, que en moitos dos casos albergan a grande maioría de vivendas en construción e que na 

actualidade están nun estado de ruína ou deterioro. Elo podería animar a que os seus propietarios 

se interesaran pola súa recuperación, ou a que familias interesadas nas mesmas a rehabilitaran, e 

lles deran unha imaxe totalmente distinta ás nosas localidades. Arredores de airas, entornos e 

conxuntos  etnográficos,  fontes,  lavadoiros,  igrexas  ou  rúas  máis  representativas  dos  cascos 

rurais, supoñen que poñamos os focos onde temos que poñer as nosas miradas e o mellor dos 

nosos empeños para  poñelos en valor.  Por  todo elo,  trasladamos ao  pleno de  Barbadás,  os 

seguintes acordos: 
1.-Realizar un catálogo coas rúas e zonas máis representativas e históricas das parroquias do 

rural  onde  tamén  se  inclúan  conxuntos  etnográficos,  airas,  lavadoiros,  fontes,  canastros, 

cruceiros ou construcións singulares. 
2.-Que nas mesmas obras que se realicen nestas zonas se utilice o empedrado e os materiais que 

axuden  a  realzar  esta  beleza  e  que  poñan  en  valor  a  importancia  que  teñen  para  o  noso 
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municipio. 
3.-Que nas devanditas actuacións se aproveite para mellorar o saneamento e soterrar aquelas 

liñas eléctricas e de telefonía que a maiores de estar deterioradas supoñen un grande impacto 

visual. 
Para  rematar,  son  varias  xa  as  ocasións  nas  que  temos traído  mocións  de  diferente  índole, 

vinculadas  a  protexer  o  patrimonio.  De feito,  hoxe a  compañeira  de  Democracia  Orensana, 

trouxo unha,  aínda  que era compartida  con outra  proposta,  ía  encamiñada a  preservar  estes 

lugares. Entón, pois bueno, indicar tamén, falouse aquí do lousado, o empedrado dalgunha rúa, 

nós antes de traer esta moción, falamos do tema do empedrado e do lousado, pero non en viais 

do  casco  da  Valenzá,  senón en zonas do  rural.  Nas zonas  do  rural  os propios técnicos nos 

dixeron,  que  era  o  máis  idóneo  por  dúas  razóns.  A ver,  nas  medidas  de  seguridade  e  as  

edificacións na Valenzá, están máis apartadas da capa de rodaxe ou das propias estradas ca están 

nos núcleos rurais. Nos núcleos rurais como todos sabemos, a xente sae e xa da súa porta está na  

rúa  por  onde  poden  transitar  vehículos.  Entón,  dicíannos  os  técnicos  que  a  utilización  do 

empedrado  ou lousado,  sería  favorable  nestas  zonas  porque mitigaría  a  velocidade  coa que 

transitan estes vehículos e ademais absorbería, no noso rural, as humidades e as augas. Entón, 

entendemos que esas todas obras que están pendentes por realizar e xa proxectadas,  que se 

utilicen  este  tipo  de  materiais  nesas  zonas,  indico,  que  aínda  non  abarquen  ao  ámbito  de 

Patrimonio, temos que darlle unha continuidade. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas tamén pola súa explicación. Señor Manuel, digo 

señor Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra (DO): Moitas grazas. Unha moción que é lóxica, todo o que é 

facer un catálogo coas rúas máis representativas, na medida do posible. Polo menos para saber  

os cascos históricos dos pobos, das parroquias, sería do que estaríamos falando aquí. Parte dos 

conxuntos etnográficos, airas, lavadoiros, fontes, canastros e cruceiros, que xa son elementos 

específicos,  que xa de por sí  xa teñen unha especial  protección. O empedrado nas rúas dos 

cascos antigos está clarísimo que ten que ser. E o que dixo vostede é o lóxico. Cando eu falaba 

das pedras, referíame ás rúas da Valenzá e por iso puxen o exemplo da rúa Greco, ou da rúa  

Remedios en Ourense, que aí si que non ten sentido na capa de rodaxe. Nos cascos históricos si  

que hai que facelo. Ou sexa, nos cascos antigos dos pobos, nos núcleos ruráis, chamémoslle  

como queiramos. É lóxico o que se pide, cando se reforme, que se combine o adoquín, ou a 

lousa, pois da maneira que se estime oportuno e que se soterren os cableados. E a ver se dunha 
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vez por todas realizamos isto porque tanto os gobernos anteriores, salvo en algún caso concreto 

que si que se fixo, en outros botouse cemento, porque non interesaba ou porque non había alí  

ningún, ninguén que, para alí non había unha sensibilidade especial, sen embargo noutros sitios 

fíxose e hoxe tamén se fixo algunha obra, este goberno, que empedrouse pero as liñas quedaron 

igual no aire. Entón, a ver se as próximas obras que realicemos nos núcleos rurais, entre as casas 

vellas, pois se realicen dunha vez por todas facendo as dúas cousas. Ou sexa, o empedrado e 

máis o soterramento do cableado, que ten un custe engadido bastante grande pero está claro que 

se non se poden facer cincocentos metros pois fanse cen, e os cen que se fagan que se fagan ben  

e quedan aí para a posteridade. Nada máis.
O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Moitas  grazas.  Ten  a  palabra  o  voceiro  ou  voceira  de 

Democracia Orensana.
O Sr. González toma a palabra (DO): Nós para aprobalo queremos saber en que rúas,  en 

Bentraces, Barbadás, Loiro, Piñor, ¿o podes dicir? Cando queiras.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Xa rematou a súa intervención? Quédalle a vostede a segunda. 

Non, o goberno, ten razón. Ao goberno lle corresponde. Si. Correspóndelle ao goberno.
A Sra.  Morenza  toma  a  palabra  (PSOE):  Como  todos  vostedes  saben,  no  Concello  de 

Barbadás, hai elementos inventariados que xa están protexidos e xa teñen que pasar o filtro da 

Dirección Xeral  de Patrimonio. Agora mesmo podo informarlles de que hai  un proxecto de 

reforma do Parque do Tanatorio en Piñor, que precisamente ao estar ao lado dun cruceiro, tivo 

que ser enviado a Patrimonio. Entón é un exemplo de que o trámite burocrático é sempre o  

mesmo. Vostedes sábeno mellor ca nós que estiveron gobernando bastantes anos,  e saben que 

dende o ano, creo lembrar, 2007, a Dirección Xeral de Patrimonio é implacable, esixente, e  

calquera calificativo que poda ser sinónimo de calquera deses dous. Sinto volver dicir isto, pero 

o Partido Popular poucas leccións nos vai dar de estética. Empecemos só en Bentraces, coa 

Praza do Pumar, onde vostedes, o Partido Popular colocaron unha fonte esperpéntica. Non sei se 

ese é o calificativo, ou poderíamos encontrar outro máis absoluto. Evidentemente, este goberno 

colleu o touro polos cornos, e levou a cabo unha reforma, de verdade que si que utilizamos un 

proxecto que si proviña do anterior goberno, e tratamos de adaptalo ás esixencias de Patrimonio, 

posteriores, efectivamente, incluso creo ao 2007, ano no que xa lle digo que as directrices da 

Xunta a través da Dirección Xeral de Patrimonio foron cada vez máis estritas. E inclúese este  

proxecto, o soterramento de cables, do cableado, xa está entregado, e non sei exactamente si xa 

foi enviado a Patrimonio. Entregouse hai uns días, o venres, para ser máis exacta. Despois xa 
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saben vostedes, porque non sei se xa lles temos informado, ou teñen vostedes coñecemento de 

que existe outro proxecto tamén, de reforma da rúa do Canastro ata a Praza do Pumar, que reúne 

tamén todos os requisitos e esixencias de Patrimonio. En Parada, xa temos un exemplo de cómo 

está traballando este goberno a nivel estético e de beleza, como pode ser aplicación de formigón 

desactivado combinado con adoquín, na rúa Tangaraño en Parada. En Piñor, xa saben vostedes 

que estamos traballando no proxecto de reforma do Campo de Roma. Totalmente supervisado 

dende o inicio da elaboración do proxecto pola Dirección Xeral de Patrimonio en colaboración 

co arquitecto que elaborou este proxecto. En Loiro, tamén estamos traballando coas directrices 

de  Patrimonio, xa aplicando tamén un pouco o esquema deste  goberno de aplicar formigón 

desactivado mesturado con adoquín e sempre seguindo as indicacións taxativas e sempre en 

colaboración con Patrimonio, neste sentido. Nas rúas Quinta, Chicoira e a Aira. Tamén en Loiro, 

comentaba antes o Tenente Alcalde,  vanse soterrar o cableado da igrexa románica, algo que 

vostedes tiveron aí toda a vida. Non se deberon decatar de que existía unha igrexa románica do  

