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No  salón  de  Plenos  da  

Casa  do  concello   de  

Barbadás,  sendo  ás  

19:50   horas do día 09  

de  ABRIL 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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PARTE RESOLUTIVA

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Comezamos o pleno ordinario do 9 de abril de 2018. Ten a 

palabra a señora Secretaria.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Un momento. Pleno ordinario. Temos un escrito presentado 

polo Partido Popular no que se deu conta, se realizou un anticipo vía correo electrónico esta 

mañá e se lle deu traslado á alcaldía, no que concretamente se solicita a nulidade ou anulación da 

convocatoria do presente pleno por vulnerar os dereitos de participación política e terá que tomar 

unha decisión, si solicita un informe de Secretaría, loxicamente, Secretaría tendo en conta a hora 

á que recibiu isto se acolle ao seu dereito a informar por escrito no prazo legalmente establecido, 

polo tanto non vou emitir tampouco un informe verbal e a decisión terá que ser pois, de Alcaldía, 

de proseguir ou non proseguir con esta convocatoria.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois ben. Dado que o escrito foi presentado hoxe ao mediodía ou 

incluso  posteriormente,  e  dada  a  inexistencia  do  informe  de  Secretaría  en  relación  á 

conculcación, ou á suposta conculcación de dereitos de participación política do Partido Popular, 

pois o pleno prosegue. Dito isto, a conculcación de dereitos políticos non sería só para o Partido 

Popular, en caso de habela, senón que sería tamén para os outros partidos políticos. Entendo, 

entendo, que eles non senten eses dereitos prexudicados.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Quería dicir un inciso.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Déixeme acabar un momento   

A Sra. Varelas toma a palabra: Pero está falando por nós.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Dito iso, dito iso, en todo momento, dito iso, en todo momento, 

cando houbo algunha cuestión que tiveran os grupos da oposición que plantexar en relación á 

documentación que se aportaba para este pleno, tanto, dende Secretaría informouse que estaban á 

súa disposición toda esa documentación, e posteriormente, entregóuselles esa documentación en 

papel.  Teño entendido que si. Entregouse ao voceiro ou voceira do partido.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Entregóuselle a quen o veu a pedir.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Entregouse a quen o veu pedir.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Así. Eu non teño máis que dicir en relación a este tema. Señora 
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Fina, por favor.

A Sra. Varelas toma a palabra: Eu só dicir que eu non trouxen, non traio moción a este pleno 

porque  non me entendín  coa plataforma.  Máis  ben bloqueeina  e  a  ausencia de  moción de 

Democracia Ourensana, non é por non facela, só porque non a puiden presentar. E despois tamén 

me enterei  o  día  das  comisións que  aínda  que non bloqueara  o sistema tampouco a  podía 

presentar porque non funcionaba. Entón realmente, eu veño a un pleno que levei un traballo e 

non o podo expoñer. Eu, se a maioría quere seguir para adiante co pleno, eu non vou a dicir que 

non, pero quero deixar constancia que o meu traballo, fíxeno, que non o puiden mandar porque 

eu non me entendín, pero aínda que me houbera entendido non daba entrado. Quería saber só que 

constara iso. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Dicirlle señora Fina que dada esa circunstancia podería haber 

traído aquí a moción para plantexala por urxencia e probablemente, probablemente podería ser 

aceptada. Vostede ten algunha cuestión que destacar, señor Ramón?

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Si. Eu  porque tamén non quero que fale por nós, dicir 

que nós conseguimos a documentación. Hai cousas que hai que mellorar, pero conseguimos a 

documentación e trouxemos as mocións ao pleno. 

O Sr. Alcalde toma a palabra Pois moitas grazas. O pleno prosegue, polo tanto, pasamos ao 

primeiro punto da orde do día, que era, 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Quere facer unha exposición.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. Boas tardes tamén a todos neste 

segundo pleno ordinario. O Partido Popular presentou hoxe á unha e cuarto, máis ou menos, un 

escrito  a  administración,  adiantándoo  por  ética  profesional,  entendemos  que  debería  ser 

administración, o señor Alcalde informado de que o escrito que traemos o Partido Popular, 

pedindo a anulación. Vou ler o escrito para que entendan todos perfectamente porque o facemos. 

Os concelleiros e concelleiras do grupo municipal do Partido Popular en Barbadás que asinamos 

este escrito ao abeiro do disposto no regulamento de organización, funcionamento e réxime 

xurídico das entidades locais, expomos, son reiteradas as ocasións nas que por parte do señor 

Alcalde do Concello de Barbadás, se está a impedir que os grupos que compoñen a corporación. 

Perdón que me equivoquei. Perdón, perdón. Perdón por, ao traer tantos escritos nos pasan esas 

cousas. Desculpen. os concelleiros e concelleiras do grupo do Partido Popular do Concello de 

Barbadás que asinamos este escrito, que representamos un terzo da corporación, expoñemos, con 
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data  2  de  abril  de  2018,  recibimos  notificación  escrita  sobre  convocatoria  ordinaria  dunha 

comisión de  persoal  e  réxime interior  para  o  día  5 de  abril.  Os asuntos a  tratar  indícanse 

imprecedidos do número de expediente. Compre sinalar que moitos destes asuntos de carácter 

económico deberían estar contidos nunha comisión de facenda con presenza da interventora do 

concello. Nesa mesma data indícasenos de xeito verbal que a confirmación de asistencia e do 

acceso á documentación a fagamos mediante acceso á sede electrónica, á cal non tiñamos acceso 

no momento  da  entrega  da  devandita  notificación.  Por  vía  telefónica,  a  voceira  do  Partido 

Popular, María Consuelo Vispo, eu mesma, expúxolle ao señor Alcalde o problema, que nese 

momento  tiñan  os  concelleiros  e  concelleiras  do  seu  grupo,  e  que  se  lles  entregara  a 

documentación, tanto para a devandita comisión como para o correspondente pleno do 9 de abril 

en papel e na mesma forma que se viña facendo ata o momento. Tamén lle lembrou a condición 

de suxeitos físicos e non xurídicos á hora da aplicación da lei 39/2015. Isto quero que quede 

claro. Que nós somos suxeitos físicos e non xurídicos. Ao día seguinte a voceira do grupo enviou 

un correo electrónico a administración do concello onde solicitaba de xeito individual, que quede 

claro, individual, a devandita documentación en papel, a cal posteriormente lle foi entregada pero 

na mesma non figura o número de expediente indicado en cada un dos puntos da convocatoria, o 

que dificulta a identificación do asunto. E teño aquí o que se me entregou para que podan 

comprobalo. O día 3 de abril, recibimos convocatoria dos plenos extraordinario e ordinario do 

día  9 de  abril,  xa  referenciado cos asuntos da convocatoria.  Vólvesenos indicar  a  todos os 

membros do grupo que confirmemos e accedamos á documentación a través da sede electrónica. 

Moitos cidadáns, incluso os obrigados pola lei 39/2015, que non somos nós, non teñen acceso a 

estes  medios,  nin  os  manexan,  por  elo  esta  mesma  lei  recolle  certas  alternativas  e  unha 

implantación  paulatina  e  progresiva  ata  a  plena implantación da  administración electrónica. 

Resulta extremadamente grave e sorprendente que ata o momento o concello de Barbadás non 

ten a disposición dos cidadáns os medios ao que obriga esta norma no tocante ao emprego das 

ferramentas  electrónicas,  asesoramento  e  axuda.  Como  tampouco  conta  co  portelo  de 

transparencia.  Queremos deixar  constancia de que as dependencias municipais asignadas  ao 

grupo do Partido Popular de Barbadás, e que inclúen o salón de plenos, non se atopan habilitadas 

cos medios electrónicos, informáticos nin materias que faciliten a obtención da información 

municipal  necesaria  para  realizar  as  funcións  e  cometidos  que  temos  asignados  como 

representantes dos cidadáns. Puidemos comprobalo na sesión das comisións, de que non ía a wifi 
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do concello. Todos fomos conscientes de elo. E agora me están dicindo os meus compañeiros 

que tampouco. Na comisión informativa de persoal e réxime interior do día 5 de abril, tratáronse 

asuntos de carácter económico, que ao noso xuízo non encaixa neste tipo de comisións, senón 

nunha de facenda. Ademais na mesma non se contou coa presenza da interventora municipal 

para informar debidamente dos asuntos a tratar. Desta desconformidade deixamos constancia 

verbal na mesma. Fundamentos de dereito. O artigo 23.1 da Constitución Española, consagra 

como un dereito fundamental a participación dos cidadáns nos asuntos públicos, directamente ou 

mediante  representantes.  O acceso  á  documentación e  información municipal  por  parte  dos 

concelleiros  é  un  medio  que  lles  permite  realizar  correctamente  a  función  que  teñen 

enconmendada. Do mesmo xeito é un instrumento moi útil para controlar a acción do goberno, 

sobre todo por parte daqueles concelleiros e concelleiras que non forman parte do goberno reitor 

da entidade. O dereito á información queda establecido na LRBRL como dereito individual que a 

cada concelleiro corresponde e polo tanto cada un ten o dereito a que se lle resolva a súa petición 

e  tamén  que  se  lle  recoñeza  o  dereito  á  impugnación.  Non se  pode  esquecer  o  dereito  a 

fiscalización das actuacións municipais e o control de análise dos antecedentes para actuacións 

futuras  que  a  todos  os  concelleiros  recoñece  a  lei.  O  dereito  do  concelleiro  é  acceder  á 

información e documentación necesaria para desenvolver a súa función, obriga aos servizos 

municipais coa excepción de que se precise de autorización previa, tal como sinala o artigo 15 do 

ROF.  Esta  mesmo  regulamento  no  artigo  80.2  establece  que  a  convocatoria  das  sesións 

acompañarase  a  orde  do  día,  compresiva  dos  asuntos,  a  tratar  con  suficiente  detalle,  os 

borradores das actas anteriores que deben ser aprobadas na sesión. En síntese, nos casos de libre 

acceso nos que os servizos municipais deben facilitar obrigatoriamente a documentación atópase 

a das sesións as que se lles convoquen, circunstancia recollida na letra b) do punto 2 do artigo 46 

da  LRBRL. A finalidade  desta  norma é asegurar  a  formación libre de vontade  dun órgano 

colexiado, democrático e representativo, onde resulta que a información non debe servir só para 

as  votacións  senón  tamén  para  o  debate  que  lles  precede.  O  incumprimento  da  posta  en 

disposición dos concelleiros, da documentación coa antelación debida, dende o mesmo día da 

convocatoria, é causa de nulidade do pleno dereito, en base ao artigo 62.2e, da LRXPAC, por 

terse prescindido dunha regra esencial de formación de vontade dos órganos colexiados. Hai 

unha sentenza do 5 do 1 de 1978 e 24 do 11 de 1993. Por todas as incidencias e incumprimentos 

sinalados anteriormente, solicitamos, a anulación, nulidade do pleno ordinario do concello de 
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Barbadás, convocado para o día 9 de abril de 2018, por vulnerar os dereitos de participación 

política, anteriormente citados, e moi especialmente o recollido no artigo 23 da Constitución, que 

ata que se nos habilite e se nos poñan os medios e dispositivos técnicos informáticos para a 

obtención da información e da documentación que podamos solicitar, a mesma se nos curse 

polos medios e na forma que se nos viña entregando ata o momento. Que calquera cambio na 

forma, tempos e medios na obtención da documentación, nos sexa comunicado por escrito coa 

antelación suficiente. Que os asuntos de carácter económico se trasladen á comisión de facenda 

coa presenza da interventora municipal. En base ao establecido no artigo 33 do Real Decreto 

128/18, solicitamos informe de secretaría sobre a legalidade da convocatoria do pleno de data 9 

de abril de 2018. Está asinado  polos seis concelleiros do Partido Popular. Con isto que queremos 

dicir? Queremos que quede claro, eu teño que pasarlle aos meus compañeiros, teñen que ler un 

por un, porque isto é individual, e solicitamos todos o mesmo que está neste escrito, pero cada un 

deles teno que facer porque a única que teño a documentación son eu, e que non coinciden os 

expedientes  coa  documentación  que  se  me  acaba,  que  se  me  entregou.  É  dicir,  aquí,  na 

convocatoria do pleno, para que quede constancia que non estamos inventando nada, esta é a 

convocatoria que se nos entregou a todos, aquí pon, aprobación da acta anterior, expediente 

1330/2018, aquí se me entrega toda a documentación correctamente por Secretaría, a que estou 

agradecida  por facer o seu traballo,  e non poñen ningún expediente,  senón que ven toda  a 

información sen dirixirse a expedientes. É dicir, eu non sei cal é, en base a iso, cal é o expediente 

de cada un desta información. Entón, como comprenderán a votación que vamos ter cada un dos 

nosos concelleiros do Partido Popular neste momento, é de votación en contra, menos as nosas 

mocións que si loxicamente as vamos a debater, porque realmente as presentamos nós e temos, 

constancia delas. Os demais puntos deste pleno os vamos a pedir, se agora mesmo non se anula 

este pleno, vamos a pedilo ao final do pleno e a señora Secretaria segundo o informe, saben que 

temos dous meses para ir ao contencioso administrativo, para pedir a anulación do pleno. Se non 

hai un recurso de reposición por parte do goberno. Entón, estamos en todo o noso dereito. Vou 

pasar a palabra aos meus compañeiros pero que saiban que a partir de agora se este pleno se  

celebra, o Partido Popular non debaterá. E que quede claro á cidadanía que o facemos porque 

vulneraron os nosos dereitos como concelleiros desta corporación e que quede claro que vamos a 

votar en contra aínda que algunhas delas as votaríamos a favor. Pero que quede constancia neste 

momento. E pásolle a palabra a cada un dos meus compañeiros porque si o teñen que facer 
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individualmente, porque eu son a única que recibín mal a documentación. Entón eles van a dicir 

o mesmo que pon no escrito. Grazas señor Alcalde.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Si, señor Alcalde. Solicito a palabra para manifestarme. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP):  Boa tarde a todos e a todas.  Pois como acaba de 

explicar a nosa compañeira e voceira do grupo municipal do Partido Popular de Barbadás e no 

meu  mesmo  nome,  como  concelleiro  de  membro  desta  corporación,  solicito  a  anulación, 

nulidade do pleno ordinario do Concello de Barbadás, convocado para hoxe día 9 de abril de 

2018,  por  vulnerar  os  dereitos  de  participación  política  anteriormente  citados  e  moi 

especialmente o recollido no artigo 23 da Constitución, que ata que se nos habilite e se nos poñan 

os medios e dispositivos técnicos e informáticos axeitados para a obtención da información e 

documentación que podamos necesitar, a mesma se nos curse polos medios e na forma que se 

nos viña entregando ata  o momento.  Que calquera cambio  na forma,  tempos e  medios na 

obtención desta documentación, nos sexa comunicada por escrito e coa antelación suficiente. 

Que os asuntos de carácter económico se trasladen a unha comisión específica de facenda coa 

presenza  da  Interventora  municipal.  En  base  ao  establecido  ao  artigo  33  do  Real  Decreto 

128/2018, solicitamos informe de Secretaría sobre a legalidade da convocatoria do pleno de data 

9 de abril de 2018.

 O Sr. González toma a palabra (PP): Señor Alcalde, boas tardes e veciños e veciñas. Solicito 

a palabra para falar.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten vostede a palabra.

O Sr. González toma a palabra:  solicitamos  a anulación e nulidade do pleno ordinario do 

concello de Barbadás, convocado para hoxe día 9 de abril de 2018, por vulnerar os dereitos de 

participación política anteriormente citados e moi especialmente o recollido no artigo 23 da 

Constitución. Que ata que se nos habilite e se nos poñan os medios e dispositivos técnicos e 

informáticos axeitados para a obtención da información e documentación que podamos necesitar, 

a mesma se nos curse polos medios e na forma que se nos viña entregando ata o momento. Que 

calquera  cambio  na  forma,  tempos  e  medios  de  obtención  desta  documentación,  nos  sexa 

comunicada por escrito e coa antelación suficiente. Que os asuntos de carácter económico se 

trasladen a unha comisión específica de facenda coa presenza da Interventora municipal. En base 
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ao establecido ao artigo 33 do Real Decreto 128/18, solicitamos informe de Secretaría sobre a 

legalidade da convocatoria do pleno de data 9 de abril de 2018. Moitas grazas.