1110 e nunca se ocuparon do soterramento. Evidentemente este goberno colleu o touro polos 

cornos e informouse e deu sucesivos pasos para proceder ao soterramento e intentar reconquistar 

a beleza desta igrexa. En Barbadás estamos traballando tamén nesta mesma liña estética, nas 

rúas  Dámaso  Montes.  Na  Canella  do  Regueiro  Rosario,  xa  traballamos  dende  o  2016  que 

levamos  traballando  no  proxecto  de  recuperación  desta  vía  peonil.  En  Sobrado  seguimos 

taxativamente as indicacións de Patrimonio, cando estamos traballando na reforma da Praza de 

San Xoan e no Campo do Carril.  Exemplos,  o Partido Popular nos quere dar,  quere darnos 

leccións de algo. Non, poucas leccións nos vai dar. A parte, tendo en conta de que tanto, como 

xa lle dixen nas comisións informativas, tanto a Dirección Xeral de Patrimonio, como tamén a 

Confederación Hidrográfica, están agora mesmo esixindo a todos os concellos unha serie de  

directrices. Unha delas é que faga, que se realice, que se presente proxecto para calquera mínima 

actuación  en  calquera  elemento  patrimonial.  Imaxínese,  a  Confederación  Hidrográfica 

paralizounos, ou bueno, dilatou no tempo a recuperación de varios lavadoiros,  precisamente 

porque require un proxecto. Unha simple restauración do lavadoiro das Lamas, non sei se o 

coñece,  supoño  que  Chelo  que  vive  alí  sabe  que  existe  unha  preocupación  por  parte  da 

veciñanza en recuperar ese antigo lavadoiro que non ten uso algún, como lugar de lecer, pois 

todo iso está paralizado por a Confederación Hidrográfica.
O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ten que rematar. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do 
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Partido Popular.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Ben. Señor González facíame a pregunta de cales eran 

esas rúas ou esas zonas nas que queremos que se interveña desta maneira. Cando espuxen esta 

moción, no parágrafo primeiro, na mais na introdución, falei daquelas obras, e vostede estaba 

presente no pasado pleno, eh!, no pasado pleno, aquí o Grupo de Goberno deunos conta dunha 

serie de obras. Entón, a esas obras me refería. Estamos falando da rúa do Buleiro en Loiro, a rúa 

da Aira, a rúa da Achicoria, a praza do Pumar, a rúa do Canastro en Bentraces, a rúa Outeiriño 

en Sobrado, é dicir, o entorno do lavadoiro en Santa Uxía. Refírome a estas zonas que teñen 

especial significado para as nosas parroquias, para evitar algún tipo de actuacións como pasa na 

Valenzá, que se cadra ao mellor, iso de coller o touro polos cornos ao mellor, se cadra, pódenos 

mancar, por así dicilo. Estamos enchendo todo de coloríns. Isto parece a cidade de Pin y Pon.  

Entón ao mellor era conveniente axeitar un pouquiño máis outro tipo, eses espazos con outro 

tipo de actuacións. Non por tapar unha falta, collemos e pintamos. É dicir, levamos utilizado 

quilos e quilos e máis quilos, e botes e botes e botes, aerosoles de pintura. A iso me refiro.  

Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): A veces a pintura sae máis barata. Eu creo que estamos 

todos de acordo en que, e aparte como dixo a señora concelleira, as directrices van encamiñadas 

neste punto, pero a veces hai que poñer celo en que se realmente se efectúen, realmente este  

goberno fixo unha obra en Parada e os cables non se soterraron. Entón, pois de aquí en diante, 

esperemos que esas obras,  esas reformas que se fagan nos cascos antigos,  que é ao que vai  

referida a moción, pois se fagan como dixo a señora concelleira, co formigón este combinado 

coa pedra, e co soterramento dos cableados nestas rúas estreitas que moitas veces está o poste da  

luz que case non deixa xirar un coche, e nada máis.
O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Moitas  grazas.  Ten  a  palabra  o  voceiro  de  Democracia 

Orensana. ¿Nada que dicir? ¿Señora concelleira?
A Sra.  Morenza toma a  palabra (PSOE): Si,  dicirlle  que  tamén a  Valenzá  ten  zonas  de 

protección de Patrimonio. Vostedes sábeno ben que estiveron gobernando. Leváronse labores de 

restauración en rúas do casco antigo, con fondos do Plan E. Iso é o de menos. O caso é que nós  

na Valenzá, en zonas infantís,  evidentemente si  utilizamos as cores. Tratamos de humanizar. 

Tratamos de alegrar a vista. Tratamos de restaurar. Tratamos de que barandillas en pleno centro 

da Valenzá que estaban oxidadas dende había anos, dende que ao mellor se colocaron hai vinte 
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anos, mire, que gran error cometemos, lixámolas e pintamos con cores acorde a cada lugar. Hai 

lugares que as pintamos de cor granate porque son en lugares, existe, xa lle explicamos nun 

pleno que existe unha planificación nese sentido, un criterio e adaptalo a cada lugar.  Entón, 

¿estamos nun casco antigo? Pintámolo de granate. ¿Estamos nunha zona verde? Pintámolo de 

verde. ¿Pintámolo de vermello a veces? Si, o vermello é unha cor. ¿Dóelle esa cor? Tamén 

pintamos de azul as marquesiñas. ¿Tamén lle doeu a cor? Non, só lle doe a cor vermella da zona 

dos parque dos Patos. É que non me lembro. E que tampouco me fixo nas cores. Non me fixo 

nas cores cando eliximos un cor. ¿E por que pintamos as marquesiñas de azul? Para contentar ao 

Partido Popular. Claro, é que tivo que ser por iso. É que agora non me lembro ben. E xa lle digo, 

que na Valenzá si que evidentemente é unha vila máis viva, máis dinámica, e trátase de dar máis 

colorido porque hai, non teño contabilizados os parques que quizais haxa na Valenzá, ao mellor 

hai vinte parques en toda a vila da Valenzá. Evidentemente hai que darlle cor a todas esas zonas. 

Non  sei  se  de  todo  o  que  dixen  o  único  que  lle  interesa  destacar  é  que  pintamos  unhas 

barandillas  de  vermello,  pero  bueno,  está  claro  que  os  argumentos  deste  goberno  son 

contundentes, por iso o único que tivo que dicir foi iso.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten vostede un minuto.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Nada, chégame apenas uns segundos para contestarlle e 

facer  unha corrección á  señora  Morenza.  Non sei  si  se  lembra,  a  principios  de  lexislatura, 

trouxemos  unha  moción  polo  tema  desas  pinturas  na  Valenzá,  e  vostede  me  corrixíu.  

¿Lémbrase?  Cando  lle  dixen  eu  que  as  cores  eran  granates  ou vermellos,  ¿sabe  o  que  me 

contestou?, non son granates nin vermellos, son burdeos. Pois vouna corrixir, son burdeos.
O Sr. Alcalde toma a palabra:  Pois son burdeos, son. Son burdeos. Son burdeos. ¿Votos a 

favor da moción?
A Sra Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo: “ 

Moción do Partido Popular de Barbadás sobre utilización de empedrado nas zonas e rúas 

máis significativas dos núcleos rurais.”

9. MOCIÓN DE COMPROMISO POR BARBADÁS PARA A MELLORA DA ESCOLA 

MUNICIPAL DE MÚSICA. EXPEDIENTE 2364/2018.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos á moción para a mellora da Escola Municipal de 

Música de Barbadás. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira de Democracia Orensana.
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O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Democracia Orensana, non. De Compromiso.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Perdón, de Compromiso por Barbadás.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ben. A moción ía encamiñada, xa vou pasar aos acordos 

directamente. Instar ao Grupo de Goberno a solucionar por medio do orzamento municipal as 

deficiencias da  escola en canto a equipamentos necesarios para un óptimo funcionamento e 

operatividade. Moitas destas deficiencias xa se aprobaron neste pleno. O que ía na modificación 

de  crédito.  Nós cando  presentamos a  moción non sabíamos que  ía  ir  esta  modificación  de 

crédito, estes cartos para todo este material da Escola de Música. O que si, volvémoslle recordar 

á  concelleira,  que  para nós tamén se  deben comprar  instrumentos de  batucada,  soportes  de 

tambores, que se coloque un toldo na porta da Escola de Música, á semellanza dos que ten o 

propio colexio, nas fiestras que están por riba, porque senón creo que non nos deixarían colocar 

ningún  elemento  na  fachada  que  fose  diferente  dos  que  xa  hai.  E  que  se  acometa  a  

accesibilidade, que xa hai unha porta polo lado, ou sexa ao saír da escola, todo o mundo sae cara 

o lado esquerdo, á esquerda, pois que se acometa tamén a accesibilidade cara o lado dereito. É  

que vamos a ver, ten razón de ser, porque aquel sitio non ten saída, os coches chegan aí, sempre 

se produce apelotonamento de vehículos e de persoas, incluso a veces ven unha grúa, ou ven o 

autobús, entón pois sería a forma de que os rapaces tamén puideran entrar polo outro lado, polo  

que se desconxestionaría un pouco o acceso a Escola de Música. Non é, é unha obra pequena 

porque xa hai unha porta. É simplemente colocar un pequeno descanso e un paso. Nada máis.  

¿Non sei se vostede se está facendo unha idea do sitio que estou falando? Incluso está máis  

cerca da porta da entrada da escola que vindo dende o outro lado. E míreno, se fan o favor. E 

despois,  o  segundo punto,  é  instar  ao  Grupo de  Goberno a  modificar  e  regular  de  maneira 

ordenada o funcionamento administrativo da escola, cobro de recibos, modificación de bases en 

relación a familias numerosas, actuación do alumnado. O último punto, era instar ao Grupo de 

Goberno a convocar unha xunta de portavoces dos grupos municipais, para buscar e iniciar as 

bases que nos permitan a medio prazo, dotarnos dunhas instalación acorde ao volume acadado 

pola Escola Municipal de Barbadás. Isto vai no sentido de ir iniciando unhas bases para nun 

futuro esixir que nos fagan unha escola, ou un auditorio, pero se non temos, non sabemos nin 

onde vamos a poder facer isto, nin nada, pois penso que isto irá para moi largo. Entón, trátase de 

buscar solucións para infraestruturas que nos poidan chegar a este concello dentro de dez anos, 

pero conforme falamos da escola municipal pode ser a gardería, ou pode ser un centro de día, ou 
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outra cousa. Foi unha pena que cando se fixo o desenrolo urbanístico na zona dos edificios estes 

grandes, ao lado das piscinas, non se houbera deixado unha parcela, dalgunha maneira para que 

no futuro puideramos ter estes equipamentos nun lugar axeitado e non na cima dun outeiro como 

o está o centro de saúde. Pero daquelas non se negociou cos promotores daqueles edificios, o 

poder haber quedado cunha parcela o concello alí, que dera para facer estas cousas. Agora temos 

que andar buscando. Esperar que se densenrole unha área que xa veremos cando se fai.  En  

relación ao segundo punto, o cobro de recibos, estase facendo mal. Non sei por que motivo. Ao 

parecer, o programa co que se funciona non vai ben, ou é culpa do banco, o asunto é que vostede 

ten que solucionar ese tema, porque ao final os recibos non se cobran no momento que se teñen 

que cobrar e iso pode provocar en moitas familias que de repente teñan de desembolsar bastante 

diñeiro.  Dicirlle  noutro orde de cousas.  O tema da escola,  o que falábamos antes,  a Escola 

Municipal de Música remata nas portas da escola. Todo o que hai fóra, as actuacións que se fan 

fóra, eu quixera saber, se a asociación que xa non existe, ou sexa, aquí pretendeuse facer unha 

asociación que ao final a directiva dimitiu. Esa asociación suponse que é o soporte para as 

actuacións fóra da escola, da banda infantil, ou da banda xuvenil, tanto os que van tocar ás 

parroquias  polas  festas,  que  é  unha actuación por  parroquia ou por  pobo,  por  aldea,  ou na 

música de Acá e Acolá. Porque senón, se esa asociación non é a que está dando cobertura a esas  

actuacións, agora mesmo, os responsables, os nenos saen, van a esas actuacións porque os pais  

os levan, e os pais son os responsables deses nenos nesas actuacións. Dígame vostede se esa 

actuación está funcionando e dando cobertura a esas actuacións porque senón...Mire a moción, a 

moción, ponlle  aquí  no segundo punto,  actuacións do  alumnado.  Actuacións do  alumnado. 

Estas actuacións son as que fan fóra da escola. Entón, fóra da escola, voulle dicir, o concerto 

solidario, o concerto solidario, realmente a Escola de Música hoxe funciona o que é a escola, 

fóra da escola o único que se fai é informar aos pais de que hai unha actuación, e os pais levan 

aos  rapaces,  e  os  pais  son  os  responsables  dos  rapaces.  Salvo  se  me  di  vostede  que  esa 

asociación que xa non ten directiva e non se sabe agora quen a leva, sexa a que estea dando 

cobertura legal a esas actuacións fóra, porque entón, vostedes non están facendo ben as cousas. 

Os  pais  son  os  que  están  soportando  legalmente  esas  saídas  fóra  da  escola,  tanto  para  os 

concertos nos pobos, como para os concertos de Acá e Acolá. Entón, explíqueo na súa quenda de 

intervención. Tamén lle quero dicir que as audicións da escola, deberían ser no mes de maio, e  

non chegar a xuño con elas. Non sei. Solucióneno como queira. Son queixas dos pais porque no 
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mes de xuño o que hai son exames, os rapaces están en exames e o tema das audicións é cando  

máis caña lle están dando aos rapaces. Entón, xa que non estamos nun conservatorio, isto non é 

un conservatorio, pois as audicións,  pois organícense como queiran,  pero deanas no mes de 

maio, que non cheguen a xuño con elas. E logo, non sei o tempo que me queda.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois excedeuse en cincoenta segundos.  Estaba atento á súa 

intervención.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Eu xa me estaba parecendo. Vou deixalo para a segunda 

intervención, o resto
O Sr. Alcalde toma a palabra: Voceiro ou voceira de Democracia Orensana.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): O primeiro punto que pon aquí o señor Ramón Padrón, 

practicamente é o que se aprobou antes na modificación de crédito, entón ese punto penso que 

está  subsanado.  ¿Vale?  no segundo punto,  modificar  o  regulamento  de  maneira  ordenada o 

funcionamento administrativo da escola. Señor Padrón está dicindo que se cobra os recibos non, 

mes a mes, non señor Padrón?, que se cobran varios xuntos, di que se cobran varios xuntos. 

Dous no ano. E cal é o problema, ¿que se cobran xuntos? Obviamente isto supoño que é moi 

fácil arranxalo, cobrar cando se teñen que cobrar e punto. Obviamente si que estou de acordo 

que  os recibos se  pasen  cando se  ten  estipulado,  para  iso  se  estipulan  unhas  datas.  ¿Vale? 

Modificación en base á relación de familias numerosas. Vostede non explicou nada. En canto a 

isto, eu penso que as familias numerosas teñen que atender as deducións en base á renda das  

familias numerosas porque hai, para min, hai familias, a ver, eu explícolle o meu motivo. Hai 

familias numerosas cunhas rendas moi altas, supoño que esas familias non porque teñan tres ou 

catro fillos teñen que ter máis beneficios ao mellor ca unha familia que so ten un fillo e con 

poucos recursos. Vale, explique despois na súa quenda porque iso si que o pasou por alto. E 

despois quero escoitar á señora Ánxela nas preguntas que lle fixo, cando os alumnos van fóra,  

como se estipula isto. E o terceiro punto, instar ao grupo de goberno, aquí fala vostede de dez 

anos, de oito anos, de catro anos, pode estar ben pero isto é algo para moi largo prazo, entón non 

vou debater  algo  para moi largo  prazo.  Gustaríame escoitar a  Ánxela e  en base  ao que lle  

conteste  ás  preguntas  que  vostede  lle  fixo,  pois votaremos unha cousa ou votaremos outra. 

Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas, señora Fina. Ten a palabra o voceiro ou voceira do PP.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señor Padrón vai por adiantado que o Partido Popular vai 

votar  a  favor.  Eu si  que  me vou cinguir  porque en  todos os puntos  estamos de  acordo,  si  

soamente, bueno, na segunda quenda contestareille ao que vostede dixo, pero para que me dea 
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tempo e que dona Ánxela a concelleira de cultura, non nos volva chamar mentireiros ao Partido 

Popular, vou ler un informe de Intervención que ten 24 de abril de 2013. O Concello, escoiten a 

oposición e o Grupo de Goberno, porque creo que nin o señor Alcalde sabe deste informe. “ O 

Concello de  Barbadás  ten Escola de  Música cunha finalidade  formativa.  Non parece viable 

economicamente que poida asumir os custes dunha banda e un coro municipal. Por outra banda 

o Concello de Barbadás é consciente de 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. Recolle no orzamento para 2018 

dúas subvencións nominativas a favor de Nova Fronteira e Ritmos musicais de Barbadás. Os 

membros destas asociacións coinciden cos alumnos da escola de música. Estas asociacións teñen 

como única relación económica co Concello de Barbadás as devanditas subvencións”. Todo o 

que eu, señora Fina Varelas, e agora o vai a entender, todo o que traemos en relación á Escola de 

Musica, ¿vale?, é este informe da señora Interventora. ¿Vale? Isto, vennos a dicir e a facer as  

seguintes preguntas, que as vou facer xa por adiantado, ¿vale? que vamos a dirixir ao señor 

Alcalde, para que nos conteste, vostede o pode facer despois, igual que me imaxino que fixo coa 

señora Interventora. Porque a señora Interventora lle pasamos toda esta información aos pais dos 

alumnos da Escola de Música, teñen un problema legal, e o ten ese señor que está sentado nese 

sillón. Expoño, porque as preguntas van entrar mañá por rexistro, dirixidas ao señor Alcalde. A 

primeira, ¿sabe vostede o custe que tiña para o Concello de Barbadás manter a banda e o coro 

municipais dende o ano 2007 ata o ano 2015?¿ Cal é o custe que non pode asumir o concello? 