A Sra. Prieto toma a palabra (PP):  Boa tarde concelleiros, concelleiras e público asistente. 

Señor Alcalde, solicito a palabra para falar.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten  a palabra.

A Sra. Prieto toma a palabra: Solicito  a nulidade do pleno ordinario do concello de Barbadás, 

convocado para hoxe día 9 de abril de 2018, por vulnerar os dereitos de participación política 

anteriormente citados e moi especialmente o recollido no artigo 23 da Constitución. Que ata que 

se nos habilite e se nos poñan os medios e dispositivos técnicos e informáticos axeitados para a 

obtención da información e da documentación que podamos necesitar, a mesma se nos curse 

polos medios e na forma que se nos viña entregando ata o momento. Que calquera cambio na 

forma, tempos e medios de obtención da documentación, nos sexa comunicada por escrito e coa 

antelación  suficiente.  Que os  asuntos  de  carácter  económico se  trasladen  a  unha comisión 

específica de facenda coa presenza da Interventora municipal. En base ao establecido ao artigo 

33 do Real Decreto 128/18, solicitamos informe de Secretaría sobre a legalidade da convocatoria 

do pleno de data 9 de abril de 2018. 

O Sr.  Villanueva  toma a palabra (PP):  Boas  tardes  concelleiros  e  concelleiras  e  público 

asistente. Solicito a palabra señor Alcalde para falar.  

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten  a palabra, señor Juan Carlos.

O Sr. Villanueva toma a palabra: A anulación, nulidade,  do pleno ordinario do concello de 

Barbadás, convocado para o día 9 de abril de 2018, por vulnerar os dereitos de participación 

política anteriormente citados e moi especialmente o recollido no artigo 23 da Constitución. Que 

ata que se nos habilite e se nos poñan os medios e dispositivos técnicos e informáticos axeitados 

para a obtención da información e da documentación que podamos necesitar, a mesma se nos 

curse polos medios e na forma que se nos viña entregando ata o momento. Que calquera cambio 

na forma, tempos e medios de obtención da documentación, nos sexa comunicada por escrito e 

coa antelación suficiente. Que os asuntos de carácter económico se trasladen a unha comisión 

específica de facenda coa presenza da Interventora municipal. En base ao establecido ao artigo 

33 do Real Decreto 128/18, solicitamos informe de Secretaría sobre a legalidade da convocatoria 

do pleno de data 9 de abril de 2018. 

A Sra. Carril toma a palabra (PP): Boas tardes a todas e a todos. Señor Alcalde solicito a 
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palabra.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten o uso da palabra.

A Sra. Carril toma a palabra:  A anulación, nulidade,   do pleno ordinario do concello de 

Barbadás, convocado para o día 9 de abril de 2018, por vulnerar os dereitos de participación 

política anteriormente citados e moi especialmente o recollido no artigo 23 da Constitución. Que 

ata que se nos habilite e se nos poñan os medios a disposición,  técnicos e informáticos axeitados 

para a obtención da información e da documentación que podamos necesitar, a mesma se nos 

curse polos medios e na forma que se nos viña entregando ata o momento. Que calquera cambio 

na forma, tempos e medios de obtención da documentación, nos sexa comunicada por escrito e 

coa antelación suficiente. Que os asuntos de carácter económico se trasladen a unha comisión  de 

facenda coa presenza da Interventora municipal. En base ao establecido ao artigo 33 do Real 

Decreto 128/18, solicitamos informe de Secretaría sobre a legalidade da convocatoria do pleno 

da data 9 de abril de 2018. 

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Moitas  grazas.  Como  dixen  antes  o  pleno  non  vai  ser 

suspendido. En primeiro lugar, o escrito presentado polo Partido Popular, foi presentado ás 13 

horas, e a señora Secretaria ten o dereito a responder,  ou a obriga, a responder nun prazo de dez 

días. Polo tanto, non sabemos si se está conculcando algún dereito ou non. dito iso, tamén é certo 

que  a  documentación  que  se  presenta,  preséntase  en  base  a  unha  plataforma  que  está 

funcionando neste concello e ten estes parámetros. Non podo dicir outra cousa. Polo tanto o 

pleno prosegue.  Si.  Pero,  isto,  perdoe vostede,  isto  é  unha cuestión que presenta o Partido 

Popular. Non é unha moción para debater.

O Sr. Padrón toma a palabra: Preséntase dentro do pleno.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Presentase no pleno pero é algo do Partido Popular, pero non dá 

lugar a debate. Non, non. Opine, segundo a Secretaria, pero sen debate e brevemente.

O Sr. Padrón toma a palabra: Vostede opinou, os demais tamén.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu teño sempre dereito a opinar. Por se non o sabe recórdollo. 

Sempre o teño.

O Sr. Padrón toma a palabra:  Digo que vostede opinou, non dixen que vostede non tivera 

dereito a opinar.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Claro, teño dereito

O Sr. Padrón toma a palabra: E eu tamén. Pois este representante que lles fala, dos cidadáns, 
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pola candidatura  de  Compromiso por  Barbadás,  aínda  non chegando aos extremos que  nos 

presenta aquí o Partido Popular,  de pedir unha nulidade,  incluso presentando escrito hoxe a 

mediodía, necesitándose ese informe de Secretaría que ten un prazo de quince días para

O Sr. Alcalde toma a palabra: Dez

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ou de dez días para presentalo, polo tanto, pedir a 

nulidade presentando un informe, agora a mediodía pois, xa digo, non chegamos a ese extremo. 

Agora si, que deixamos, tamén queremos deixar claro que hai cousas nas que nós estamos de 

acordo, como é os temas de facenda. Este concelleiro, tivo a ben prepararse para o tema da 

plataforma.  Tres  veces  tiven  que  ir  a  quitar  o  carné  electrónico  por  fallos  da  propia 

administración, non meus. Cando se enviou a documentación, en previsión de que ía a haber 

fallos, porque dende o momento en que se envía unha documentación por plataforma dixital, ou 

pola plataforma electrónica, perdón, ven de todas formas, o persoal do concello, cada concelleiro 

para que firmemos unha acta de entrega, de documentación, unha convocatoria, pois non ten 

moito  sentido,  porque,  algo  funciona,  non  funciona  ben,  porque  o  ideal  sería  que  non  se 

necesitaría que esa persoa viñera para firmar a convocatoria. Logo, quero deixar claro unha 

cousa. Tamén poño un exemplo. A min chamáronme hoxe dun xornal para pedirme opinión 

sobre o pleno e agora, antes había un papel que poñía orde do día e quedaba todo explicado, ou 

sexa, era mirar o papel e víase perfectamente a orde do día. Ese señor preguntoume a  min a orde 

do día, a min. Ou sexa, a un concelleiro da oposición cal era a orde do  día do pleno. E dígolle 

eu, mire eu tiven que entrar na plataforma electrónica e ir picando en todos os expedientes coa 

numeración  para  ver  a  orde  do  día  porque  todo  é  procedemento  xenérico,  procedemento 

xenérico, tanto as mocións como as modificacións de crédito. Cando hai cousas que hai que 

subsanar. Entende? Xa digo, non chegamos a ese extremo de pedir a nulidade do pleno pero hai  

cousas  que  hai  que  subsanar.  Entón,  como  xa  estamos  curados  de  fallos  deste  tipo,  este 

concelleiro,  non  enviou  as  mocións  pola  plataforma  electrónica,  mandounas  polo  correo  e 

chamou aquí a Secretaría para dicirlle, preguntarlle se as recibiran, por se acaso. Entende? Entón 

xa, isto é expoñendo, isto, a ver. Estamos expoñendo o noso caso, o meu caso en particular, 

representando ao nosos grupo, e da maneira que fixemos as cousas para hoxe chegar a este 

pleno, ter a documentación, impresa por nós, por min, no meu propio ordenador, e ter, e poder, e 

estar coa seguridade de que esas mocións ían a vir neste pleno. E logo aparte de vir dous días a 

recabar información do concello sobre asuntos económicos para ter claro o que íamos a debater e 
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a  votar  neste  pleno.  Entón,  quero  deixar  constancia  desas  cousas.  Está  claro  e  fago  unha 

reflexión, a plataforma electrónica é para aforrar papel, unha dos seus cometidos, polo tanto, está 

claro que nós temos que, o normal é recibir a documentación nos nosos dispositivos, e esa 

información traela aquí, vía uns elementos electrónicos, ten que funcionar a wifi, ou haberá que 

pasala a uns, creo que pdfs, ou, para poder dispoñer aquí de información diante. Senón, ao final 

temos que imprimir todo e seguimos andando co papel. A persoa que leva a documentación 

segue, segue facendo percorrido que facía antes, só que antes levaba cen papeis, agora leva un ou 

dous, entón, está claro que isto non está funcionando ben. Entón, é responsabilidade do goberno 

actuar para que estas cuestións se solucionen e podamos realizar o noso traballo conforme é 

debido. Está claro que cando empezan estas cousas hai diversos erros e cousas que hai que 

corrixir, pero emprazo a isto ao goberno a que tome medidas oportunas para que realicemos 

debidamente o noso traballo. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina Varelas.

A Sra. Varelas toma palabra: Nada. Dicir un pouco como dixo o señor Padrón. Aquí para ver a 

orde do día, cando antes ordenábanse as cousas nun minuto, botei como media hora, mirando 

que papel correspondía, porque claro, fíxeno coma nos colexios, un, dous, porque senón non 

había deus que se enterara. Iso por un tema. Por outro o que xa vos dixen antes. Eu teño a  

documentación porque dirixinme ao señor Alcalde, pedinlle permiso, falei coa señora Secretaria 

se podía vir por eles, e a min déuseme porque vin aquí a pedilo ao día seguinte. O que si tamén 

quería dicirvos unha cousa.  Sabedes que a miña compañeira Julia Jácome dimitiu no pleno 

pasado e eu pensaba que o meu compañeiro neste pleno ía tomar posesión, como concelleiro, a 

miña sorpresa que pasou un mes e non temos noticias de cando esta persoa vai a tomar posesión. 

E  dígoo máis que nada porque el é unha persoa que ten moitas gañas de traballar. É unha persoa 

que si está moi preocupado. É unha persoa que co seu voto teríamos que contar. E vimos ao 

pleno, sen un voto menos. Non quere dicir que ao mellor cambie circunstancialmente os votos, 

pero el ten dereito, ou sexa, tería dereito a votar, e aquí é un pleno en cuanto, un pouco raro,  

porque eu estívenme informando e no Concello de Ourense, cando dimite un concelleiro, no 

seguinte pleno toma posesión. Eu dirixinme dúas veces á señora Secretaria e pregunteille como 

era o procedemento porque non tiña coñecementos e a miña sorpresa é que pasou un mes e esta 

persoa aínda non a chamaron, e non, e ... Pois é algo que si me preocupa. Non sei por que, o 

motivo.

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

11



CONCELLO DE BARBADÁS

O Sr. Alcalde toma a palabra: Hoxe mesmo ademais.

A Sra. Varelas toma a palabra: Xa pero vos non sei se entendedes ao que eu me refiro. É unha 

persoa que hoxe estamos sen un concelleiro menos por este motivo e pola forma de votar. É que 

claro, cambia. Imaxinádevos que a falta dun asistente cambia substancialmente as votacións.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Iso é certo. Se quere a señora Secretaria que explique.

A Sra.  Secretaria  toma a  palabra: Nós fixemos o  procedemento  habitual.  Ten que  estar 

realizada a acta e solicitar, como lle expliquei a vostede por teléfono, e solicitar a certificación de 

credenciais. Non, deixa, dá igual. A solicitude de credenciais á Xunta Electoral e no momento 

que  nola  traia,  no  seguinte  pleno tomará  posesión.  Que vostede  poda  manifestar  unha,  un 

malestar ou unha desconformidade polo feito de que a lentitude no desenvolvemento do traballo, 

teño que dicirlle que esa desconformidade ou malestar, nolo manifestan todos e cada un dos 

concelleiros do grupo de goberno todos os días, e entón nós temos que seguir o noso ritmo no 

despacho de expedientes. É dicir, nin vamos a colapsarnos por un tema destes, nin vamos a 

colapsar, ou sexa, xa estamos colapsados, temos que seguir sacando o traballo na medida que 

podemos.  Non lle  podo dar  outra  resposta.  É dicir,  eu cando unha persoa está  saturada  de 

procedementos selectivos ou de procedementos de contratación, non lle podo dicir, para todo que 

vamos á acta para que entre o concelleiro de Democracia Ourensana. É dicir, hai un certo criterio 

de auto organización e na medida do posible, o fixemos coa maior

A Sra. Varelas  toma a palabra: A ver, eu o que quero deixar claro, non é en ningún momento 

reclamando aos funcionarios, aos traballadores absolutamente nada porque si me consta a carga 

de traballo que tedes. Simplemente é que é algo que me parece, a min, importante, porque claro, 

as votacións, isto vai a votacións, sabedes como está composto este goberno e oes, pode cambiar. 

Que ao mellor non cambia nada a asistencia desta persoa. Pero, haberá partidos aquí ao mellor 

que sintan que pode cambiar ou deixar de cambiar. Entón, intentar dentro da medida do posible, 

que a persoa esta pois poda entrar no próximo e poda exercer a súa función.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non cabe a menor dúbida de que a Xunta Electoral nuns 

días enviará as credenciais. Chamarase a esa persoa e se lle convocará para tomar posesión no 

seguinte pleno.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. Dicirlle ao Partido Popular que antes 

deste pleno celebráronse unhas comisións informativas. E nas comisións informativas vostedes 

debateron. Nós, fixeron preguntas en relación aos expedientes que se tratan neste pleno e que 
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polo tanto amosan un coñecemento da información e dos documentos que aquí se van a tratar. 

1. APROBACIÓN DA ACTA DO PLENO DO  5 DE FEBREIRO 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao primeiro punto da orde do día que é a aprobación da 

acta do pleno do 20 de marzo, perdón, do cinco, 

O Sra. Secretaria toma a palabra: Do cinco de febreiro.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Do cinco de febreiro, do cinco de febreiro de 2018. Algunha 

incidencia sobre esta acta?

A Sra. Vispo toma a palabra: Señor Alcalde, quero que quede constancia á cámara e a todos 

vostedes, que aquí pon, na convocatoria do pleno ordinario do 9 de abril, aprobación da acta da 

sesión anterior e non pon a data. Vale? Ou sexa, non sabemos cal é a que imos aprobar, se é a de 

febreiro, se é a de marzo. Entón, empezamos xa co primeiro erro. Segundo, quero, claro é que, se 

hai, se sabemos cal é en base a esa acta, nós temos moito que dicir. Nese momento xa dixemos 

que nosa votación vai ser en contra polo motivo de que pedimos a nulidade deste pleno pero 

quero que quede constancia que este é o primeiro erro de defecto que hai. Señor Alcalde, llo 

comunicamos a vostede. Neste momento o Partido Popular, en ningún momento, e quero que 

quede constancia lle vota a culpa ao servizos técnicos deste concello.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, fágoo eu. Fago eu o documento na plataforma.

A Sra. Vispo toma a palabra: Señor Alcalde, non se escude. Esta concelleira portavoz do 

Partido Popular comunicoullo a vostede por escrito. Vostede é o que preside e manda neste 

Concello. Creo. Vale? O deixo así, creo. Entón, eu cando lle comunico particularmente,vale?, 

unha conversa que non a vou porque é unha conversa privada entre vostede e eu, pero dentro 

diso lle comunico que recibimos esta convocatoria e que realmente non é a axeitada. Entón, 

vostede tería que dar a orde a secretaría, que sigo dicindo que non estamos en contra dos servizos 

técnicos senón que o que queremos é demostrarlle a través deste pleno a toda a corporación 

incluído  a  vostede  que  é  o  que  manda  coa  súa  ineptitude,  vale?,  en  que  a  secretaría  está 

colapsada. Vale? Entón, nós non nos opoñemos a todo isto, o que queremos é que vostede non 

pode dirixir este Concello.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Mire señora Chelo, a que non pode dirixir este concello é 

vostede pola súa falta de respecto.

A Sra. Vispo toma a palabra: Eu?
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Pola súa falta de respecto porque vostede non sei se sabe que 

este documento faise en base a un perfil, a un perfil informático. E isto é o que permite escribir. 

A Sra. Vispo toma a palabra: Estou na miña quenda de palabra. Vamos a ver. Señor Alcalde.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non. A súa quenda rematou. 

A Sra. Vispo toma a palabra: Non, contestoume vostede. Pero estamos co tema da acta. Estou 

dentro do tempo oportuno. Entón eu dígolle, eu non lle faltei a vostede ao respecto para nada. Eu 

o que quero e que vostedes, en vez de contratar para outras áreas se contrate para secretaría 

porque están colapsados. Isto vai reventar por algún lado, señor Alcalde e o único responsable 

aquí é vostede e o que queremos é ter constancia de que temos que facer isto en base a que non 

nos gusta, porque sabemos como está o departamento de secretaría, vale? E que teñamos que 

facer isto, todo este, porque realmente estamos dentro da lei, vale?, para poder facelo e isto se 

demostrará no seu momento pero o que queremos é chegar a isto. Outra, despois, soamente na 

miña quenda de palabra. Doulle a razón á concelleira de Democracia Ourensana. Vamos a ver. É 

primordial. Respecto o que dixo a señora Secretaria, pero neste momento os expedientes poden 

quedar aparcados pero neste momento a oposición e o grupo de goberno. A ver, hai unha persoa 

que está pedindo entrar neste goberno por dimisión da anterior. Hai unhas prioridades. Unhas 

prioridades  e  cremos que  eses  expedientes,  vostede  é  o que  debe  dicir,  non, esta  persoa  a 

petición,  dúas  veces  da  señora  concelleira  de  Democracia  Ourensana,  ten  que  entrar  neste 

concello. Eu nunca vin que esperemos outro pleno, vale?, para que entre esa persoa. Nada máis. 

Soamente quero que quede constancia diso.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas.  Señor Ramón, sobre a acta.  Teñen algunha 

consideración sobre a acta? Señora Fina? Nada. Votos a favor?

A Sr. Secretaria toma a palabra: Grupo de goberno, máis Democracia Ourensana, máis Grupo 

mixto.

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

A Sr. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE, 

BNG, Democracia Ourensana e Grupo Mixto e os votos en contra de PP o seguinte acordo: 

“Aprobación da acta do 5 de febreiro de 2018” 

2. EXPEDIENTE 1330. PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. 
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O Sr. Alcalde toma a palabra: O segundo punto da orde do día, expediente 1330, procedemento 

administrativo común. Hai unha negociación

A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón, para que conste en acta, se incorpora a concelleira 

dona Ánxela González.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ben, o procedemento administrativo en cuestión é o que fai 

referencia a unhas conversas que houbo cos sindicatos e nos que se tratou sobre as incapacidades 

laborais temporais. Un pouco en base ao criterio ou ao acordo que houbo entre o goberno central 

e os sindicatos, sobre que se lle puidera pagar aos traballadores o 100% da súa baixa laboral. 

Dicir, que isto simplemente, o que vamos a debater hoxe aquí é unha, un manifesto político, por 

dicilo,  un manifesto de vontades,  en relación a que este  goberno municipal se  adherirá,  no 

momento en que estea vixente legalmente, esta resolución a través das ferramentas xurídicas que 

sexan  de  aplicación.  Ata  o  momento  non  é  de  aplicación  este  acordo  cos  sindicatos.  É 

simplemente un acordo de vontades, unha finalidade que pretende levar a cabo este goberno. 

Insisto, será de aplicación, entrará en vigor a partir de que legalmente sexa viable. E que o 

goberno central contemple as ferramentas e que as aprobe que permitan esa aplicación. Para que 

o saiban todos vostedes. A raíz dos recortes que se levaron a cabo dende hai uns anos en relación 

aos  dereitos  laborais  e  económicos  dos  traballadores  e  traballadoras  dos  concellos,  pois, 

finalmente debido á presión destes propios traballadores e traballadoras e da labor sindical feita 

polos sindicatos, pois cambiou, mudou a situación e finalmente o obxectivo é que se recupere o 

dereito a percibir o 100% do salario no caso das incapacidades laborais temporais. Pero de 

momento, non será de aplicación neste concello ata que legalmente sexa viable, mediante as 

ferramentas  que  o  goberno teña  que  aplicalas.  Señor  Ramón? Nada?  Señora  Fina?  Partido 

Popular?

A Sra. Vispo toma a palabra: Para que quede constancia. Isto é o que se nos entregou en man. 

Aquí pon, expediente 1330/2018, procedemento administrativo común 100, secretaría. Onde o 

pon?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Estou facendo unha manifestación agora mesmo, señora Chelo. 

Facendo unha manifestación. Unha rectificación sobre ese tema.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non, non. Eu vou en base a iso.

A Sra. Secretaria toma a palabra:Non aparece, identificado ese expediente.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non identifica, a ver señor Alcalde. Non identifica. Quero que 
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quede constancia. É que vai quedar constancia porque vamos facer uso diso. Entón como vai 

quedar en acta para poder nós anular este pleno, loxicamente, temos que dicir por que vamos 

votar en contra. E é que queremos ensinalo que o que se nos deu é isto e no número dous, en 

teoría é isto, expediente 1330/2018. Dígame vostede onde o pon.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non o pon

O Sr. Alcalde toma a palabra Non o pon. É certo. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: A plataforma non o recolle.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Acaba de dicir a señora Secretaria que a plataforma non o 

recolle.

A Sra. Vispo toma a palabra:  Entón o noso voto é en contra por este motivo. Grazas señor 

Alcalde.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Polo tanto, votos a favor?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón. Imos a facer unha precisión sobre o tipo de acordo. 

Afondando no que explicaba o Alcalde, chegouse a un acordo a nivel estatal cos sindicatos. 

Acordo que foi asinado o 9 de marzo de 2018 e que se desenvolverá,  ou ben a  través da  

aprobación dos orzamentos xerais da Lei de Presupostos Xerais do Estado, ou no seu caso, senón 

se conseguira esta aprobación e se optase por unha prórroga,  se desenvolvería a través dun 

instrumento tipo decreto lei, decreto lexislativo. Ben, entón, o que se trae hoxe ao acordo da 

corporación é a adhesión a ese acordo nacional asinado, xa asinado entre o estado español e os 

sindicatos, e a determinación da aplicación no concello de Barbadás no momento en que entre en 

vigor a nivel nacional, ben sexa a través da Lei de Presupostos do Estado ou dun instrumento 

lexislativo da posta en funcionamento do mesmo. Evidentemente, o que aquí aparece, como 

certificación dun acordo negociado sindicalmente era unha solicitude de retroactividade  que 

entendo que non se debe contemplar, considerando que ata que se poña en marcha a vixencia a 

nivel estatal, pois non se poderá aplicar. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Do que se trata é de que nos adherimos como vontade política a 

que no momento en que sexa legalmente viable aprobado polos organismos do estado se aplicará 

tamén aquí. Vale? Votos a favor?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de goberno máis Democracia Ourensana, máis Grupo 

Mixto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións? Votos en contra?
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE, 

BNG, Democracia Ourensana e Grupo Mixto e os votos en contra do PP o seguinte acordo 

“Expediente  1330/2018.  Ratificación por Parte  do  Pleno  Municipal  do acordo  sindical 

sobre as IT”

3.  EXPEDIENTE  1404/2018.  PROCEDEMENTO  XENÉRICO  DA  DECLARACIÓN 

MUNICIPAL  DE  SERVIZOS  PRIORITARIOS,  URXENCIA  E  NECESIDADE  DE 

CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

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

xenérico, que pon aquí, no é que o teño ordenado, téñoo ordenado. Neste procedemento, trátase 

de servizos prioritarios, urxencia e necesidade de contratación de persoal laboral temporal. Neste 

caso sería, a contratación dun psicólogo/psicóloga para o centro de información á muller, e un 

asesor xurídico ou asesora xurídica para o centro de información á muller. Aquí fálase, aquí  faise 

un relatorio sobre a necesidade da contratación deste persoal. E no mesmo expediente, ten a 

palabra a señora Ánxela, que é a concelleira responsable deste tema, para que dea unha breve 

síntese da necesidade deste caso.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Ben. Un paso máis no eido da igualdade é a creación 

dun Centro de Información á Muller en Barbadás. Como ben saben dende este goberno fomos 

dando  pasos  pouco a pouco, para  poñer  en marcha  recursos dende  o  propio  concello,  que 

supoñan avances na promoción da igualdade de xénero. Os Centros de Información á Muller é 

un paso máis, e levan funcionando máis dunha década en Galicia, e están considerados como 

instrumentos dunha importancia decisiva no ámbito local, na promoción da igualdade de xénero 

polas actividades que desenvolven, na atención que prestan ás persoas que demandan o servizo, e 

moi especialmente a atención ás mulleres en situación de vulnerabilidade,  en risco de sufrir 

violencia de xénero ou vítimas da violencia de xénero. Está claro, e nisto coinciden todos os 

partidos políticos,  que os Centros de  Información á Muller,  son recursos inestimables neste 

ámbito pola cercanía coa poboación á que van dirixidos, ou situarse no ámbito local e polos 

servizos que prestan. Dito isto, Barbadás é un concello que ten máis de 11.000 habitantes reais e 

que temos que pensar que a metade son mulleres. Moitas destas mulleres con menores a cargo ou 

con  persoas  dependentes  a  cargo,  que  serían  potenciais  usuarios  e  usuarias  do  Centro  de 

Información á Muller. Debemos ter en conta, aínda que só sexa por mera cuestión estatística, que 
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Barbadás é un municipio non exento de violencias de xénero. A pouco que falemos coas mulleres 

deste municipio, coñecemos casos de violencias, ben sendo vítimas, ou ben en risco, ou ben 

violencias psicolóxicas, ou ben acosos, ou ben outro tipo de violencias de xénero que non vou a 

numerar aquí todas. A atención ás mulleres pero tamén aos menores e ás menores que conviven 

nesta situación, que existen, evidentemente, é absolutamente necesaria. Pensemos que cando 

unha muller sofre violencia de xénero, a súa capacidade de decisión, a súa autoestima, a súa 

residencia vense afectadas. Pensemos que se pode sentir perdida. Pensemos que pode ser unha 

muller con menores a cargo ou con maiores a cargo. Pensemos que se ten que ir por exemplo a 

unha casa de acollida, ten que abandonar todo o que a rodea. Ten que abandonar, por exemplo, 

mascotas. Ten que abandonar o seu domicilio. Ten que cambiar, posiblemente, os seus fillos ou 

fillas do colexio. E que mellor recurso lle podemos ofrecer dende o concello que asesoramento, 

acompañamento,  redes  de  apoio,  atención  psicolóxica,  dilixencia  na  atención  ás  persoas 

dependentes, coidados, asesoramento legal. Barbadás, debe contar cun Centro de Información á 

Muller. Ao día de hoxe teríamos un espazo, no antigo centro médico de Barbadás, e temos a 

posibilidade de adaptalo co remanente de tesourería, e temos a posibilidade tamén de equipalo. 

Pero, para que o Centro de Información á Muller poda existir, evidentemente ten que ter recursos 

humanos que o podan atender.  Neste  sentido contamos xa  na actualidade  cunha técnica de 

igualdade pero ademais a Xunta esixe, para a acreditación do Centro de Información á Muller, un 

persoal  adscrito,  que  serían  cando menos,  un asesor  ou asesora legal,  e  unha psicóloga  ou 

psicólogo. Ambos con formación en igualdade de xénero. Dende este punto de vista e despois de 

todo o que dixen, eu creo que queda máis que retratada a situación. Que evidentemente para 

crear o Centro de Información á Muller é necesario o persoal, para levalo, para que leve a cabo 

as tarefas, e polo tanto creo que ademais dos informes que hai, non?, do propio pleno, pois que 

con esta intervención, creo que iso queda suficientemente explicado a necesidade e a prioridade 

da contratación destas dúas persoas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben. Moitas grazas señora Ánxela. Ten a palabra o señor 

Ramón Padrón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Dicir, primeiramente, que ante a exposición que nos presenta 

aquí a señora concelleira, estamos totalmente de acordo co tema en cuestión, e coa necesidade de 

crear estes centros para o asesoramento das persoas neste caso, as mulleres que presentan esta 

problemática. Que a día de hoxe está moito en tela de xuízo. Pero nós na labor de xestión deste 
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concello, xa digo, e logo de valorar positivamente a iniciativa por parte do goberno neste sentido, 

temos  que  demandar  tamén  da  señora  concelleira  neste  caso,  que  nos  aporte  datos  ou 

acercamento a datos  sobre  a  problemática no noso propio concello,  sobre o funcionamento 

doutros  CIM  que  están  cerca  do  noso  concello,  neste  caso  en  Ourense.  Máis  datos  que 

xustifiquen a posta en marcha dende o noso concello, datos reais, deste servizo. Se eses dous 

técnicos que vamos a contratar,  o psicólogo e o asesor xurídico, como se dixo en comisión 

informativa, se vamos a poder solicitar unha subvención á Xunta, e se vai facer cargo das súas 

retribucións a Xunta de Galicia? Nós tamén queremos expresar aquí a nosa idea ou a nosa 

postura sobre certos organismos, ou servizos a crear, deberan ser mancomunados cos concellos 

limítrofes. Porque, Barbadás non é unha illa e temos que contar que temos concellos arredor, 

coma son Toén, San Cibrao ou a Merca, nos que pode haber mulleres que queiran usar estes 

servizos. Polo tanto, temos que ter unha visión máis ampla, e temos que intentar aunar esforzos, 

non só de Barbadás, senón tamén buscar apoio dos concellos que están ao noso lado. Porque 

cando defendemos o apoio a persoas que están moi lonxe dos nosos concellos, noutros países, 

tamén temos que falar cos veciños que temos ao lado. Entón, xa digo, sen entrar a valorar o tema 

co que estamos de acordo,  todos os servizos que podamos procurar para un maior benestar da 

cidadanía  e  para  cubrir  todas  aquelas  persoas  que  están  en  riscos,  vámolos  apoiar,  pero  a 

responsabilidade do goberno tamén, de xestión, dar datos, defender a creación destes servizos 

con datos sobre a mesa e con toda a información dispoñible que demostren que isto é moi 

necesario no noso e concello. Nada máis.

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

A Sra. Varelas toma a palabra: Democracia Ourensana, como non podía ser doutro xeito, está 

de acordo, con ter un Centro de axuda e asesoramento á muller. O señor Ramón Padrón pide 

datos. Eu penso que os datos, neste caso,  de mulleres maltratadas teñen que ser confidenciais. 