¿O ten computado? É unha decisión política que xa non existan as bandas municipais infantil e 

xuvenil e o coro municipal? E me remito ao informe de Intervención, ¿vale? que non estou 

mentindo señora Ánxela, ¿vale? É coñecedor de que Barbadás era e é un referente en relación ás 

bandas municipais de música, que actuaron en varios eventos, Auditorio Municipal de Ourense, 

no día  da  Constitución,  e que a  súa presentación foi Banda Municipal  de Barbadás,  ¿vale? 

Cando vostedes están gobernando? A cinco, ¿cando se tomou a decisión de suprimir as bandas 

de música? Informóuselles aos pais dos alumnos da Escola Municipal de Música de todos estes 

cambios que afectar directamente aos seus fillos? Segundo o informe de Intervención o Concello 

de Barbadás é consciente de que os alumnos da escola municipal participan en eventos musicais 

constituídos  en  dúas  asociacións,  sendo  de  interese  para  o  concello  que  desenvolvan  os 

coñecementos adquiridos. Se recollen dúas subvencións nominativas a favor de Nova Fronteira 
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e  Ritmos Musicais de  Barbadás.  Os membros destas  asociacións coinciden cos alumnos da 

Escola  de  Música.  Estas  asociacións  teñen como única relación económica co Concello  de 

Barbadás  as dúas  subvencións que reciben.  Eu non sei  se  están  dándose  conta do  que está 

pasando.  ¿Dende  cando  reciben  as  subvencións  estas  asociacións  e  que  cantidade  reciben? 

Existe algún convenio do Concello con algunha destas asociacións? De existir, solicitamos se 

adxunte ao pleno copia dos mesmos. ¿Quen dirixe os ensaios da agrupación de nenos da escola 

cando van a eventos? Os supostos directores dos ensaios, vamos a poñelo así das agrupacións,  

son profesores da escola? ¿Quen paga as nóminas desas persoas que dirixen esas agrupacións? 

¿É certo que un deles cobrou produtividade por parte do Concello de Barbadás, debido, e hai un 

informe, debido á cantidade  de horas que dedica a  súa labor de dirixir  esa agrupación? Os 

ensaios desas agrupacións se desenvolven na Escola de Música, local que pertence ao Concello 

de Barbadás? Creo que si. Quen xestiona as saídas das agrupacións aos distintos eventos? Non é 

Ritmos Musicais. ¿Quen envía os comunicados polas distintas vías aos pais para coordinar as 

saídas das agrupacións? Se queren contesto eu. O director da escola, neste momento. O concello  

ten coñecemento de se as dúas asociacións teñen seguros de responsabilidade civil ou accidentes 

para  cubrir  posibles  danos  aos  nenos  que  pertences  a  estas  agrupacións?  ¿Ten  o  concello 

responsabilidade civil directa ou subsidiaria, ante algún sinistro que ocorrera nalgunha das dúas 

asociacións? E se mantivo algunha reunión, o señor Alcalde, cos presidentes das asociacións 

durante estes tres anos de lexislatura? Pregúntome porque a anterior directiva desta asociación 

Ritmos Musicais dimitiu, ¿vale? E puxeron vostedes ás tres persoas que son neste momento, 

pertencen á Escola de Música, que son maiores de idade? Si hai directiva, señor Padrón, si hai  

directiva,  ¿vale?  pero  non están  informados da  responsabilidade  que  teñen neste  momento. 

Vamos a ver, isto, estas preguntas nolas fixeron unha serie de persoas, ¿vale?, porque os pais 

viñeron a falar con nós. ¿Vale? e non se pode mentir á xente. Hai un informe de Intervención 

onde
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando señora Chelo.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Onde o di claramente. Na segunda seguimos falando.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Leva cinco minutos vinte segundos. Grazas. Ánxela por 

favor.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Aquí en realidade, en vez dunha moción, meteron 

moción e rogos e preguntas. Insisto, entón vaime ter que dar máis tempo para contestar porque 

aquí. Mire, para comezar, don Ramón, cando penso en don Ramón, penso en don Ramón Otero 
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Pedrayo e don Ramón María del Valle Inclán, e despois está don Ramón Padrón. E penso que 

ten vostede unha moción como din. De feito é a única moción que trae a este pleno. É dicir, é  

unha moción, non, traballou durante este mes, e meteu a moción como din que xa tiña feita, 

asesorado un pouco polo Partido Popular, eh!, e meteu esta moción como din. Ben. E sempre a  

súa moción como din é en torno a Escola de Música, porque xa trouxo a súa moción en distintas  

ocasións. E sempre eu lle contestei o mesmo.  Sempre lle contestei o mesmo porque eu non 

varío de criterio, non como vostede que varía segundo o momento. E tratareillo de contar esta 

vez con outras palabras.  Entendo que  lles  preocupe a  todos o funcionamento da  Escola  de 

Música. E vou ser moi rotunda nisto. A Escola de Música funciona de marabilla. Por iso lles 

preocupa tanto, porque funciona moi, moi ben. E funciona moi ben, a Escola de Música, porque  

miren, nos últimos anos medrou en demanda, medrou en actividade, medrou en visibilidade, 

medrou en integración social, medrou en agrupacións, incluídas as agrupacións dos adultos. É 

unha escola que medrou en valores e en solidariedade.  Que se preocupa non só por formar, 

senón tamén por crear valores entre o seu alumnado. ¿Vale? é unha Escola de Música que se  

preocupou tamén en abrir os coñecementos destes nenos e destas nenas, para que eles poidan 

participar en distintas agrupacións, en distintas actividades como xa lles dixen antes, fóra do 

propio edificio. Lanzarse á sociedade,  que a sociedade os coñeza. Que ademais a Escola de 

Música  estámola  pagando  todos  e  polo  tanto  todos  temos  dereito  e  todas  a  disfrutar  das 

actividades que alí se fan, e do traballo que alí se fai, e ao mesmo tempo que eles e elas teñan a 

oportunidade de demostrar o que aprenden, de demostrar como se funciona alí dentro e de darlle 

a posibilidade tamén, e a oportunidade de perder medos escénicos, de actuar en público, de 

actuar ante diferentes públicos e en diferentes lugares. ¿Vale? e isto todo, don Ramón, é dado 

por un lado, porque hai un profesorado motivado dentro da Escola de Música, que efectivamente 

traballa moitas horas, en moitas ocasións máis das que lle son retribuídas. En moitas ocasións 

máis das que lle  son retribuídas.  Eh! Certo profesorado. E despois hai un alumnado, tamén 

motivado, que ensaia tamén moitas horas, en moitas ocasións en fin de semana. Efectivamente. 

¿Como se xestiona isto, dona Chelo? Parece mentira que vostede non o saiba, sinceramente. Ou 

sexa, vostede leva  neste goberno, levou a concellería de Cultura e levou a Escola de Música e 

presume de que abriu a Escola de Música e non sabe como se xestiona isto.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Agora non
A Sra. González toma a palabra (BNG): ¿Non? e Antes, ¿si? Mire, voulle dicir eu como se 
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xestionaba antes e como se xestiona agora. Mire. A Escola de Música, a día de hoxe, como xa lle 

digo, aumentou en volume, aumentou en agrupacións, aumentou en visibilidade, por iso lles 

preocupa. Si, si. Aumentou en visibilidade por iso lles preocupa. Ten unha serie de actuacións 

que se programan como escola de música, fóra do recipiente, do edificio da Escola de Música.  

Actuacións que xa antes mencionei como foi Música Acá e Acolá ou como foi o cuarto festival 

solidario. ¿Vale? Entón, esas actuacións é o concello quen programa esas actuacións, é a escola 

de Música que depende do concello quen programa esas actuacións, ¿vale? e nesas actuacións os 

nenos  e  nenas  están  cubertos  polo  seguro  de  responsabilidade  civil  que  ten  este  concello. 

Igualmente pasa coa Casa da Cultura, ¿ou non sabe vostede como funciona a Casa da Cultura? 

Na Casa da Cultura resulta que hai actividades, e dende logo, non fun eu a que puxen en marcha 

as actividades fóra do que o edificio da Casa da Cultura, ¿verdade que si? Hai actividades fóra 

do que é o edificio da Casa da Cultura. Hai actividades no Parque dos Patos,  no Parque da 

Solaina,  nalgúns  pobos   de  vez  en  cando,  e  tamén  están  cubertas  por  un  seguro  de  

responsabilidade civil que hai neste concello. Iso tamén o sabe. Entón, quen está mentindo? 