Oxalá non houbera ningunha, pero  seguramente nun concello coa poboación que temos, de once 

mil  e  pico  habitantes,  por  desgraza  hai  máis  ca  un.  Eu  non  estou  moito  de  acordo  con 

mancomunarse en temas destes, porque penso que é algo que temos que arranxar nós, porque 

cada  vez  que  queremos  mancomunar  algo,  dende  os  outros  concellos,  encontramos  non, 

negativas, atrasos. Penso que é algo serio, isto, algo importante e obviamente que si se abre un 

centro témolo que dotar de persoal. Porque é prioritario, ao goberno é prioritario axudar aos máis 

necesitados e unha muller maltratada é unha muller, pois por desgraza moi necesitada. Entón 
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dicir que si, que estamos de acordo. O que si quero dicirvos unha cousa, a min, o sitio, o outro 

día en comisións informativas falouse de ter a asociación de veciños de Barbadás, compartilo 

con isto. Eu persoalmente non o encontro moi axeitado porque penso que un sitio para estes 

centros, tería que ser só para isto porque son materias delicadas. Á xente moitas veces dálle 

moita vergoña denunciar. Dálle moitas veces vergoña dar a cara. Entón penso que tería que ser 

un sitio en concreto para isto, e non unha mampara ou con tabiques, non sei. Penso que tiñades 

ao mellor darlle unha voltiña. Obviamente facer isto, que estou súper de acordo, pero darlle unha 

voltiña ao mellor en atopar o sitio. Non considero un paquete axeitado por moito que digades,  

que as asociacións veciñais pois realmente van de tarde os veciños, pero pode ir un veciño á 

asociación veciñal de mañá e atoparse pois ao mellor a unha persoa pois a pedir aí asesoramento, 

vaise atopar ao mellor un pouco violenta. Falo isto poñéndome no caso como se fora eu. Eu 

sentiríame un pouco violenta. Entón, máis que nada, dicíavos a ver se houbera a posibilidade de 

buscar outro espazo. Pero que eu vou a aprobar isto porque me parece correcto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: moitas grazas. O Partido Popular non sei se quere indicar algo.

A Sra. Vispo toma a palabra: Si, señor Alcalde. Vólvome a reiterar no que digo. Expediente 

1404/2018 procedemento xenérico. Se isto é o que estaba lendo vostedes pois loxicamente o 

Partido Popular por carecer da información axeitada para poder pronunciarse que teriamos moito 

que dicir sobre este punto, vamos a votar en contra polo que xa nos pronunciamos ao principio. 

Grazas señor Alcalde.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Ánxela.

A Sra. González toma a palabra: Ben. Eu con respecto ao Grupo Mixto, a Compromiso por 

Barbadás, é que non sei exactamente os datos que queren. Unicamente dicirlles que con respecto 

á técnica de igualdade que xa está contratada actualmente, pois o concello válelle 1.432 euros, 

porque hai unha subvención da Deputación, para cubrir ese posto de traballo. E despois, o Centro 

de Información á Muller, hai un procedemento que está lexislado a través da Xunta de Galicia, 

que é quen o ten que acreditar, pero antes de acreditalo témolo que poñer en funcionamento, 

vale? Entón, a Xunta de Galicia, unha vez que acredite o Centro de Información á Muller que ten 

que ter uns requisitos determinados e unha vez que o acredite, pois si dá lugar a subvencións para 

o persoal concretamente, incluso para actividades. A nivel de persoal esixe unha contratación 

mínima de 10 horas, no caso da psicóloga e 10 horas no caso da asesora legal ou asesor legal. En 

principio  é  o  que  temos  pensado  contratar  ese  tempo  mínimo  que  esixe  a  Xunta  para  a 
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acreditación. Aparte diso, pois eu teño aquí a lexislación, hai unha liña de subvencións para os 

CIM, que concretamente con respecto ao asesor xurídico e psicolóxico teñen unha subvención de 

14.000 euros para cada un deles ao ano, que neste caso, pois, neste caso en concreto este ano, 

evidentemente pois sobraría. De todas formas este ano non se pode pedir esta subvención porque 

aínda non está en funcionamento e polo tanto non está acreditado. É dicir, primeiro hai que abrir 

o CIM, hai que poñelo en funcionamento. Despois hai unha serie de requisitos que hai que enviar 

á  Xunta  de  Galicia  e  a  continuación  tería  que  a  Xunta  de  Galicia,  acreditalo.  É  todo  un 

procedemento que está lexislado, está regulado por lei. E iso. Nós xa falamos, temos información 

de  Susana  Abellá,  que  é  a  Secretaria  Xeral  de  Igualdade,  que  nos  animou moito  a  que  o 

fixésemos, por distintas razóns. E unha dela e quizais a fundamental que nos aportaba ela nunha 

conversa verbal, era a poboación que hai en Barbadás, máis de 11.000 persoas censadas, pois é 

moito. Con respecto ao tema das mancomunidades, dicirlle que a nós parécenos urxente que 

exista un CIM en Barbadás. E parécenos que ademais Barbadás,  efectivamente polo tipo de 

poboación que ten e pola poboación que hai, debería ser a cabeza e o arranque dese CIM. Con 

posterioridade, de aquí a un ano, cando estea funcionando, pódese valorar o funcionamento deste 

CIM  e  pódese  falar  con  outros  concellos,  non  para  mancomunarse  porque  non  hai 

mancomunidade  aquí,  habería  que  en todo  caso  facela,  pero  si  para  facer  unha especie  de 

asociación, en todo caso, e tal. Pero eu creo que primeiro hai que poñer e valorar isto. Con 

respecto ás usuarias ou usuarios do CIM, que me parece que é unha pregunta que fixo en 

comisión de goberno, nas comisións informativas. Eu teño outra pregunta para responder a esa, 

cantas mulleres lle parece que teñen que ser potenciais usuarias para que este fin se poda poñer 

en funcionamento? Que número? A min paréceme que con unha muller que sexa unha potencial 

usuaria xa me valería. Pero estou segura de que non vai ser só unha. Aparte, ten un concepto 

vostede restritivo do que sería un CIM. Un CIM non é só para atender a mulleres en risco de 

exclusión social

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar 

A Sra.  González  toma a palabra:  Si,  é  para que lle  quede claro  porque me preguntou a 

información  que  tiña  e  estou  tentando  resumilo  o  máximo  posible.  Un  CIM  ademais 

explicitamente  é  para  atender  colectivos  de  necesidade  sexual,  por  exemplo.  Para  atender 

diversidade de xénero. Para facer actividades en colexios. Para traballar con familias. E mesmo, 

está regulado por lei que calquera CIM de calquera poboación ten que atender a calquera muller 
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que se presente alí, sexa ou non desa poboación. Por iso, as mulleres de Barbadás que van a  

Ourense, que as hai, e que lle podería dicir un número das mulleres de Barbadás que van a 

Ourense ao longo do ano, a día de hoxe sei que son entre vinte e cinco e trinta. Eh! Ao longo do  

ano. Non unha ou dúas como nalgún momento se dixo, non?, en voz alta aquí por xente da 

oposición.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ánxela, ten que rematar, de verdade.

A Sra. González toma a palabra: Entre vinte e cinco e trinta, máis que suficientes, máis que 

xustificada ten este CIM

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ánxela, ten que rematar. Grazas. Señor Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Vamos a ver. Que diga vostede que eu teño concepto restritivo, 

dio vostede. Eu sei perfectamente o que é un CIM. Que máis? Non me diga vostede que basta o 

feito de que haxa unha muller para que dea motivo a iso. Pois claro que si. Basta o feito de que 

haxa un neno, un neno que está en risco de exclusión, na extrema pobreza para que montemos 

aquí un servizo de acollida de refuxiados. Ou sexa,  ou de recollida de xente, ou sexa,  se a  

xustificación é que haxa unha persoa, hai moitos motivos para montar servizos neste concello. 

Mentres haxa cuartos podemos montar o que queira. Entón ese non é un argumento que vostede 

me diga que basta un exemplo para poñer un CIM. Non me diga iso. Mire, nós cremos, outra 

banda, que xa sei que se vai unha persoa, unha muller de Toén, ou ben da Merca ou ben de 

Celanova, vana atender. Claro que si. Pero é que non estamos falando da atención a esas persoas 

que van solicitar ese servizo, senón de pagar o que é a creación do servizo. A creación do servizo. 

Por iso, cando falo de asociarse con outros concellos, xa non lle  falemos, xa sei que non hai 

mancomunidade, do que estou falando é de asumir os custes de implantación dese servizo, non 

de que lle poidamos dar servizo a esas persoas. Claro que llo imos dar. Porque o de Ourense, as 

persoas de aquí, unha persoa que vaia utilizar o CIM de Ourense, vai a ir de aquí perfectamente, 

pero o CIM de Ourense pagouno Ourense, entende? Non o pagou Barbadás. 

A Sra. González toma a palabra: Pagámolos todos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor.

O Sr. Padrón toma a palabra: Vale, despois o tema das subvencións que lle concede a Xunta 

pagámolos todos. Eu creo que se me entendeu o que falei, eu tamén a entendín a vostede. Entón 

nós avogamos porque todos estes servizos, tanto sea este coma outros, se trate  de buscar o 

asociacionismo con outros concellos. Do tema estamos totalmente de acordo, xa llo dixen ao 
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principio, entón non me leve por ese camiño. E logo, pois, eu simplemente lle trato de dicir que 

efectivamente,  vai  estar  xustificado  só  por  unha  persoa.  Seguramente  como di  vostede  en 

Ourense, 25 ou 30 persoas no ano. Seguramente o utilizarían moitísimas máis persoas, o que 

pasa é que moitas veces os condicionantes sociais, o medo e moitas cousas, fai que só sexan esas 

25 ou 30 persoas. Se iso, facendo así unha extrapolación, que non ven moito, claro esta é unha 

hipótese, imaxínese,  Ourense cos habitantes que ten 25 /30 persoas. En Barbadás, ao mellor

A Sra. González toma a palabra: Esas de Barbadás. De Barbadás

O Sr. Padrón toma a palabra: Ah! De Barbadás. Vale, vostede pense unha cousa.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Como dixo antes a señora Fina, no sitio onde vai ir localizado, 

xa sei que é o mellor sitio dispoñible, sempre pode haber, que haxa mulleres que por medo ou 

por outras cuestións non cheguen a utilizar o servizo. Pero nada, non teño moito máis que dicir.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Fina, ten a palabra.

A Sra. Varelas toma a palabra: Nada. Un pouco dicir o que xa dixen antes, que o sitio, volvo a 

repetir, non me parece o máis axeitado, porque a xente que require destes servizos, sempre ten 

vergoña, ten medo. Entón penso que tería que ser un único sitio. En canto a cantidade de persoas 

maltratadas no concello, a min paréceme, se 20 ou 30 persoas van de Barbadás a Ourense, 

paréceme máis que suficiente ter un centro así. Eu non vou dicir se con unha montalo ou non 

montalo. Non vou a cifrar en cantidade. Senón vou a cifrar en que temos que dar servizos e os 

servizos son para algo. Estes servizo como outros moitos, que estamos dando dende o concello. 

Penso que un concello moderno, ten que atender a todos os seus habitantes e dar cantos máis 

servizos mellor. Vasalo nun ou dúas persoas supoño que ninguén monta un servizo por unha soa 

persoa. Oxalá que estes servizos non os houbera. Pero non os houbera porque non houbera 

persoas maltratadas  porque realmente sería o ideal. Pero por desgraza, unha cantidade de 25, 

cando é  unha cantidade de 25, seguramente encubertas sexa o dobre ou o triplo. Por iso volvo 

insistir no sitio, eu a verdade non sei en que outro sitio se podería situar, pero está claro que para 

min, ten que ser un sitio específico pola forma de ser das persoas estas, que teñen vergoña, que 

teñen medo, que teñen medo que as vexan ir alí. Simplemente iso xa os pode, incluso, tirar para 

atrás. Porque claro se queremos dar un servizo, un servizo para que funcione, para a xente que 

realmente que o necesita, que vaia, acuda a ese servizo, e non telo e que a xente non se atreva por 

vergoña. Sería un gran fracaso se a xente que o necesita non acode. Grazas.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. O Partido Popular. Polo tanto votos a 

favor?   

A Sra.  Secretaria  toma  a  palabra: Grupo  de  Goberno  e  Democracia  Ourensana  máis 

Compromiso.

O Sr. Alcalde toma a palabra: e Democracia Ourensana máis Compromiso.

A Sra. Secretaria toma a palabra: E Grupo Mixto.

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

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobada cos votos a favor de PSdeG-PSOE, 

BNG, Democracia Ourensana e Grupo Mixto e os votos en contra de PP o seguinte acordo: 

“Expediente 1404/2018. Declaración de servizos prioritarios para a contratación dun/ha 

psicólogo/a, e un/ha asesor/a xurídico para o centro de información á muller”

4. EXPEDIENTE 1428/2018. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

O Sr. Alcalde toma a palabra: O terceiro punto da orde do día é unha modificación de crédito. 

Unha modificación de crédito.  

A Sra. Secretaria toma a palabra: O cuarto

O Sr. Alcalde toma a palabra: O cuarto, si. Unha modificación de crédito que fai referencia a 

unha previsión de gasto, precisamente para o CIM, para o servizo do que estábamos falando 

agora no que había que contratar unha serie de persoas, para a Casa da Mocidade tamén, para a 

mellora da telefonía fixa do concello. Ten a palabra señor concelleiro de facenda.

O Sr. Fírvida toma a palabra (BNG): Boas tardes señoras e señores concelleiros e público 

asistente.

Eu vou ser moi breve. O concello de Barbadás ten un remanente de tesourería. No ano 2016 

incumpríamos os requisitos que marcaba o Ministerio de Facenda, as esixentes plataformas de 

Montoro para poder utilizar ese remanente de tesourería. Fixemos un plan económico-financeiro. 

No ano 2017 cumprimos con estabilidade orzamentaria e regra de gasto e se nos permite utilizar 

ese remanente de tesourería. Polo tanto, ao longo do ano vai ser común que aos plenos veñan 

proxectos  de  obras,  investimentos,  realizados  con cargo  a  este  remanente  de  tesourería.  O 

primeiro paso é vir ao pleno para coller esas cantidades de diñeiro que necesitamos para facer 

estas obras,  ou estes proxectos, e facer unha transferencia de crédito dende o remanente de 
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tesourería, a unha conta que xa ten que existir nos orzamentos do concello ou, senón, crear, facer 

un suplemento de crédito que é crear unha conta nova. Os proxectos que nos ocupan, neste punto 

son, o mobiliario para o Centro de Información á Muller, que eu creo que non precisa máis 

explicacións. Xa o explicou todo Ánxela. O mobiliario para a Casa da Xuventude, que vai vir 

nun punto posterior, o proxecto de obra, de construción da Casa de Mocidade e un proxecto para 

telefonía fixa e móbil do concello de Barbadás.  Houbo unha empresa que fixo unha auditoría 

gratis ao concello de Barbadás, onde en base a esa auditoría se descubriu equipos telefónicos que 

estaban en desuso, sen embargo seguíamos pagando aluguer. Puntos de conexión múltiples en 

edificios e en instalacións públicas que se poden concentrar nun só. E realizando esta reforma de 

todos os equipos de telefonía fixa e móbil, o aforro previsto para os vindeiros anos rolda os 900 

euros cada mes. Pero para facer isto temos que acometer unha inversión inicial que está moi 

próxima aos 10.000 euros. Polo tanto, eses son os tres puntos que van neste. Hai un erro neste 

punto.  Como  figura  despois  no  informe  da  Casa  da  Mocidade,  o  mobiliario  da  Casa  da 

Xuventude non son 30.000 euros, son 40.000. Ese é un erro. Hai 40.000 euros para o mobiliario 

da Casa da Mocidade que sería para comprar mesas, cadeiras, computadores, mobles para ter 

unha biblioteca xuvenil e infantil, unha mesa de pin-pon, un futbolín, un champolín, para ter 

espazos comúns para que se reúnan e para dotar dúas oficinas por completo para que tanto a 

xuventude, as asociacións xuvenís, como tamén unha persoa, un funcionario, unha funcionaria 

do concello de Barbadás, podan ter alí o seu material informático e unhas oficinas, digamos 

pechadas, con todo o que require ao mobiliario e aos equipos informáticos desas oficinas. Entón 

son 40.000 euros, que é o que figura.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Entón son 80.000.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Claro. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Claro, é que o informe e a proposta da Alcaldía figuran 

70.000 en total. 

O Sr. Fírvida toma a palabra: Pero é que aí son 40.000 non son 30.000. o mobiliario da Casa 

da Xuventude. Pero hai un informe, aí noutro sitio, que se especifica que son 40.000. Neste, Casa 

da Mocidade, provisión de gasto neste apartado de 40.000 euros.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non de suma, non, no. É que aquí a proposta está trasladado 

integramente no expediente.  

O Sr. Fírvida toma a palabra: Hai que modificar a suma, claro, hai que poñer
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A Sra. Secretaria toma a palabra: A suma non. é dicir, se cambiamos todas as cantidades hai 

que modificar o informe e hai que modificar a proposta. Non é un erro de suma. Non é un erro 

aritmético. Isto é unha cantidade diferente á que aquí pon.

O Sr. Padrón toma a palabra: No informe que ven despois, no seguinte, á modificación de 

crédito

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, ese é outro punto da orde do día

O Sr. Padrón toma a palabra: Si, pero nese informe pon que o mobiliario son 40.000 euros. E 

ven o informe da obra. Onde veñen os datos da obra, que son douscentos

O Sr. Fírvida toma a palabra: Si, 206.000 máis 6.000.

O Sr. Padrón toma a palabra: O informe que se fai pola Casa da Mocidade, a cantidade de que 

fala do mobiliario deste punto, que serían 40.000 euros.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Si. Efectivamente.

O Sr. Padrón toma a palabra: Neste punto veñen 30.000

O Sr. Fírvida toma a palabra: Xusto.

O Sr. Padrón toma a palabra: Aí é onde está o erro.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Está o erro aí. A ver. Pode ser posible unha cousa? Digo eu. 

Pregunto, Silvia. Xa que o mobiliario, podemos levar agora neste pleno o que é a obra, o dos 

106.000 e o 2.000 e traer isto ao pleno vindeiro, porque como é o mobiliario aínda ten que estar 

construída a Casa para comprar o mobiliario. Non nos importa retiralo da orde do día isto e traer 

a outro pleno.

A Sra. Varelas toma a palabra: Entón que se retira só o mobiliario ou

O Sr. Fírvida toma a palabra: Non. só o mobiliario. O outro vai noutro expediente, totalmente 

diferente.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non. Isto é un expediente.

A Sra. Varelas toma a palabra: A telefonía

 O Sr. Fírvida toma a palabra: Non, a telefonía e o CIM deixámolo. É un expediente. Vale, 

pois nada, deixámolo así. Deixámolo así.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Deixámolo en 30.000

O Sr. Fírvida toma a palabra: Deixámolo en 30.000. Deixámolo en 30.000.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Deixámolo en 30.000 e queda así.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Xa está. Iso era. Deixámolo así en 30.000, non pasa nada.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, está na súa quenda de palabra.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Queda así. Queda así.

O Sr. Padrón toma a palabra: Pois, eu como xa

O Sr. Alcalde toma a palabra: No. Dependerá de como se discorra pero se fan falta os 10.000 

haberá que amplialo. Se fan falta. Se fan falta noutro expediente.

O Sr. Padrón toma a palabra: Polo tanto, o informe que ven, eu xa ía falar sobre este tema 

porque ao ler o informe, como nos poñía 40.000, o informe ven noutro punto. Ven noutro punto, 

non ven neste. Neste non ven o informe do mobiliario da Casa da Xuventude. Só ven o informe 

do mobiliario do CIM, que xustifica aí a compra dese mobiliario. Adaptación do local e o gasto, 

a  previsión de  gasto  que  é  de  30.000 euros para  comprar  equipamentos,  sala  de  reunións, 

equipación  de  tres  oficinas,  sala  de  reunións,  equipamentos  informáticos,  multicopista, 

arquivadores, armarios, estores, programas informáticos. Vamos, para adaptar o edificio do que 

era o antigo centro de saúde de aquí de Barbadás, para o CIM. Aí ven a xustificación deses 

30.000 euros. Sen embargo, non ven a xustificación do gasto dos 30.000 euros para a Casa da 

Xuventude,  que aquí  chámanlle  Casa  da  Xuventude,  despois chámanlle  Casa  da  Mocidade. 

Supoño que será o mesmo.

O Sr. Fírvida toma a palabra: É o mesmo. Só hai un.

O Sr. Padrón toma a palabra: Ven. Como lle cambian o nome, pois. E logo, ven a telefonía. 

Iso que falou vostede dos 10.000 euros. Si que ven tamén un informe deses 10.000 euros que 

vostede nos explicou. Entón, como xa falou vostede do tema ese dos 40.000, van a continuar con 

este punto, ou sexa que en vez de gastar 40 van a gastar 30. É o que entendo. De momento.

O Sr. Fírvida toma a palabra: De momento.

O Sr. Padrón toma a palabra:  Vale. Claro, botamos en falta o informe aquí neste punto. E 

tamén entón, queríalle preguntar, se nos pode responder, canto custou a auditoría sobre o tema da 

telefonía. Nada máis.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Cero euros.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina. Ah! Rematou. Por iso.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Ramón. Está para que vostede poda consultar. As ofertas con 

varias ofertas e con todo, a auditoría e os aforros.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, si.

A Sra. Varelas toma a palabra: En canto ao da telefonía xa o dixo nas comisións informativas 
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que a telefonía custou cero euros. Vamos a ver, eu estou de acordo completamente en reducir 

gastos. Reducir gastos dando os mesmos servizos ou maiores. Paréceme correcto e axeitado que 

se faga isto porque un aforro de 900 euros ao mes, ao cabo dun ano xa está máis que xustificado 

a cantidade que investimos. Por tanto, ese punto estamos moi de acordo. En canto ao mobiliario, 

a min iso de agora 30, agora 40, é unha errata e o que queredes é sacar isto para adiante. Pero, a  

xente que está no público dirá, anda, antes facía falta 40 e agora con 30 arránxase. Cando fagades 

isto, facédeo un pouco máis axeitado para que non dea lugar, vale?, si se dá feito por 30 para que 

vamos a meter 40. Supoño que ampliaredes, por iso preguntei, que non vos vai chegar, porque se 

poñedes 40 é  porque tedes a  previsión de 40,  supoño que ampliaredes  estes 10.000 noutra 

modificación. O que pasa é que, cando fagades isto, tende coidado en canto aos números, por 

non andar sempre facendo e desfacendo porque a imaxe que se dá é dun traballo, pois, non ben 

realizado. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. O Partido Popular está no seu uso da palabra.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non me toca outra que repetir.  Expediente modificación de 

crédito, 1428/2018. Dígame cal é? Pero polo que vostedes len, pois terei que dicir si ou non, 

porque non o podo, non podemos dicir, estudalo. Entón, en base a iso a nosa votación vai ser en 

contra. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Nada. Moi brevemente. Efectivamente. O mobiliario para a Casa 

da Mocidade, está orzamentado en 40.000 euros. Visto que hai un erro de transcrición, é un erro 

de transcrición, nada máis, de 40 a 30.000 euros, hoxe non vamos cambiar todo o expediente 

para non cambiar o proxecto de telefonía, en un vindeiro pleno deste ano se necesitamos eses 

10.000 euros unha modificación de crédito por 10.000 euros.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Como xa me respondeu ao tema da auditoría temos que dicir, 

temos que dicir unha cousa. Mire, nós estamos de acordo en crear un espazo para a mocidade 

neste concello porque creo que somos o número un de Galicia no porcentaxe desta xente con 

relación aos habitantes que temos. Polo tanto, xa lle digo que estamos de acordo con esa idea. 

Pero, hai un problema polo que nós seguramente nos absteremos. Vostedes, vostede o outro día 

na comisión informativa dedicou dez minutos para falar da telefonía, un gasto de 10.000 euros. E 

pasou en cinco segundos, pasou por encima da Casa da Mocidade que se é un proxecto tan 
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importante  para  vostede,  nun concello  no que  representa  un peso  tan  importante,  somos o 

número un de Galicia, xa digo, penso que somos o número un de Galicia no porcentaxe de xente 

nova en relación á poboación que temos, vostede só lle dedicou cinco segundos nesa comisión 

informativa. Despois, si, si, cinco segundos. Despois, pasou por encima. O da telefonía móbil 

explicóunolo a tope, pero aquí só explicou cinco segundos cando da telefonía xa tiñamos o 

informe e sen embargo da Casa da Mocidade, non. O informe que ven a continuación. E outra 

cousa, se vostede vai a facer un gasto de 200 ou van a promover, o grupo de goberno, un gasto de 

douscentos, creo que  seis mil euros máis dous mil e pico do proxecto de obra, o primeiro que 

terá que vir á orde do día do pleno, será a aprobación do proxecto de obra, e despois votaremos o 

mobiliario. Entende? Porque eu agora, estou esperando que vostede me defenda os 208.000 

euros que vai gastar dos cidadáns, para a creación do servizo da mocidade, pero que mo defenda 

e que me diga como vai a funcionar, cal é a previsión de funcionamento, como vai a ser o seu  

mantemento. Ou sexa, que nos explique como vai a funcionar ese servizo. Vostede en comisión 

informativa, non se explicou nada. Vostede agora, presenta primeiro un mobiliario antes da obra, 

dos 208.000 euros de inversión. Se vostede presenta primeiro os 208.000 euros de inversión, e 

fai a exposición dos motivos para a creación deste servizo, do que ten pensado facer aí, como 

pensa funcionar, e nolo explica e o defende, pois votaremos a favor, e a continuación, cando veña 

o do mobiliario, está claro que ese edificio ten que ter un mobiliario. Agora, presentar o do 

mobiliario sen explicar absolutamente nada de como vai a funcionar iso, do que vostede cree 

firmemente, e nós tamén, pero vostede é o que o vai a levar a cabo, porque a nós non nolo 

consultou nin nos pediu consello, entón, vaino levar vostede a cabo por iso terao que defender 

vostede aquí no pleno para que nós votemos a favor, pero non,  preséntanos o mobiliario, entón 

como pretende que lle votemos a favor. Vámoslle a votar a favor do mobiliario e logo despois xa 

está.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, leva tres minutos.

O Sr. Padrón toma a palabra: Entende? Entón pense vostede un pouco como vai  isto,  a 

chapuza que están facendo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, remate. Grazas. Señora Fina Varelas. Tres minutos, son.

O Sra. Varelas toma a palabra: A min con un chégame. Normalmente. Nada. Teño que neste 

punto darlle un pouco a razón a Ramón pola orde. O normal sería, primeiro o proxecto de cando 

temos o proxecto e o edificio, pois despois xa votar o que é o mobiliario. Iso de que explicouno 
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un minuto eu non estou de acordo porque cando vostede en comisións informativas reclamou, 

aquí  o  tenente alcalde  explicounos,  Padrón,  eu  estaba,  explicounos que  se  esperaba,  o  que 

esperaba el do edificio. Eu non teño porque defender, pero xorda non son. Eu oín as explicacións 

pertinentes. O que si a orde non é moi axeitada. Primeiro tería que ser o proxecto e despois xa o 

mobiliario, porque iso é poñer o carro antes que as vacas. Realmente teño que darlle a razón nese 

sentido. A min, paréceme, que moita xente está en contra deste proxecto que vostede ten, ou que 

vostedes tedes. Eu estou a favor. No ano pasado votei a favor disto. Penso que é algo necesario. 

Que é un servizo máis como vostede dixo o outro día en comisión informativa, é un servizo máis 

que ten que dar o concello de Barbadás, como dá a área de deporte, como dá a música, como 

damos outros, ou outros servizos. Temos unha poboación bastante grande en idade que pode ir a 

estes locais. Penso mellor que a mocidade está mellor nestes locais ca metidos en bares, ou na 

calle, ou na rúa. Entón Democracia Ourensana está a favor deste proxecto. Agora si, a orde, pois, 

a lóxica é, primeiro o proxecto e despois o mobiliario. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Grazas señora Fina. O Partido Popular quere facer algunha 

exposición sobre este tema, nunha segunda quenda de palabra? Non? Pregunto. Si, si, si, falou. 

O Sr. Fírvida toma a palabra: Si, no primeiro si que dixeches.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Na primeira quenda pero a miña obriga é volverlles a preguntar 

se queren dicir algo.  Non vaia ser que tamén se impugne por isto. O señor tenente alcalde.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Si, teño que recoñecer que teñen vostedes razón. A orde do día 

do pleno, seguramente non é a máis acaecida. Seguramente tiña que ir antes a execución da obra 

para despois poñer o mobiliario. É certo. Pero unha vez feita a convocatoria do pleno, nós tamén 

observamos que se non se construíse a Casa da Mocidade non íamos comprar os mobles. O feito 

de que fagamos unha transferencia de crédito o único que significa é que estamos transferindo 

unhas cantidades de diñeiro dunhas partidas económicas a outras partidas económicas, dentro da 

contabilidade xeral do concello de Barbadás. Ven a significar iso. Que nós aprobemos agora que 

vamos a comprar estes mobles, non estamos obrigados a compralos. De feito, o proxecto de obra 

da Casa da Mocidade, veu a este pleno no ano 2016 e creo recordar señor Ramón que vostede  

votou en contra. Eu creo que votou en contra ou xa estivo. Non quería. Agora cambiou de 

opinión. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, por orde, por favor.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Creo recordar. Houbo votación e aprobouse con maioría deste 
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pleno e estaba transferido ese diñeiro e despois por outros problemas que tivemos, por outros 

problemas do concello non se chegou a executar aquela obra. É dicir, o feito de facer unha 

transferencia  de  crédito  non  implica  que  se  vaia  facer  a  obra.  Pode  ser  que  fagamos  a 

transferencia e que non se faga a obra. O único que estamos facendo é conseguindo o diñeiro 

para facela. E sobre a necesidade de contar cunha Casa da Mocidade no noso concello, eu creo 

que xa o expliquei no ano 2016, expliqueino o outro día nas comisións informativas e hoxe vaino 

a explicar a nosa compañeira Ánxela, cando toque ese punto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Despois. Exactamente.

A Sra.  Secretaria  toma a  palabra:  Agora  se  sometería  a  votación.  Si,  este  punto.  O do 

mobiliario. Claro. Pero agora hai que terminar este punto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Cando toque o punto que trae noutro momento.

O Sr. Fírvida toma a palabra: É o seguinte, Ramón.

O Sr. Alcalde toma a palabra: É o seguinte.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Por iso, haberá que votar este.

O Sr. Padrón toma a palabra: Non, pero vamos a ver, o seguinte punto é sobre o local social de 

Barbadás, non é sobre o CIM. O que vai, o gasto que vai no seguinte punto, que aquí puxeron 

vostedes CIM, eses 55.000 euros é sobre o local social.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Pero estamos neste.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Estamos exclusivamente no que é a modificación de crédito. 

Estamos coa modificación de crédito.

O Sr. Padrón toma a palabra: Xa o expuxo no tema do 

O Sr.  Fírvida  toma a  palabra:  Ramón,  estamos  no mobiliario  CIM,  mobiliario  Casa  da 

Xuventude e telefonía.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Falábamos dos 70.000 euros, se vos lembrades, falábamos de 

30.000, 30.000 e 10.000

O Sr. Padrón toma a palabra: O seguinte punto cal é

O Sr. Alcalde toma a palabra: O seguinte punto é o que fala precisamente de. Faltan dous. 

Faltan dous.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Votos a favor de este punto?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Da modificación de crédito dos 70.000 euros. 

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Grupo de Goberno máis Democracia Ourensana, voto a 
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favor.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo Mixto, abstención.