Quen está enganando, quen está creando alarma social, é vostede. Vostede. E diríalle unha cousa 

dona Chelo, parece que lle estou contestando a dona Chelo en vez de a ti, pero a ti teño máis que 

dicirche tamén. Diríalle unha cousa dona Chelo. Diríalle unha cousa dona Chelo. Deixe de facer  

o ridículo, traendo cada certo tempo aquí, problemas onde non os hai. Xa o fixo unha vez, un 

ridículo espantoso, que por certo, nunha reunión, promovida por vostede, por unha moción que 

trouxo o Partido Popular aquí, na Escola de Música, diante do profesorado, do director e dos 

membros  da  oposición.  E  chámame  moito  a  atención  a  que  volva  outra  vez  aquí  a  crear  

problemas onde non os hai cando vostede, vostede foi a primeira en abandonar a reunión. Foi a 

primeira en abandonar a reunión porque non foi respaldada absolutamente por ninguén. 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar. Señora Ánxela.
A Sra. González toma a palabra (BNG): ¿Vale? Ben.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Ánxela, na segunda intervención.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Non, é que é moi importante, é que me fixeron rogos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: É moi importante pero señora Ánxela, as respostas por escrito, 

senón está todo o mundo na mesma situación. Non. Non. 3:48:50
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non queren que lles contestes. Non queren escoitar.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Si, si, quero que me conteste
A Sra. González toma a palabra (BNG): Non, non, pero eu quero contestar agora porque non 

acabei.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): É que bota dous minutos dicíndonos que é a Escola de 
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Música que xa o sabemos todos.  O que é, o traballo  que desenvolve, o traballo  que fan os 

profesores, os valores que se ensinan alí. Xa o sabemos. Eu non traio a moción para que me 

digas  iso.  Eu traio a moción para saber se  existe  unha asociación e que contestes a cousas 

concretas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): E en tres anos levo falado máis contigo que cos señores 

do PP. Así que déixate de chorradas e contesta
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, vamos a empezar.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Vamos, vamos. Déame tempo para contestar ao das 

asociacións, por favor. En dous segundos liquídoo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non. Na segunda intervención. É que senón todo o mundo ten 

dereito a facer enésimas intervencións e de dez minutos.
A Sra.  González  toma a palabra (BNG):  O que pasa  é  que  a  moción non pon nada  das 

asociacións e eu teño tamén que contestar á moción.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, ten tres minutos.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Mire, cando entraron vostedes no goberno había, creou 

unha asociación  para  dar  cobertura  a  todas  esas  actuacións  fóra do  concello,  da  Escola  de 

Música  Municipal,  na  que  estaban  os  pais,  o  alumnado,  os  profesores,  tal.  Esa  asociación 

desfíxose, marcháronse os pais. A día de hoxe, quixera saber, eu, por iso traio a moción, que,  

¿como está funcionando iso? Quen leva esa asociación que supostamente é a que está dando 

cobertura a eses concertos por fóra?
A Sra. González toma a palabra (BNG): Pero é que non.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Pois ten que ser
A Sra. González toma a palabra (BNG): Que lle estou dicindo que non é así.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB):  Ten que ser porque entón neste concello non existe 

banda de música. Perdón. Neste concello non existe banda de música, nin nada que polo estilo, 

como poñen, dentro da escola.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Ánxela, está Ramón na súa quenda de palabra.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Estou falando eu. Dentro da escola. O que hai fóra son, 

avisos aos pais para que leven aos rapaces e os xunten en determinado sitio e toquen. E van os 

pais, contestan que si e lévanos. Pero agora voulle ler unha cousa. Mire. Ben. De acordo. Iso é 

como está funcionando. Iso é como está funcionando. Pero si a asociación funcionara como tal,  

e se lle informara aos pais que os nenos ao estar dentro da escola de música se lle dixera que hai  

unha asociación creada na que ao matricular os rapaces, tamén, e se lle informe aos pais que si  

se inscriben tamén nesa asociación para logo despois, que teñen que ir a unhas actuacións anuais 
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que xa están programadas, iso é o que teñen que facer vostedes. Iso é o que teñen que facer  

vostedes porque moitos pais nin o saben. E esa asociación que se creou ao final, dígame vostede  

por  que  porque eu  si  que  non o  sei,  non,  fóronse  os  pais  e  agora  quen está?  ¿Quen está?  

Supóñome que iso estará funcionando como cando estaba o Partido Popular. Tamén supoño que 

habería esa asociación que estaría, que estaba dando cobertura. Porque senón, banda de música 

como tal non hai. E esa asociación ten que ser a que estea dando cobertura, porque senón son os  

pais os que acceden a levar aos nenos cando os avisas. E si se lle dá aos pais por non levar aos 

rapaces,  e  vostede  organiza  unha  actuación  en  tal  sitio,  que  podían  ir  todos  e  de  repente  

desaparécenlle a metade por todas esas cousas e ao final chega alí cunha banda debilitada? Pero 

non ten nada que dicir, porque non lle explicou aos pais, nin lle dixo que había que apuntarse  

nunha asociación aparte de estar na escola municipal para atender esa programación que vostede 

fai  durante  o  ano.  Mire,  o  concerto  solidario,  que  tanto  enorgullece  á  concelleira,  é  outro 

sacrificio para as familias por este motivo, porque as familias non se lle explica isto. Máis do 

80%, mira, estoulle poñendo un exemplo gráfico, estoulle repetindo que o dos recibos leva tres 

anos e séguese facendo mal, polo programa informático, polo programa do banco ou polo que 

queira,  séguese  facendo  mal.  Estoulle  falando  cousas  concretas.  Primeiro,  porque  máis,  e 

púxenme así porque empezoume con esas historias entón… Mire, o máis do 80% dos asistentes 

somos,  e  incluome porque fun, pais  e  familiares do  alumnado,  polo que  somos nós os que 

aportamos nós para a obra social para a que foron destinados sen que se nos consultara sequera á 

asociación a quen queríamos donar eses cartos. Cando nós fomos, os pais, da maneira que está a 

escola, os pais fomos os que levamos aos nenos alí ao concerto. Vostedes avisaron de que había 

que ir alí e tal.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, ten que rematar.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ben, vou rematar. O prezo deste ano, subiu, escoite, de 

tres a cinco euros. A escola reservounos dúas entradas por cada neno que actuaba. Reserva que 

non regala, eh! E estas entradas mercáronse na propia escola, pero quen precisou máis entradas 

obrigáronse a ilas a mercar ao Centro Comercial.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Leva catro minutos.
O Sr.  Padrón toma a  palabra (CxB):  Ao Bermello.  Dígamne vostedes  ¿por  que?  Entón, 

preguntámonos porque se o diñeiro vai todo ao mesmo fin vémonos obrigados a desprazarnos a 

Ourense a mercar os tiquets para ir ver aos nosos fillos. E por último, e xa llo digo, por último
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ela tamén botou un pouquiño máis de tempo. Por último. 
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Xa que dá tantos agradecementos ao rematar o acto, e perdoe a expresión, vacila de banda,  

porque é verdade, vacilamos de banda, foi un espectáculo
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, que leva catro minutos trinta e seis segundos.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Foi un espectáculo, lémbrese tamén de dar grazas ás nais 

e aos pais co traballo que levan e non cobramos, pagamos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Señora Fina Varelas, por favor.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Madre mía. Hoxe vai de debate acalorado. Vamos a ver. 

Eu coñezo a xente, pais de nenos que van aí.  Eu téñoos visto actuar en varias ocasións. Eu 

realmente non vexo o problema tan grande como estades explicando, por favor, respecto que eu 

respéctovos, ¿vale?. Non vexo o problema tan grande que hai porque eu si teño preguntado aos 

pais de nenos, e encántalle mandar aos seus nenos ás actuacións. Señor Padrón, eu non sei, 

entón ao mellor é un grupo moi reducido no cal está vostede porque sinceramente, a xente está 

contenta. É que isto, 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, prosiga, prosiga.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Vamos a ver. Cando a xente está descontenta en algo a 

xente explicase e a xente cala. E eu precisamente teño compañeiros de Democracia Orensana 

cos seus fillos aí tocando. E eu cando hai temas destes eu consulto con esa persoa e esa persoa 

infórmame o bo. Padrón por favor estou na miña quenda. E esa persoa explícame o bo e o malo.  

O que non pode ser é que felicitemos a unha persoa pola cara, dicíndolle que todo marabilloso, 

que ben o organizaches e por atrás veñamos aos plenos dicindo que as cousas van mal. Enténdao 

vostede Ramón como queira. 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, por favor.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Eu non estaba hoxe á tarde aí. Estaba o outro día e vino. 