O Sr. Alcalde toma a palabra:Voto en contra?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular, en contra.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE, 

BNG e Democracia Ourensana, as abstencións do Grupo Mixto e os votos en contra do PP o 

seguinte acordo: “Expediente 1428/2018. Modificación de crédito”

5- EXPEDIENTE 1230/2018. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o que fala da 

previsión de gasto para o CUM, da Casa da Mocidade, da telefonía fixa e móbil. Non, este xa 

está. Este xa foi. Este xa foi. Exactamente.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Recoñecemento extraxudicial de crédito.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Recoñecemento extraxudicial de crédito. Exactamente.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Recoñecemento extraxudicial de crédito.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Téñao ordenado, pero resulta que, si téñoo aquí.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Son dúas cuestións, levantar o reparo polo pleno e segundo 

aprobar  estas facturas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A min non me ven así. A min non me pon iso.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero esta é a proposta da Alcaldía.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ao final, está descolocado.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Proposta de Alcaldía 

A Sra. Varelas toma a palabra: O outro día nas comisións informativas preguntamos de votar 

punto a punto, e aquí votamos o lote de tres.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Pero había que habelo solicitado por parte de alguén. Alguén 

tiña que habelo solicitado. 

A Sra. Varelas toma a palabra:  Si, pero a ver, señor Alcalde, a ver, mire, a min non me 

enganaron no sentido que eu ía votar aos tres que si, pero gustaríame que se votaran punto a 

punto porque o outro día nas comisións informativas, si preguntamos iso

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, falouse diso.

A Sra. Varelas toma a palabra:  E o señor Tenente Alcalde díxonos, creo entender que fora 
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vostede, punto a punto. Quero dicir que a min non me afectou porque este meu voto

A Sra. Secretaria toma a palabra: pois, esa información é incorrecta.

A Sra. Varelas toma a palabra: Pois el dixo iso, punto a punto.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Se o expediente é único. Ou sexa, imaxinemos que agora hai 

unha transferencia de crédito de vinte e cinco cousas, se vai ir votando unha por unha as vinte e  

cinco? Haberá que configuralas en expedientes independentes. Aquí o acordo e a proposta de 

Alcaldía é un importe de 70.000 euros e é un importe de . tería que vir desglosado. Aprobar a  

transferencia total. Segundo, aprobar a transferencia, tal. Terceiro, aprobar a transferencia cal.

A Sra. Varelas toma a palabra: Pero claro, o outro día Silvia, tes que perdoar, preguntamos isto 

e si que nos informou que ía ser punto a punto.

A Sra.  Secretaria  toma  a  palabra: Pois  non.  o  que  si  debería  ser  punto  a  punto  é  o 

levantamento de reparo e o pago das facturas por outro.

A Sra. Varelas toma a palabra: Eu vou votar que si, pero a persoa que non quixera

A Sra. Secretaria toma a palabra: Tería que estar configurado o expediente doutra maneira e 

figurar na proposta da Alcaldía, aprobación da transferencia de tal partida a tal partida. Segundo, 

esta outra a esta outra. Terceiro, desta outra a esta outra.

A Sra. Varelas toma a palabra:  Claro, iso sería o ideal, que nolo meteran punto a punto. Si, 

pero é que así votamos en lote.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ben pero é que tal como está configurado é en lote.

A Sr. Alcalde toma a palabra: Nós non houberamos tido ningún problema pero tamén é certo, 

non houbéramos tido ningún problema en facelo punto a punto, pero tamén é certo que alguén o 

tiña que haber solicitado así.

A Sra. Varelas toma a palabra: Si, pero aínda que tamén o solicitáramos, a señora Secretaria 

estanos dicindo

A Sra. Secretaria toma a palabra: O que se vota é unha proposta que é o que se votou aquí. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Está votado, polo tanto. Está votado.

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Pasamos  ao  recoñecemento  extraxudicial  de  crédito.  O 

recoñecemento  extraxudicial  de  crédito  en  cuestión,  xa  veu,  por  favor,o  recoñecemento 

extraxudicial de crédito que ven agora a este pleno xa veu ao pleno anterior e retirouse  para que 

houbera unha aclaración adicional. Ascende a, non está a suma, pero son 66,90, 1.393 euros, 
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124,40 máis 762 euros. Que quere dicir isto? Se non calculo mal a voz de pronto son 2.200 

euros,  aproximadamente.  É  un  recoñecemento  extraxudicial  de  crédito  neste  caso  que  fai 

referencia a que se fixo un gasto sen haber unha dispoñibilidade económica no orzamento. Non 

sei se quere explicalo o señor Tenente Alcalde ou eu. Pois evidentemente se non pagamos estas 

facturas que se fixeron os encargos en cuestión porque eran de imperiosa necesidade para o bo 

funcionamento  do  concello  incorreríamos  nun  enriquecemento  inxusto  por  parte  da 

administración. E os traballos están feitos por parte  dos provedores co cal  entendemos que 

debemos proceder ao seu pago. Esa é a cuestión. Hai dous puntos, que o primeiro sería levantar o 

reparo emitido polo servizo de Intervención, como di aquí mesmo a propia proposta de Alcaldía 

para evitar un enriquecemento inxusto da administración. E o segundo, aprobar as facturas que 

se relacionan no documento que vostedes teñen no seu poder. Que eu dixen 2.200 pero suman un 

total de 2.347 euros con 49 céntimos. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Pois non engadir moito máis. Está claro é que hai, segundo 

informe de Intervención, sen prexuízo da eventual responsabilidade das autoridades do concello 

que contrataron de forma ilegal, refírese a forma ilegal a que non había crédito nese momento 

para pagar esas facturas, e polo tanto pasan a este ano e hai que pagalas, como ben din vostedes 

pois senón vannos a demandar. E  deixar claro que é unha mala previsión por parte do goberno, 

non haber crédito para poder pagar esas facturas, ou se nolo explican doutra maneira cal foi o 

motivo, pois nada máis. Polo tanto ímonos abster porque o pago é obrigado e nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra a señora Fina Varelas.

A Sra. Varelas toma a palabra: Como teño dito noutros plenos que hai, pois que prever máis os 

gastos. Intentarse axustar a eles. Sempre digo que sempre hai que ter un pequeno colchón para 

gastos imprevistos para non andar con estes temas ano a ano. Eu quería que me explicarades cal 

foi a necesidade imperiosa para facer este gasto porque a necesidade imperiosa, pois ten que ser 

algo importante e gustaríame cal é a importancia de facer as cousas así. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: O Partido Popular quere dicir algo?

A Sra. Vispo toma a palabra: Neste caso teño que dicir que quero que o vexades que si ven o 

número de expediente. O único que ven na documentación que trae o número de expediente. 

Pero  como en  base  a  que  meus compañeiros  concelleiros  do  Partido  Popular  non teñen a 

documentación o voto será en contra. Pero si, efectivamente isto é a documentación correcta que 

se debería de entregar, onde ven o número de expediente e onde o pon aquí. Entón, calquera de 
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nós o podemos ver claramente. Nada máis señor Alcalde. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Aquí por exemplo, hai dúas facturas señora Fina que vostede ve, 

perfectamente cales son. Medicamentos e alimentación, é a factura máis pequena. Son 66 euros, 

pero isto fai referencia a castracións de animais que creo que 

A Sra. Varelas toma a palabra: Claro é que temos un orzamento ridículo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Son 66 euros. Señora Fina. Despois, penso. Fai referencia tamén 

a ese motivo. É dicir, son os gatos que tivemos que atender no seu momento neste concello que 

antes nunca se atendeu. E dende logo, eses gatos, necesidade imperiosa existe porque dende logo 

tiñan que ser atendidos, señora Chelo. Se tal era mellor que os deixáramos morrer ou non os 

castráramos  ou non os  atendéramos.  Evidentemente,  os  124.  Dixo  vostede  imperiosa  e  eu 

escoiteina. Arguméntolle o de imperiosa. Pero non rebatín que non fóra imperiosa. Non, non, 

díxeno bo. 762 euros que fan referencia a mantemento dunha caldeira de calefacción. Estábamos 

no inverno a final de ano, o 18 do dez, había que facelo e facer a reparación. Tamén dicir que  

algunha  destas  facturas,  eu  agora  non lles  podo  acreditar  fehacentemente  cal  delas,  entrou 

practicamente a final de ano. A final de ano. Entón esas son as razóns polas que ocorre isto. Non 

teño ningunha explicación máis que dar.  Señor Ramón, se quere intervir? Non? Ramón non 

quere dicir nada.

A Sra.  Varelas  toma  a  palabra: Vamos  a  ver  señor  Alcalde.  Vamos  a  ver.  En  canto  a 

medicación, alimentación,  e  pensos,  en canto ao tema dos animais,  isto  é  unha chapuzada, 

porque eu cando son os orzamentos sempre pido máis diñeiro. Se vostedes aprobaran unha 

partida axeitada para os animais non había que andar facendo isto aquí a final de ano porque 

66,90 e 1.393. Eu todos os anos dende que estou de concelleira pido máis diñeiro  porque a 

partida que tedes é sumamente ridícula. E non vamos a dicir que os outros o facían mellor ou o 

facían peor. Dáme igual. Aquí téñense que facer ben as cousas. Unha. En canto ao da caldeira,  

obviamente, hai cousas, hai gastos imprevistos como pode haber nunha casa. Pero tamén hai 

cousas que si se poden contar como é o tema dos animais. E como é un tema que vós pasades un 

pouquiño porque teño que dicilo, pasades un pouco deste tema. Dá igual que poña unha moción, 

que poña vinte,  todo é non e non, e os animais non importan  e  agora véxome obrigada  a 

aprobarvos isto se quero que estas persoas que deron estas medicacións ou estes pensos cobren, 

vou ter que aprobalo porque me parece inxusto que unha persoa traballe e non cobre, pero isto  

podíase haber evitado. Haber evitado pero vexo que ao goberno o tema dos animais é algo que 
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patina. Grazas.

O  Sr.  Alcalde  toma a  palabra: Grazas  a  vostede  señora  Fina.  O  Partido  Popular?  Ben, 

simplemente dicir que se non nos importara non estariamos traballando neste asunto. Dende logo 

vostede sabe perfectamente igual ca min que o orzamento que destina este concello é mellorable, 

evidentemente, subscribo ao cen por cen, pero que se están facendo esforzos importantes con 

relación a orzamentos anteriores e de anteriores gobernos. Todo a un tempo non é posible. Que 

se quere proseguir nesa mellora? É certo. Pois iso é o que acabo de dicir sobre este asunto. Votos 

a favor? Primeiro, son dúas votacións se non me equivoco. Primeiro é o levantamento do reparo 

emitido por razóns de servizo público, interese xeral e para evitar un enriquecemento inxusto da 

administración. É a primeira votación. Votos a favor?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de goberno máis Democracia Ourensana.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo Mixto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: En contra?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE, 

BNG e Democracia Ourensana, a abstención do Grupo Mixto e os votos en contra do PP o 

seguinte acordo: “Expediente 1230/2018. Levantamento do reparo”

O Sr. Alcalde toma a palabra: A segunda votación fai referencia á aprobación das facturas, das 

seguintes facturas,  con obxecto de  proceder ao seu recoñecemento extraxudicial  ao non ser 

incluídas no orzamento de servizo económico que lle correspondían. Ascenden a 2.347 euros. 

Vostedes saben todos xa cales son. Veno aquí porque ademais o expediente, como vostede di 

señora Chelo, está numerado e polo tanto é identificable. Votos a favor?

A Sra.  Secretaria  toma  a  palabra:  Votos  a  favor,  Grupo  de  Goberno  máis  Democracia 

Orensana.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo Mixto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: En contra?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular?

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE, 

BNG e Democracia Ourensana a abstención de Grupo Mixto e os votos en contra de PP o 
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seguinte acordo: “Expediente 1230/2018. Recoñecemento extraxudicial de crédito”

6.  EXPEDIENTE 1403/2018. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

O Sr. Alcalde toma a palabra: O seguinte punto é o que fai referencia, punto número seis é o 

que fai referencia a unha providencia da Alcaldía

A Sra. Secretaria toma a palabra:  403/2018 modificación de crédito.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Este fai referencia á Casa da Mocidade, á modificación de 

crédito para a Casa da Mocidade. Hai un informe técnico que está aquí elaborado pola señora 

concelleira de Igualdade. Unha previsión de gasto para o CIM. Equipo de son do salón de plenos. 

A pista de skate. E ascende este importe a 362.134 euros, que se quere detallalos o señor Tenente 

Alcalde, está no uso da palabra.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Si, como son proxectos e obras derivados de diferentes áreas de 

gasto, o que vamos facer é que vamos a falar dos temas en función da responsabilidade de 

goberno. Entón empezar pola Casa da Mocidade e os estudos e traballos técnicos da Casa da 

Mocidade. Ánxela, queres?

A Sra. González toma a palabra: Eu, unicamente xustificar a necesidade da Casa da Mocidade. 

Dado que estamos nun concello de máis de 11.000 habitantes, dado os  non censados, no que 

entorno a 2.000 habitantes son mozos e mozas de entre 13 e 25 anos de idade. Sendo nós un 

concello  novo  e  onde  máis  medra  a  poboación  parece  bastante  terrible  que  estes  sexan 

abandonados polo concello, a partir dos 12 anos que é cando máis atención necesitan. De feito, 

contamos cunha escola municipal de 0-3 anos. con centros de ensinos primarios, ata 12 anos, cun 

espazo infantil dende o que se programan actividades para nenos e nenas ata 12 anos, pero non 

contamos con espazos para os nosos mozos e as nosas mozas. Efectivamente, dende o goberno 

deséñanse actividades como xa se deseñaban anteriormente, e propostas para este colectivo, ven 

dende a escola de música, ben dende a área de educación, ben dende o propio espazo infantil a 

través da OMIX, ben dende a área de igualdade, dende o polideportivo. Sempre tratamos de ter 

en conta este colectivo, tanto agora como anteriormente. Pero realmente os nosos mozos e as 

nosas mozas non teñen un espazo propio no que reunirse, no que autoorganizarse, onde poder 

tomar decisións para poder facer propostas propias ou mesmo onde poder ocupar o seu tempo de 

lecer alternativo. A partir dos 12 anos, os mozos e as mozas, que aqueles anos atrás ían ao espazo 

infantil, ían aos coles, perden o contacto co concello porque non lles ofrecemos espazos propios. 
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A falta dun instituto provoca a súa dispersión por distintos institutos de Ourense o cal fai que se 

perda  contacto  coas  ANPAS,  por  exemplo,  e  mesmo  entre  as  familias,  que  había  con 

anterioridade. Isto, unido a idade que teñen e ás súas características psicolóxicas coa entrada na 

adolescencia, a necesidade de referentes entre os iguais, a necesidade de pertenza ao grupo de 

idade, etc, leva consigo que a súa vulnerabilidade sexa moito maior. A biblioteca, a escola de 

música,  o polideportivo,  as actividades que se podan programar en colaboración do IES de 

referencia dende educación ou igualdade,  permiten chegarlle  propostas pero en ningún caso 

substitúen a importancia da Casa da Mocidade que levaría un espazo propio de reunión e auto 

organización. Esa é a necesidade básica que teñen hoxe os nosos mozos e mozas. A pouco que 

nos demos un paseo por A Valenzá, vemos onde se reúnen. Habitualmente diante do Micocadas, 

ou en zonas de bares. Non teñen sitios de reunión propios. Si teñen un sitio para estudar, na 

biblioteca, por exemplo, que si van. Si teñen un sitio para aprender música, na escola de música. 

Si  teñen un sitio  para facer deporte  no polideportivo.  Si teñen actividades  dende a área de 

educación. Pero, onde se poden xuntar eles para que as súa capacidade creativa, por exemplo, ou 

a súa capacidade de auto organización ou a súa capacidade de elevar propostas para que nós lle 

podamos facilitar, pois non teñen ese espazo. Por iso moitas veces andan dun lado para outro. De 

aí  que  nós  consideremos  imprescindible  poñer  en  marcha  a  Casa  da  Mocidade.  De  feito, 

pareceríanos unha irresponsabilidade non facelo, dado que como dixen antes, temos o diñeiro no 

remanente de tesourería, hai máis, cerca de dous millóns de euros. Temos un espazo sobre o que 

podemos intervir e polo tanto penso que é algo imprescindible neste concello.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Non vai intervir ninguén máis do goberno?, non? Para

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Nos outros puntos si.

O Sr. Padrón toma a palabra: Ah! Vai un por un. Como falei antes vai aquí unha inversión de 

209.000 euros. Primeiro foi o mobiliario, volvo repetir o de antes. Isto tería que haber ido antes 

que o tema do mobiliario. Nós, estamos de acordo co tema da Casa da Mocidade. O que si, 

botamos en falta neste goberno, é que teña claro o que vai a facer coa Casa da Mocidade, que 

creemos que non o ten claro. A teoría, señora Fina, na comisión informativa, o señor Tenente 

Alcalde falou da Casa da Mocidade, pero falou de teoría, de que a mocidade necesita estas 

cousas, e tal. Estamos todos de acordo. Todo o que falou o señor Tenente Alcalde, eu subscribo 

perfectamente  o  que  dixo.  Pero,  nós  vamos  a  crear  un  servizo,  vamos  a  arranxar  unhas 
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instalación e vamos gastar 208.000 euros dos cidadáns. Entón, o que lle pedimos ao goberno é 

que nos diga como se vai, claramente, e non, porque pensamos que non o sabe, ou polo menos 

non o expresa como vai a funcionar esa Casa da Mocidade. Se efectivamente, pensa que van ir 

alí rapaces de 26 anos? Como expoñen aquí, para dicir que contaba, que Barbadás conta 1.513 

mozos e mozas entre 12 e 26 anos. Se é que con iso quere dicir que pensa que van utilizar esa 

casa rapaces de ata 26 anos. Logo din, neste pequeno informe que fan que onde ven o tema do 

mobiliario, do gasto de 40.000 euros, que non eran tales, din que un local onde un concello pode 

promocionar o asociacionismo xuvenil. Estamos de acordo, os mozos necesitan un local onde 

poder xuntarse e facer actividades e todo o que queiran promover, pero di que é un espazo auto 

xestionado por eses e elas. Ou sexa,  por eles e elas.  Vamos a ver. A mocidade non é unha 

asociación de veciños. Unha asociación de veciños temos un local que paga o concello a luz, a 

auga, a calefacción, pero a asociación de veciños utilízao, non temos que ter alí empregados do 

concello. Pero, nós queremos saber que ten pensado o goberno logo de executar a obra e dedicala 

á Casa da Mocidade. Como se vai a xestionar iso?. Van a poñer alí unha persoa, dúas, tres, para 

cubrir os horarios que estea esa casa, ese local? Pensan deixalo a auto xestión como din aquí dos 

rapaces se ao mellor, se entran ou se van para alí simplemente os rapaces de 12, 13, 14 anos, 

vostedes consideran que ao mellor eles solos poderán levar a auto xestión nese local? Que non 

haberá problemas? É que non sabemos o que vai a pasar. No fío diso, vai o informe que fai a 

Interventora  aquí,  sobre  todos  os  gastos  que  traen  vostedes  a  pleno.  Claro  que  isto  son 

modificacións de crédito, señor Tenente Alcalde, pero vostede pensa gastar os cartos, supoño, 

porque se as fai pensa executar estas obras. Porque entón, si me di que ao mellor despois non o 

gastamos, home, non me fai falta que me explique iso. Eu supóñome que o vai gastar. Entón, o 

que quero dicirlle é que no informe de Intervención, sobre todos estes gastos fai unha mención á 

Casa da Mocidade. E fai unha mención á Casa da Mocidade dicindo ao final o investimento na 

Casa da Mocidade ocasionaría elevados custes de mantemento que poderían poñer en perigo a 

sustentabilidade económica dos orzamentos do concello de Barbadás. Por que? Por que vemos 

este informe? Porque non se sabe o que van a facer vostedes coa Casa. Dígame vostede como vai 

a xestionar a Casa da Mocidade? Se teñen un proxecto claro de como van a funcionar? Se vai a  

contratar persoal ou non o vai a contratar? Entende. Explíquenos vostede como vai a funcionar 

este servizo. Non simplemente veña aquí a facer modificacións de crédito. A gastar os cuartos e 

despois xa veremos a ver o que pasa. Porque pense que vai dar un servizo, no que vostedes cren, 
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e era unha das súas promesas de goberno e entón explíquenos como vai a funcionar isto con 

pelos e sinais, se queren un voto a favor. E senón, pois terán unha abstención.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Cinguiuse perfectamente ao tempo. 

Cinco minutos.  Señora Fina Varelas.

A Sra. Varelas toma a palabra: Nada,  eu xa,  antes xa avancei un pouco que Democracia 

Ourensana está de acordo. Entende a necesidade dun espazo para a xente comprendida dos 12 

anos aos 26. É certo que non sei se irá moita xente de 25, 24, 26 anos, pero tampouco podemos 

limitalos. Se unha persoa de 26 anos quere ir, pois está no seu dereito. Penso que é un sitio onde 

se poden reunir, obviamente, como dixo a compañeira Ánxela, están na rúa, fronte a dous ou tres 

locais. Vense. Penso que é algo bo. Polo demais, eu segundo lle entendín ao Tenente Alcalde, 

aquí quere meter un conserxe, iso explicóunolo o outro día, unha persoa encargada de abrir e 

pechar as portas. Se teñen algunha cousa máis que dicir pois que o digan agora, pero o outro día 

explicóunolo claro. Eu vexo a necesidade dun espazo para a xente moza. Sobre todo porque é un 

concello que temos moitísima poboación desa idade, 1.500, máis de 1.500 persoas.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Censados.

A Sra. Varelas toma a palabra: Censados, claro. Obviamente. Tampouco podemos saber se van 

ir 1.000 ou se van ir 900 ou 500-. A ver, iso é aventurarse moito. Agora, que si se necesita? Si, 

necesítase como outro servizo máis que dá o concello. Vamos a ver. En canto ao poñer en perigo 

os orzamentos, a estabilidade do concello? Cada servizo que abramos no concello de Barbadás 

pon en perigo iso. Eu penso que por exemplo, cando abriron o polideportivo, madre mía! Supoño 

que tamén puxo en perigo “peligrísimo”, porque obviamente en deportes gastamos un 10% anual 

dos orzamentos, e aí está o polideportivo e aí está que a xente está contenta. En cando aos 

gastos? Hai xente que aquí 207.000 ou 200 e pico mil euros parécelle unha aberración e a min 

non. E outra xente, para un campo de fútbol, unha herba, 300.000 euros parécelle que non é 

nada… todo é tan relativo. Todo é cos ollos, coa necesidade que nós miremos as cousas. Eu 

penso que é importante. Hai unha cousa que si quero aclarar. Que cando haxa este proxecto, eu 

quero velo. Quero mirar en que se está gastando o diñeiro no concello de Barbadás. É certo que 

eu quero que haxa servizos. Encantada da vida de aprobalos e sacalos para adiante pero tamén 

quero ver en que se gastan porque eu sei de obras que se fixeron, que están superadas nun 50% o 

valor que se tiñan que pagar ao valor que se pagou. Si. Entón, a partir de agora, como vou a dicir 

nunha moción que traen aquí os compañeiros do PP, máis adiante, vou a explicar que si me vou a 
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meter pormenorizadamente nos gastos. Pero non para tiralo para atrás ou para non facerse. Ao 

revés, para facerse. Porque se nós aforramos diñeiro, se unha cousa en vez de valernos 204 nos 

vale 180, carambas, que ben que temos máis diñeiro para facer máis cousas. Iso é o que vos digo, 

que Democracia Ourensana vai apoiar todos os proxectos sempre e cando se miren os custes de 

facelo, porque aquí o señor Padrón tamén di o mantemento, a execución da obra tamén hai que 

mirar o que custa e se é axeitada. E é unha cousa que Democracia Ourensana a partir de agora 

vai mirar nos proxectos de tan grande envergadura ou de cantidades tan altas,  se  o diñeiro 

corresponde a obra que se fai. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas. Eu moi brevemente porque hai máis puntos, 

nesta orde do día. Estivemos falando da Casa da Mocidade en exclusiva e pormenorizadamente, 

porque eu sei que o señor Ramón ten unha teima coa Casa da Mocidade. Xa a tivo no ano 2016 

cando votou en contra. O outro día nas comisións volveu a preguntar e eu expliquei, creo, polo 

miúdo, que entendo eu, que entendemos nós, este grupo de goberno, como Casa da Mocidade. E 

eu lle podo dicir que nós nos gustaría que a Casa da Mocidade de Barbadás funcionase como a 

Casa da Xuventude de Ourense, como o espazo Lusquiños que hai na Ponte en Ourense, como 

funciona a Casa da Mocidade do Grove, de Noia, de Allariz, ou de moitos outros concellos da 

provincia de Ourense ou de outras provincias. Son lugares, onde a xuventude, que pode ser ata 

25 anos de idade, porque hai horarios diferentes e actividades diferentes, pódense reunir. Auto 

xestionarse, significa constituírse en asociacións, incluso en diferentes asociacións  que optarían 

a dirixir a esa Casa da Mocidade. O director, a directora da Casa da Xuventude de Ourense era 

Benito Losada pero o presidente, era un mozo ou unha moza, elixida democraticamente por 

todos  os  socios  e  socias,  que  configuraban  unha  candidatura,  presentaban  un  programa  e 

xestionaban  esa  Casa  da  Xuventude  de  Ourense.  Pois  ese  é  o  modelo  que  queremos para 

Barbadás. Que exista asociacionismo de diferentes idades porque despois, a parte diso, o servizo 

de xuventude do concello de Barbadás tamén desenvolverá actividades acaecida para ese grupo 

de idades. Non é só que eles se auto xestionen. Que se auto xestionen non se interpreta como que 

entren  alí  e  fagan  o  que  lles  dea  a  gaña.  Non.  alí  vai  haber  unha  persoa  que  coide  das 

instalacións. Eu concordo que non pode deixarse un edificio público á xente de 16, 17,18 anos, 

sen que ninguén os controle. Ten que haber unha persoa coidando aquelo. E terá que haber unha 

programación, unha programación de actividades desenvolvidas dende o concello. Pois o mesmo 

que sucede en cultura,  en educación ou en calquera outro  servizo.  Pero agora,  definida en 
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exclusiva para a mocidade do concello. Algo que na actualidade non existe. O que vostede 

chama gastar, este goberno chama investir. Gastar é o concepto que usan os partidos de dereitas 

neoliberais,  que pensan que a sanidade,  a educación, os servizos sociais son un gasto.  Nós 

considerámolo un investimento. Temos un baixo nuns edificios de A Valenzá que están en obra. 

Levan así en obra moitos anos. e ao mellor vostede lle gustaría que este goberno non fixera nada 

con ese baixo para que na próxima campaña electoral facer vostede unha proposta para utilizar 

ese baixo. Dicir o inútiles que somos nós e o capaz que é vostede, que o faría con ese baixo. Pois 

nós xa o temos pensado. Vámolo poñer en valor. Vamos meter aí a xuventude do concello, como 

explicou Ánxela, hoxe anda polas beirarrúas perdidas. Ben, sigo cos seguintes puntos. O CIM xa 

está explicado. Se queren algunha explicación? Megafonía do pleno é un equipo para cambiar a 

megafonía deste pleno. Creo que é unha demanda de todos os grupos políticos. Ademais é unha 

adaptación á lexislación que require que haxa unhas gravacións acaecidas de todo o que se di nos 

plenos.  Vai  haber dezaoito puntos de  audición máis uns sistemas de  gravación modernos e 

necesarios. E a pista de skate de 90.000 euros. É unha pista mixta, de skate e trial. Hai o mesmo. 

Moita mocidade neste concello que nos ten pedido moitas veces, me consta que xa o tiñan 

pedido moitos anos anteriores, que o concello de Barbadás contase cunha pista de skate, que é un 

lugar onde tamén a xuventude se  reúne, neste caso ao aire libre, para practicar o deporte do 

ciclismo e tamén do monopatín, e de todas estas actividades que se poden desenvolver nunha 

pista de skate e de trial. En realidade son dúas pistas unidas. Moitas grazas. Creo que estamos na 

segunda quenda. Vostede interveu? Non falou. Ten o uso da palabra.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Si. Tiñas que ir antes ca min.

A Sra.  Vispo  toma  a  palabra: Si.  Grazas  señor  Alcalde.  Sigo  dicindo  o  mesmo  que 

anteriormente cos temas dos expedientes. Pero mire, como isto atañe, soamente vou falar porque 

no 2016, xa falamos sobre, o Partido Popular sobre o que era a Casa da Mocidade, demos as 

explicacións  oportunas  ás  que  enviamos  ás  actas  xa  publicadas.  O  que  si  quero  facer,  a 

megafonía é un punto imprescindible neste concello como están vendo o público e os que aquí 

nos atopamos, que vamos dun lado para outro. A pista de skate. Quero deixar claro que era no 

remanente, cando nós na última lexislatura, no 2005, onde se poden ver os proxectos que se 

publicaron  no seu  momento,  a  pista  de  skate  xa  estaba  presupostada  para,  ao  mellor,  non 

corresponde co proxecto que vostedes teñen agora mesmo, pero que si quero que quede claro 

porque a ver, non é que agora o defenda, senón que xa é un punto do ano 2015 onde a pista de 
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skate, non, non me faga así porque está abaixo, vale? efectivamente. Entón, a ver, a pista de 

skate, ou sexa que era unha demanda que o Partido Popular xa tiña enriba da mesa para proceder 

á construción da pista de skate. Nada máis. E seguiremos dicindo que vamos votar en contra 

disto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Chelo. Señor Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Non se me poña en plan político porque non é necesario. Non é 

necesario porque estamos aprobando uns investimentos. Voulle chamar investimentos. Voulle 

chamar investimentos en vez de gasto. Queremos aprobar uns investimentos entón non se me 

poña en plan político. Mire, eu defendo a Casa da Mocidade igual ca vostede ou máis. Ou sexa 

que  non me veña agora aquí  darme un discurso  para un pouco así  dicir  non, aquí  os que 

defendemos isto somos nós. Pero vostede ten a responsabilidade de dicirnos, para que este señor 

concelleiro cando saia á rúa e un veciño lle pregunte como vai a ser iso e como vai a funcionar 

iso, este concelleiro lle conteste. Entende? E non lle conteste coa teoría que solta vostede, senón 

con datos, con datos de como vai a funcionar porque ten o dereito a sabelo e este concelleiro ten 

dereito a informalo. Entón eu teño que pedirlle información a vostede que é o que está no grupo 

de goberno e senón tereina que buscar nesta casa nos técnicos correspondentes. Vostede aínda 

non aclarou, agora si, agora dixo, que non está aquí no informe sobre a Casa da Mocidade que se 

contratará a unha persoa para ir alí. Pero mire vostede, unha persoa non cubre o tempo completo 

do funcionamento desa Casa da Mocidade porque esa Casa da Mocidade abrirá un montón de 

horas, cada día. Supoño que máis do que é un horario laboral dunha persoa contratada e sábados 

e domingos. Ou sexa que cunha persoa non se pode atender ese servizo. Se é que se quere  

atender por persoas contratadas polo concello. Iso dixo vostede a continuación de nós expresarlle 

as nosas dúbidas. No informe que vostede pon aquí non pon absolutamente nada. Está falando 

absolutamente da auto xestión. Que si, que sabemos o que é a Casa da Mocidade, que apoiamos 

a Casa da Mocidade. Oxalá que haxa cincuenta asociacións en A Valenzá de mozos e mozas, e 

que organicen alí as de deus. Que teñamos que facer outro local máis. Gastarnos outros 30.000 

euros máis en facerlle outro local porque o movemento asociativo dos xoves de A Valenzá ou de 

Barbadás, en concreto, é un exemplo para toda Galicia. Oxalá. Entende? Pero vostede agora o 

que nos ten que explicar aquí é como vai funcionar iso, eh!, e non dicirnos que a de Ourense tal e 

cal. Diga como vai funcionar a de vostede e que vai ser un éxito e eu aquí dígolle chapeau! 