E si, señora Ánxela, vostede ten toda a razón. Houbo unha persoa que foi a unha reunión que a  

deixaron co cú ao aire. Si que foi e eu estaba alí presente. E o señor Ramón tamén o viu. Porque 

practicamente, non te rías, non te rías Manuel porque o teu partido meteu unha moción, a cal 

fomos alí, e buf!, aquilo non funcionaba nada e os pobres profesores entre comillas quedaron 

sorprendidos que se metera a política en medio cando é que é tema deles. Si señora. Que vostede  

levantouse da cadeira coas lágrimas en aire porque quedou co cú ao aire, e vímolo todos. A ver. 

E o pobre do director,  pasou un apuro horroroso porque se cuestionou, se  cuestionou ata  o 

traballo do director. E eu estaba alí e non o soñei. E éramos máis persoas como estaba o señor  

Ramón Padrón. ¿Que o queira dicir? Que o diga. ¿Que non o queira dicir? Que non o diga. Pero 

que o que ven os meus ollos non o oen. Eh! Eu vin o que pasou alí. E vostede quedou fastidiada 
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porque  claro,  foi  arranxar  un  asunto  e  ao  final,  ¿sabe  que?,  non  arranxou  nada.  Fixo  un 

desaguiso alí entre eles, enorme. Supoño que a súa vontade é boa. Si. Fixo desaguiso porque 

eles. Non os dividíu, quedou vostede co cu ao aire porque mire, señora Chelo,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, estalle acabando o tempo.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Teña máis respecto polas persoas do concello porque 

houbo un director que o pasou mal pola súa culpa. Por favor, teña máis respecto. ¿Entende? A 

vostede vaille moito a guasa?, a min non. Cando falamos de persoas e de traballo, e de xente que 

se entrega ao mil por mil, non é para estarnos rindo aquí nun pleno, eh! Teña máis respecto 

porque a educación, ¿sabe o que é a educación? Respectar aos traballadores e vostede estase 

rindo. Así que borre esa sonrisiña e ríase do seu traballo, pero non doutra xente e non falo de 

min,  eh!  Falo  que  vostede  fíxolle  pasar  un bochorno ao director  alí.  E eu vino e  hai  máis  

compañeiros que o viron. Así que máis palabrería á rúa. Mire, señora Ánxela, volvo dicir o que 

lle  dixen antes.  Independentemente de  que  eu me leve  ou non me leve con vostede.  Estao 

facendo xenial, o director un dez, os alumnos un dez, os profesores un dez. Os demais, ¿queren 

ver problemas? Pois sigan vendo. Eu non os vexo. 
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. Ten a palabra a voceira do PP.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Mire, señora Fina Varelas, vaia seguir buscando os votos a 

Moreiras,  que llo recordo.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): A Moreiras, mire si.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, Fina, non interrompa.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Estou na miña quenda de palabra. ¿Vale? eu a Ourense non 

teño que ir. Vostede si que vai ter que pedirlle o apoio outra vez ao seu partido para que volva a  

estar aquí. Ande. Ande. Sei máis ca vostede
O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina e Chelo, Fina e Chelo. Empezo de novo o tempo. Empezo 

de novo o tempo pero por favor, reclamo educación e respecto.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Si, eu vouno ter. Non o tiveron. A ver. Eu non.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Chelo por favor, chama á orde ao teu compañeiro. Voulle contar 

o tempo, voulle contar o tempo a partir do momento a partir do momento en que alguén do seu 

partido interveña. Porque dende logo, vostede, púxenlle o reloxio a cero, entón interrumpa ao 

seu compañeiro.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Xa está señor Alcalde, grazas. En primeiro lugar eu non 

fixen o ridículo e se o fixen dáme igual, porque eu veño defender aos profesores, aos que nolo  

pediron. Estivo todo o grupo do Partido Popular en varias reunións con varios profesores desa 

escola, e temos un dosier que sabe esa señora que está aí sentada, ¿vale?, que non saíu á luz 
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pública, que non saíu á luz pública polo Partido Popular para defender os intereses da Escola 

Municipal de Barbadás. E todos estamos de acordo e cando queira ensínollo porque está na miña 

casa. ¿Vale? Segundo, o dos recibos, voulle contestar a vostede porque o demais xa o fixen. 

Fixen unha serie de preguntas ao señor Alcalde, dirixidas, que van entrar mañá, pero á señora 

concelleira, mire, vostede deulle á volta, subíuse ás polas, ¿vale?, para dicirme a min que son 

absurda. Eu serei todo o absurda que queira pero isto son as demandas dos pais que viñeron a 

falar  con  nós  e  que  están  asustados  do  que  está  pasando.  Si  que  sei  perfectamente  como 

funcionaba a banda municipal de Barbadás, ¿vale?, porque había a infantil a xuvenil e o coro. 

Había tres asociacións que nos dixo a señora Interventora que como nunca está non podemos 

dicir si é certo ou non, pero o podemos demostrar e o señor director da escola o sabe, onde había 

tres  asociacións  que  se  canalizaban  os  ingresos  cando saían  fóra e  lles  cubría  o seguro  de  

responsabilidade civil do concello, e o seguro de accidentes. Si que sei como funciona a escola. 

Neste momento os pais non saben como funciona. Ese señor que é concelleiro ten cinco fillos na 

escola e está facendo unha serie de preguntas que vostede foi, polos, dirixiume a min que son 

absurda nunha reunión. Mire, sabe o que me doeu nese momento? Que moitos dos profesores si 

lle ensino os whatsapps cando salgamos aí fóra, non puideron falar porque estaban así, atados. 

¿Vale? entón a absurda fun eu e me quedei co que me tiña que quedar, déixeme falar, dixe o que  

tiña que dicir e quedei co cu ao aire como di a miña compañeira. Non son absurda, fun defender  

uns intereses dos profesores e fun defender os mesmos intereses que defendo hoxe dos pais da 

escola.  ¿Vale? Estas  preguntas,  mire, e se quero llo volvo ler, “o Concello de Barbadás ten 

Escola de Música cunha finalidade formativa. Non parece viable economicamente que poida 

asumir os custes dunha banda e un coro municipal. Por outra banda, o Concello de Barbadás é 

consciente  de que os alumnos da escola,  bla,  bla,  bla,  bla”,  ¿vale? E isto  está  en que dúas 

asociacións que son Ritmos musicais de Barbadás, están levando por fóra, por fóra, canalizando 

ese recipiente que vostede di, que os nenos están nese recipiente e logo saen actuar. Mire, isto 

non lle funcionaba así, cando estaba o Partido Popular. Iso recórdollo. ¿Vale? E vostede, bóteme 

a culpa que queira. Chámeme absurda. Chámeme o que queira. Mire, eu levo dez anos, trece, 

perdón doce, xa non o sei, defendendo os intereses dos pais, dos profesores, de toda a xente que 

está neste concello. Vostede sabe o que está facendo, e este señor, ese señor que está aí que vai 

ter que dar moitas explicacións dentro de pouco co que ten no xulgado, vale?, e o vamos deixar  

aí, eh!? ¿Vostede non o sabe? Bueno, pois o vou deixar aí, que el o sabe perfectamente. Non 
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poña esa cara que é certo. Entón non estou mentindo. Vai ter que dar moitas explicacións á súa  

socia que tanto o defende.
O Sr. Alcalde toma a palabra : Señora Chelo, leva tres minutos vinte e seis segundos.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Nada. Xa termino. Xa termino. Todas estas preguntas as 

van ter que contestar e llas vamos a pasar aos pais porque a directiva foise polo ben que o  

estaban…mire,  eu  non  lle  boto  a  culpa  a  escola,  nin  aos  profesores  nin  aos  nenos,  son 

excelentes, incluso o director da escola. ¿Vale? O banco non ten culpa deses recibos. A guardería 

ten o mesmo programa e non ten incidencias. Só quero deixar iso aí. Ten o mesmo programa e 

funciona perfectamente. O que si lle vou dicir é que a escola funcionaba perfectamente ata que 

vostede entrou. A culpa é de vostede.
O Sr. Alcalde toma a palabra : Señora Chelo, remate. Leva catro
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): E a esta concelleira de cultura é a quen lle boto a culpa e a 

ninguén máis. E que quede moi claro. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ánxela, ten catro minutos.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Dona Chelo está un pouco nerviosa. 
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): ¿Nerviosa?
A Sra. González toma a palabra (BNG): Mire, leccións de ética, leccións de ética, o Partido 

Popular, as mínimas. Ben. Vou tratar de contestar. Si. Vou tratar de contestar, o tempo que fale  

ela, por favor.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Empece de novo. Empece de novo por catro minutos que foi o 

que utilizou ela.
A Sra.  González  toma a  palabra  (BNG):  Vou tratar  de  contestar  ás  preguntas  que  están 

facendo tan insistentemente e aclarar, efectivamente, que non hai ningún problema. A Escola de 

Música  como  ben  dixen,  funciona  tamén  con  agrupacións.  Esas  agrupacións  saen.  Esas 

agrupacións están cubertas porque señor Ramón, repítollo, esas actuacións están cubertas polo 

concello  porque  as  organiza  a  escola  de  música.  É  coma  cando  nun  colexio  se  fai  unha 

excursión.  Eh!  Se  fai  unha  excursión  e  está  cuberto  por  Educación,  pola  Consellería  de 

Educación. Pois na Escola de Música hai unha serie de actividades que se programan dende a  

propia  Escola  de  Música,  que  cubre  a  Escola  de  Música  que  depende  do  concello,  e  son 

municipais e están cubertas polo ámbito municipal. ¿Vale? Agrupacións ? Existe a agrupación 

da banda.  Si que existe  a agrupación da banda.  Non existe  unha banda municipal porque a 

relación entre un concello, tal  como se me explicou a min, e unha banda municipal é unha 

relación de tipo laboral. Chelo. Laboral. Entón como é unha relación de tipo laboral supón uns 

músicos profesionais e neste caso non é así. Son nenos que se están formando. Eu creo que xa o 
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dixen cinco veces neste pleno. Asociación. Efectivamente, cando eu cheguei ao goberno fun a 

Escola de Música e me enterei de que existían asociacións na propia Escola de Música, ¿non?, 

de que existían asociacións para canalizar, efectivamente iso. ¿Que ocurriu? Que eu chamei por 

teléfono ao presidente, ao tesoreiro, á presidenta, á tesoureira e aos membros, e resulta que eses 

membros que formaban parte da xunta directiva desas asociacións dixéronme que non querían 

saber absolutamente nada diso, que non había ningún tipo, que eles non eran conscientes de 

ningún tipo de movemento e que eles non eran conscientes de nada, co cal ante iso, considerei 

que era unha asociación fantasma. Así de claro. Considerei que era unha asociación fantasma. 

Eu tiven unha reunión cos pais e nais da Escola de Música, en setembro, no primeiro ano ao 

inicio de curso, cos pais e as nais que quixeron vir, que foron citados por un correo electrónico,  

que por certo foi un correo electrónico que non se gardou o tema dos datos porque o mandei eu 

persoalmente dende o meu correo, e efectivamente saltou neste pleno que saían os datos de 

todos  os  pais  e  nais  que  foron  citados,  ¿vale?,  polo  que  eu  pedín  desculpas  e  as  pido 

reiteradamente se é necesario. Ben, citei a todos os pais e nais da escola de música e viñeron os 

que quixeron, evidentemente, supoño que non todos porque non pasamos lista, pero viñeron os 

que quixeron, e se lles expuxo a situación. E se lles dixo que efectivamente, os nenos e nenas da  

Escola de Música que formaban parte das agrupacións podían canalizar cando non houbera clase 

na escola de música, ou noutros momentos de ocio e con actividades que non foran organizadas 

pola  propia  escola  ou  polo  concello,  as  súas  inquedanzas  musicais  e  podíanse  asociar  nas 

asociacións. Entón de alí, desa reunión, saíu un grupo de pais e de nais que se puxeron ao fronte  

desa asociación. Pídenme que lles explique e despois non lles interesa. Que se puxeron ao fronte  

desas asociacións. Pasado un tempo, un grupo de alumnos vinculados coa Escola de Música, 

algún, exalumno e outros que aínda participan pero que están vinculados porque estudaron alí os 

seus estudos musicais, despois se foron ao conservatorio, tocan en charangas, ao mellor tocan 

noutras bandas,  iso xa non o sei  porque non lles pregunto,  dixeron que estaban dispostos a 

poñerse ao fronte desa asociación porque ademais coñecen ao profesorado que está disposto a 

botarlle unha man, e entón se puxeron ao fronte da asociación. A min pareceume unha idea 

estupenda, que o fixeran, en todo caso era problema deles, e dunha asociación que en principio é 

privada. Non pertence ao concello porque é unha asociación coma Nova Fronteira, que vostede 

tamén se quixo meter no tema de Nova Fronteira e emporcallalo, pero saíulle mal. Si vostede, o 

arranxou vostede, dende a oposición, grazas dona Chelo. Continuamos. Como arranxa todo o 
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PP. Continuamos. Continuamos. Ben. Continuamos
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten trinta segundos Ánxela.
A Sra. González toma a palabra (BNG): O caso é que é unha historia similar. Eses nenos, eses 

mozos, xa, puxéronse ao fronte, ao fronte e si teñen seguro. Non os puxeron. Se puxeron porque 

quixeron eles.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non interrompa, por favor.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Vostede que pensa que vou cunha pistola e lla poño a 

alguén para que se poña ao fronte de algo? Por favor dona Chelo, eses serían os seus métodos,  

eses serían os seus métodos. Posiblemente. Se eu puidera falar. ¿Que fan nas asociacións de 

veciños? Que fan vostedes  nas asociacións privadas?  Que fixeron toda  a  vida?  Teñen unha 

historia dona Chelo. Teñen unha historia. Ben, remato co das asociacións. Ambas asociacións, 

tanto  Nova  Fronteira  coma  Ritmos  Municipais  de  Barbadás,  efectivamente,  teñen  un  tope 

máximo de subvención. O concello, cada ano está reservando un diñeiro a un máximo, un límite 

máximo,  que  poden  cobrar  sempre  e  que  o  xustifiquen  axeitadamente  en  función  dunhas 

actividades que teñen que realizar e en función duns recibos que non son eu a que o reviso, 

senón  a  área  correspondente  deste  concello.  Ben.  De  feito,  de  feito,  si,  si,  subvencións 

nominativas a asociacións privadas. Si, si, si. Estou dicindo iso. Si, si. Un límite máximo que 

son 5.000 euros este ano,. 4.000 euros o ano pasado. Un límite máximo. Pregunte, en un lío 

grandísimo. Mire, pregúntelle en Intervención se quere, pida o certificado de canto cobraron o 

ano pasado, 600 euros, cobraron o ano pasado. 600 euros. ¿Vale?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate.
A Sra. González toma a palabra (BNG):  E logo, hai actividades, efectivamente, que fan a 

través dun convenio. Aquí están os convenios. Convenios que non había antes. ¿Vale? Convenio 

con Ritmos Musicais de Barbadás.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): ¿Que data ten iso?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa lle se lle contestará.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Este é o do ano pasado. O deste ano está sen asinar 

aínda. E convenio con Nova Fronteira. E convenio con Nova Fronteira.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Iso si que o sei, o de Ritmos Musicais non existe.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Si existe.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Entón quen está mentindo é o concello. E é un técnico, eh! 

É un técnico o que está mentindo, eh!. 
A Sra. González toma a palabra (BNG): Aquí hai un convenio con Ritmos Musicais e hai un 

convenio con Nova Fronteir, asinado.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): ¿O de Ritmos Musicais está asinado polo concello?
A Sra. González toma a palabra (BNG): Si, si.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, está na súa quenda. 
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): ¿Quen o asinou?
A Sra. González toma a palabra (BNG): Eu.
O Sr. Alcalde toma a palabra:  Chelo, o señor Ramón está na súa quenda de palabra. Chelo, 

señora 
A Sra. González toma a palabra (BNG): Este é o que se asinou o ano pasado.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): ¿Que data ten, por favor?.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Decembro do ano pasado.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo Vispo e señora Ánxela González, está na 
A Sra. González toma a palabra (BNG): Está revisado polos servizos correspondentes.
O Sr. Alcalde toma a palabra:  Na quenda de palabra o señor Ramón Padrón. Grazas.  Un 

minuto ten vostede señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Eu polo que entendín que esa asociación, que agora 

quedan só os alumnos, está dando cobertura a estas actuacións fóra da escola. Ben. Eu apoieina 

a vostede cando incluso, acórdase que o PP que pedía a súa dimisión, eu apoieina a vostede 

daquelas e incluso dixen que menos mal que por primeira vez vai a haber unha asociación cos 

pais e todo iso para dar  cobertura a iso. Pero terá que explicar vostede,  por que os pais se  

largaron  de  aí  e  agora  quen quedou aí  e  como se  está  xestionando  esa  subvención,  e  esas 

actuacións por fóra do concello. Pero, como xa queda pouco tempo, eu pídolle que se quede co 

que lle dixen das cousas que faltan, o do toldo, o da accesibilidade, o da batucada, e co do tema 

dos recibos que se solucione, tres anos. Tres anos. falaba do programa, eu xa digo que non sei,  

non son técnico niso, pero algún problema hai, porque xa van tres anos. E co tema dalgún día, a 

ver se falamos porque esperemos, penso que pensamos todos que esta escola seguirá medrando e 

seguirá adiante. Que non morrerá, entón algún día van a ser necesarias outras instalacións. E 

recorde o que lle falei do tema do concerto solidario para que teña en conta aos pais, que se os  

pais  non saben  absolutamente  nada,  nen  se  lles  informa cando  se  matriculan  do  tema das 

actuacións e desas cousas, que cobertura ten iso, non se lle di  claramente como é ese tema, 

porque están todos que non saben a maioría o que hai. Pensan que hai, moitos pensan que existe  

unha banda de música, que non hai, tal.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Pero é que hai unha banda de música na Escola 

Municipal de Música, infantil.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Dentro da escola.
O Sr. Alcalde toma a palabra: O debate está pechado.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Dentro da escola, Ánxela, dentro das portas da escola, 

pero o que é as actuación fóra das portas da escola é outra cousa.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Corta ese micro. Xa está. Xa non fai falta. ¿Votos a favor da 
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moción?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular e Grupo Mixto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Abstencións? ¿En contra? Grazas.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor Partido Popular e  

do Grupo Mixto e os votos en contra do PsdG-PSOE, do BNG, e de Democracia Ourensana o  

seguinte acordo: “ Moción do grupo Mixto para a mellora da Escola Municipal de Música 

de Barbadás”.

10.- DACIÓN DE CONTAS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA. 

 O Sr. Alcalde toma a palabra:  A dación de contas e resolucións da Alcaldía xa teñen todos 

vostedes  a documentación. 

De conformidade co establecido no artigo 50.2 do ROF (RD 2568/86 do 28 de novembro, e o 

artigo 22.2a) da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o Concello Pleno 

queda informado das resolucións de alcaldía ditadas dende a sesión anterior do Pleno.

A Corporación queda enterada das mesmas. 

11.- ROGOS E PREGUNTAS

O Sr. Alcalde toma a palabra: Rogos e preguntas. Señor Ramón, 

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Que se inste a, ou sexa, que se lle reclame á Deputación 

Provincial  que  pase  a  reformar  canto  antes  os  seis  pasos  de  peóns,  ou sexa,  os  seis  pasos 

elevados  que  se  reformaron  en  Piñor  porque  non  cumpren  a  normativa  do  Ministerio  de 

Fomento, en canto as súas medidas, o que pode provocar denuncias por parte dos usuarios da 

vía. Que se nos informe sobre o estado en canto á reforma da piscina municipal. Quedan poucos 

días e non sabemos cal foi a decisión que se tomou ao respecto, ao final. Que medidas vai a  

tomar, nada, esta xa non ten sentido. Vale.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Democracia Orensana, ¿algún rogo?, ¿algunha pregunta? Nada. 

¿Partido Popular?

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Temos un rogo dos pais do colexio do Ruxidoiro, ¿vale?. 

Vamos a ver. A marquesiña leva pois bastantes días, agora non sei poñer exactamente os días,  

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

79



CONCELLO DE BARBADÁS

leva precintada, por unha cinta da policía local, hai cristais, está rota. A que fai esquina co cruce 

das Lamas, a que está alí. Entón, pido prioridade para arranxar ese cristal porque leva bastantes 

días, e os nenos pasan por alí, entón, os pais nos están pedindo con urxencia que se cambie eses 

cristais. Despois, necesito urxentemente, ou sexa, as preguntas xa non as vou volver ler, o que  

presentamos mañá da Escola de Música. O que si vou facerlle un rogo ao señor Alcalde e é, que 

mañá nos entreguen unha copia, ¿vale?, dos convenios diso, porque hai un informe técnico dun 

traballador de aquí, ¿vale?, dunha técnica dicindo que non existe convenio con Ritmos Musicais. 

Entón, imaxino que iso ten que pasar pola plataforma ou terá que ter, ou sexa, algún vínculo de 

que non se faga de repente. Entón, queremos unha copia dese convenio porque entón temos que 

levalo, señor Alcalde, a onde proceda, ¿vale? ¿porque a ver quen está mentindo?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Un momento. Dinme que a  data  do funcionamento da 

plataforma empezou en febreiro.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale, pero iso ten que estar. Non, non, non. Nas xuntas de 

goberno. Vamos a ver, hai un convenio dunha asociación coa escola. Iso ten que..A ver. Nós 

queremos con data.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Un convenio cunha asociación, é dicir, eu vouche dar unha 

subvención que ti terás que xustificar a cambio de que ti me fagas unhas actuacións e me animes 

as festas dos pobos, por exemplo 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Se levou aquí o de Nova Fronteira. Silvia non é así, o de 

Nova Fronteira pasou por onde tiña que pasar.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Non, o de Nova Fronteira, O de Nova Fronteira é 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Ánxela, por deus, estábamos aquí todos.

A Sra. González toma a palabra (BNG):  Vamos a ver, tanto Nova Fronteira como Ritmos 

Musicais de Barbadás, son dúas asociacións que teñen que  único neste concello. Por iso non 

teñen carácter único neste concello por iso van nunha única con convenio. ¿Vale?

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale. pedimos copia de 

A Sra. González toma a palabra (BNG):  O convenio asínoo eu despois de que pase polos 

servizos técnicos que dinme que si ou que non está ben.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): E que non está, e que nos din que non hai ningún.

A Sra. González toma a palabra (BNG):  Si que os hai que os teño eu aquí. Eu ensínovolos 

agora, e o ano anterior tamén.
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Por iso o queremos para levarllo a esa persoa. Loxicamente 

e vai traer cola. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Proseguimos. Manuel.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Ánxela. Vamos a ver, vamos a ver. Sabes neste momento 

que non é certo. Estás metendo nun problema co que dixeches antes.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Manuel, por favor. Os comentarios que queiran facer fágannos 

fóra do salón de plenos.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Vamos a ver. Un rogo. Aproveito, como ben sabedes 

estivo aquí a agrupación Por Eles,  a agrupación non, a asociación Por Eles,  e debido á súa 

importancia,  démoslle,  aprobouse  aquí  unha  axuda.  Eu  quería,  chamar  aos  respecto,  señor 

Fírvida, quería chamar ao respecto, para todos os membros que compomos a corporación. E 

aproveito que agora non están, ao mellor non foi culpa súa pero as veces hai que corrixir aos 

medios, hai que corrixir aos xornais. Ben sabe vostede, que vostede saíu nunha fotografía no 

xornal La Región, cos membros desta asociación. Nesa mesma nota, puña que o Concello de 

Barbadás, había dado unha axuda de 3.000 euros a ese colectivo.  Dende logo, e insisto, podía 

dar por feito iso porque sabe perfectamente a nosa postura nestas situacións, e que ía ser así, 

favorable. O único que lle estou pedindo é un pouquiño de respecto para todos aqueles que  

compomos a corporación porque era un acordo que viña a pleno, eh!, entón unicamente, non lle 

estou botando a culpa, senón que lle estou dicindo, supoño que non sería pero hai que corrixir  

aos xornais. Soamente iso. Grazas.

O Sr.  Tenente  Alcalde  toma a  palabra: Explico  Manuel,  se  me permites.  O explico,  con 

carácter construtivo ademais. Mira, a razón desa rolda de prensa foi para darlle visibilidade a 

eles.  Para que puideran saír  nos medios de comunicación. Para que puideran explicar a súa 

problemática, para que tivera maior publicidade, máis repercusión nos medios informativos para 

todas estas actividades que están facendo de recollida de fondos para a súa asociación. E tamén 

para que outras administracións públicas lles presten a súa axuda. Esa foi a intención da rolda de 

prensa. Segunda cousa. O que veu hoxe a pleno non foi a aprobación da subvención. Foi unha 

modificación de crédito, desculpa, foi unha modificación de crédito para coller 3.000 euros do 

remanente de tesourería para meter nunha partida de asuntos sociais, para darlle a subvención. 

Se hoxe, este pleno votase en contra desa modificación de crédito, lle íamos a dar a subvención 

igual. Polo tanto, non lle deas dúas voltas ás cousas cando non as ten, Manuel. Hoxe veu a  
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pleno, hoxe veu a pleno, e a cuestión é que nin sequera necesitábamos vir a pleno con este  

asunto. ¿Pero por que veu a pleno? Primeiro, para visibilizar iso e para que eses puidesen falar  

no pleno. E por iso se fixo a modificación de crédito porque aínda que tivésemos votado os 

dezasete en contra, a subvención se lle daba.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Pero a humildade, Fírvida, a humildade

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa estamos fóra de pleno, evidentemente. Queda levantada a 

sesión.

 

Concluído o anterior,  non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse por 

finalizada a sesión, sendo as 23:55  no lugar e data ó principio indicados, estendéndose a 

presente acta, de todo o que, como secretario, dou fe.

O ALCALDE                                                                             A SECRETARIA XERAL

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE A MARXE
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