Aprobado. Entende? Pero non nos solte aquí cousas. Vouna aprobar. Outra máis. Para que vexan. 
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Eu non pedín a nulidade como o PP pero por favor, fagan ben as cousas . Tívenlle que dicir eu na 

comisión informativa que é isto do CIM aquí. Xa non é o CIM. É o local social que se vai 

preparar pegado ao CIM. Ou sexa, van a dividir vostedes o centro de saúde, antigo centro de 

saúde de Barbadás ,  ese local,  vano dividir  en dous.  Vostede  non falou diso. Non falou en 

comisión informativa. Tívenlle que preguntar eu porque vía  30.000 euros de CIM por un lado e 

55.000 euros de CIM polo outro lado. E dixen eu que son estes 55.000 euros? Entón foi cando 

explicou vostede que é un local que se vai habilitar ao lado do CIM para a asociación de veciños 

de Barbadás. E no tema da megafonía do pleno e da pista de skate pois mire, estamos de acordo. 

Non vamos dicir. E tamén estaríamos de acordo nisto pero defenda vostede as cousas doutra 

maneira. Explíquenos aquí como vai investir estes cartos e como ten vostede planificado como 

vai ser iso para que nós llo expliquemos ao resto dos cidadáns que teñen dereito a sabelo

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, leva catro minutos xa. Vale?

O Sr. Padrón toma a palabra: E non pense que está todo dito e está informado.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Creo que a súa posición quedou explicitada. Entendeuse 

ben. Entón tentemos axustarnos ao tempo. Señora Fina Varelas, por favor.

A Sra. Varelas toma a palabra: O tema da megafonía é ben visto que temos que andar pasando 

uns aos outros o aparatiño. É lóxico, xa tiñamos que telo xa antes de agora, isto .en canto a pista 

de skate tamén estamos de acordo nela. E volvo repetir, eu estou de acordo no local este. Penso 

que os xoves vano agradecer. Obviamente ten que contar con persoal. Non podemos, eu cáeme 

de caixón que ten que haber persoal, polo menos unha ou dúas persoas para abrir e pechar. 

Obviamente unha persoa non pode facer vinte horas, máis de corenta horas semanais de traballo, 

e se abre sábados e domingos, obviamente terá que haber dúas persoas. Pero señor Padrón, como 

a todo, como a todo, aquí o que ten que mirar é se realmente, isto pois vai dar un servizo, e todas 

as cousas que vamos a  dar  servizo ten unha serie  de  gastos.  E eu penso que  apostar  pola 

xuventude é investir no noso futuro. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: O Partido Popular.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Moi breve. O funcionamento da Cada da Xuventude non vou 

insistir máis. Se non me quere entender, non me entenda. Eu creo que xa dixen o suficiente de 

como funciona unha Casa da Xuventude moderna. Xa está. Non vou insistir máis na auto xestión 

e nas actividades. A persoa contratada? Nós temos estimado que con 37 horas e media semanais 

é dabondo. Porque no horario escolar a Casa da Mocidade vai estar pechada. Vai estar aberta de 
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tardes e os sábados, pero durante, se a xuventude e a mocidade, nese horario ten que estar no 

instituto ou nos colexios. Non pode estar aberta. En tal caso, se está aberta é porque alí vai estar o 

servizo  de  xuventude,  que  agora  está  na Solaina,  que  teremos que  contemplar  no futuro  a 

posibilidade que ese servizo de xuventude se instale na Casa da Mocidade, cando se instale. E 

nada máis. Nós pensamos que con un bedel que traballe trinta e sete horas e media á semana se 

cobre o horario de tardes e de sábados. No verán, nas festas non. é certo. Aí habería que poñer un 

reforzo ou coller persoas doutros servizos. Si. Si, claro. Non, no verán é certo que abre mañá e 

tardes, nas vacacións. Lóxico.

O Sr. Alcalde toma a palabra: unha cuestión que lle quero matizar ao señor Ramón. Vamos a 

ver. Todos os servizos cando entran en funcionamento non se sabe se van a ter éxito ou non. 

trátase de  arriscar como unha aposta de futuro. Unha aposta de futuro. O noso concello, como 

estábamos dicindo ten unha gran cantidade de mozos e mozas. Saber se vai a funcionar ou non? 

Que é unha inversión importante? Pois si. Pero o que temos é que traballar todos en común para 

que o servizo funcione. E que a demanda e necesidade existe? Tamén. Entón, senón arriscamos, 

senón apostamos, pois entón nunca saberemos se terá éxito. Estamos convencidos de que terá 

éxito por iso se trae aquí, a este pleno. Non estamos por despilfarrar diñeiro nin moito menos 

pero si que é certo que, evidentemente, hai que facer un traballo de sensibilización tamén para 

que a xente acuda a este servizo. E vai acudir. Seguro! Seguro. Votos a favor?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno e Democracia Orensana.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo Mixto abstención

O Sr. Alcalde toma a palabra: En contra?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE, 

BNG e Democracia Ourensana, a abstención do Grupo Mixto e os votos en contra do PP o 

seguinte acordo: “Expediente 1403/2018. Modificación de crédito”

7.  Expediente  1451/2018.  MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PARA O FOMENTO DAS 

REFORMAS NOS NÚCLEOS RURAIS.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Pasamos ao que son as mocións. Procedemento xenérico, a 

primeira moción é a moción para o fomento nas reformas nos núcleos rurais. Ten a palabra o 
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señor Ramón Padrón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Como lle pasei aos grupos, unha emenda de substitución sobre 

os acordos que viñan en principio nesta moción. Creo que xa teñen todos, os voceiros. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si,  punto número sete. Punto número sete. Moción do 

Grupo Mixto para o fomento das reformas nos núcleos rurais.  Non é a quenda de rogos e 

preguntas. Tería que ser nas mocións. A ver, o que o ROF di, é que unha vez finalizados os 

asuntos da orde do día e antes de pasar ao punto de rogos e preguntas é cando calquera dos 

concelleiros podería someter a  aprobación ou unha moción urxente ou o que sexa. Entón, trae un 

asunto por urxencia, Rafa, habería que votar a inclusión na orde do día. Claro. Por iso, é o que 

estábamos aclarando, estábamos debatendo. Fixemos un pequeno paréntese,  perdoade.  Vale, 

entón pasamos á moción do Grupo Mixto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Entón, ao final que é? ao final de todo, non?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, antes de rogos e preguntas.  Compromiso por Barbadás 

para fomento das reformas nos núcleos rurais. É así, non?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si. Ramón Padrón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Moitas grazas. Dende Compromiso por Barbadás queremos 

insistir  unha vez máis,  e non nos cansaremos,  na necesidade  de activar iniciativas dende o 

goberno do noso concello para fomentar a rehabilitación dos núcleos rurais que a día de hoxe 

presentan  un estado  de  abandono e deterioro inadmisible  nun concello  tan  preto  da  capital 

provincial. Expoñemos de novo estas casas  abandonadas polos seus propietarios representan un 

risco de  desplomes e  caídas  de  materiais.  Dous son os factores ao  noso modo de  ver  que 

propician este abandono. Por unha banda, moitas delas están en mans de varios herdeiros o que 

dificulta a súa restauración ou a súa venda. En segundo lugar a incomodidade que representas 

estas reformas, que levan os custos así como trámites burocráticos,  informes de Patrimonio, 

licencias,  taxas,  emprego de materiais específicos, etc. Queda claro que este  segundo punto 

incide e moito na decisión a tomar á hora de rehabilitar unha construción deste tipo. Barbadás é 

un concello en continuo crecemento, ao que acode moita xente buscando un lugar onde vivir, 

principalmente pola súa cercanía con Ourense cidade e con todos os servizos que leva esta 

cidade.  Este  tirón de persoas que busca aquí  a  súa vivenda debe continuar.  É unha grande 

oportunidade para que os núcleos rurais dos nosos pobos volvan a cobrar vida. Este goberno 

debe seguir apostando para que este fluxo cara o noso concello continúe, pois as persoas son o 
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noso maior activo. Contribúen cos seus impostos ao mantemento desta administración e dos seus 

servizos, ademais de activar o comercio e o emprego local.  Queremos lembrar aquí tamén, a 

importancia que nos últimos tempos está cobrando o mercado de aluguer e a suba importancia de 

prezos que ten experimentado debido a unha forte demanda, unida á escaseza de vivendas cada 

vez  maior  pola  propia  especulación.  Aquí  o  goberno  pode  facer  cousas  para  incidir  neste 

mercado incentivando a rehabilitación para o arrendamento. O goberno deste concello ten que 

tomar as iniciativas que estean na súa man para apostar  polo principal activo que ten e así 

garantir os servizos que lle presta á cidadanía. É unha irresponsabilidade non fomentar aquilo 

que contribúe a dotar nos demais ingresos cos que financiar axudas e servizos sociais para todos. 

Polo tanto, dende Compromiso por Barbadás, solicitamos deste pleno municipal a adopción do 

seguinte  acordo.  E aquí  presentamos a  emenda de  substitución a  este  acordo  polo  que  lle 

pasamos hai un rato a vostedes. O acordo trata de, instar 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Baixen un pouquiño o ton, por favor, que o señor Padrón parou.

O Sr. Padrón toma a palabra: E despois teño que repetirlle as cousas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, prosiga. Prosiga, prosiga Ramón, prosiga.

O Sr. Padrón toma a palabra: Instar ao Grupo de Goberno a activar un plan específico para o 

fomento da rehabilitación nos núcleos rurais adoptando medidas que incentiven as potenciais 

persoas que decidan levar a cabo estas reformas de vivendas abandonadas, tales como, tendo en 

conta  as  bonificacións  previstas  legalmente  en  relación  ao  IBI,  artigo  74-  2º-4º,  cuarto, 

bonificacións potestativas deste imposto e ao ICIO artigo 103- 2ºA, bonificacións potestativas 

tamén, conceder bonificacións de ata un 95% no IBI durante catro anos, así coma do 95% de 

imposto de construcións instalacións e obras, o ICIO, para persoas propietarias destas vivendas 

que  se  comprometan  a  rehabilitalas  dentro  duns  prazos  concretos,  dotando  as  condicións 

esenciais de habitabilidade e idoneidade coa condición de arrendar estas vivendas cun prezo por 

debaixo dos de mercado. O arrendatario non deberá pagar o total, pois o aluguer tamén estaría 

subvencionado en función de certos criterios como a situación económica dos arrendatarios ou o 

número de fillos, etc. A adxudicación das vivendas será xestionada polo propio concello baixo os 

criterios  establecidos  no  plan.  Así  pois,  neste  plan  concorren  como marca  a  lei  para  estas 

bonificacións circunstancias sociais, culturais e artísticas, así coma o fomento do emprego. Logo, 

dous puntos máis que serían, iniciar os trámites a través da FEGAMP para conseguir que os 

concellos podan tramitar a solicitude de obras que requiran informes de Patrimonio dende os 
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propios concellos mancomunados ou asociados, o que acurtaría enormemente os prazos para o 

inicio daquelas. Nisto dicir que ultimamente a Xunta de Galicia está abrindo a posibilidade de 

delegar competencias en tema de Patrimonio e a través da FEGAMP hai que conseguir que os 

concellos podan xestionar estas solicitudes, o que acurtaría os prazos enormemente. E logo, 

activar todas aquelas medidas que contribúan a axilizar a burocracia, os prazos, para que estas 

inversións que repito, son necesarias, porque a parte de renovar os nosos núcleos rurais nos que 

ninguén inviste é o noso, onde se nutre este concello dos impostos, da cidadanía e da xente que 

ven vivir aquí. Barbadás nin ten polígono, nin ten casco histórico, nin ten un embalse que nos 

dea ingresos. Aquí os ingresos é dos cidadáns que veñen a vivir aquí. E para vir a vivir aquí, o 

concello, é responsabilidade del, fomentar todo aquilo que incentive que cada vez sexamos máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate que van cinco minutos e medio.

O Sr. Padrón toma a palabra: Vale. deixámolo para a segunda intervención.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina Varelas.

A Sra. Varelas toma a palabra: Eu o outro día nas comisións informativas, dixen que isto era 

unha loucura.  Agora digo que é unha loucura máxima. Con todos os meus respectos señor 

Padrón. Vostede poderá ter moi boas ideas. Quererá que o rural se restaure. Eu son a primeira 

persoa que o quero e aposto co meu diñeiro particular niso, pero o que vostede propón é unha 

auténtica salvaxada. Mire, señor Padrón. A min de que me vale que no IBI me desconten ao ano 

o 95%, que poden ser 300 euros, e teña que investir unha cantidade que rolda os 100.000 euros, 

para que? Para coller un aluguer de 200 euros ao mes. Quen fai iso? Faino vostede? Vostede pon 

100.000 euros para alugar unha casa en 200 euros, para que lle rebaixen ao ano 300 euros. Botou 

as contas? Unha loucura máxima. Mire, señor Padrón, so hai unha opción para que a xente 

restaure  as  casas  nos pobos e  é  o  que  teñen creado en Ourense.  E  é  crear  en Barbadas  a 

inspección técnica de edificios (ITE). Isto é un tipo de mantemento legal preventivo, polo cal se 

someten  periodicamente  aos  edificios  á  revisión  dunha  serie  de  elementos  que  afectan  á 

seguridade do inmoble e das persoas que o habitan. É a única forma de que nós, no rural, 

rehabilitemos as casas, por obriga. Por que? Se nós facemos isto, a ITE, que obrigamos? A que a 

xente, as fachadas e os tellados, os teña arranxados. E se a xente non ten diñeiro ou non pode, 

terá que vender. É a única forma que se dá feito. A súa loucura de subvencións, vostede veña co 

IBI. Eu creo que nunha moción, fai un mes, que vostede trouxo xa se lle explicou que o IBI non 

se pode rebaixar.  Que xa estamos en mínimos. Claro, vostede aquí quéreo camuflar como un 

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

48



CONCELLO DE BARBADÁS

aluguer social. Pero vamos a ver, póñase no caso! Vostede vai gastar 100.000 euros para gastar 

unha casa en 200 euros. Dígame! O que pasa que claro, é moi bonito traer aquí unha moción que 

xa é a segunda vez que trae unha cousa parecida, é a segunda vez que trae isto. Que quere? Que 

o concello se poña a xestionar obrar? Mire, o concello non ten diñeiro para isto. Unha. Aquí a 

única cousa é o que eu dixen ou que a Xunta dote de partidas para a axuda á rehabilitación no 

rural. Agora, as demais cousas que vostede pon, pois podémoslle poñer aquí misa e amén e 

demais cousas, porque isto é papel mollado. Non nos faga perder o tempo con isto porque isto 

non é viable. A quen lle conta esta película? Eu non sei se vostede fixo a moción? Porque aparte 

é anecdótico, vostede traballa en obras. Sabe o que vale restaurar unha casa. Vale máis facer unha 

restauración  nunha casa  que  facer  unha casa  nova.  Sábeo!  Porque  a  ver  dedícase  a  iso,  a 

construción. A ver bote números, caramba. Eu non o entendo. Vostede faríao? Eu non. eu non 

gasto 100.000 euros para facer unha casa por 200. Entón estaría louca. A rendabilidade onde vai. 

A vida réxese por números señor Padrón. Ah! Claro, vostede en compensación quere baixarlle o 

IBI no 95%. Válgame deus, que ridiculez é esa! Parece mentira que veña de vostede iso. E voulle 

dicir, a segunda vez, que nola vai traer unha terceira máis? Eu creo que xa lle quedou claro que a 

ITE é a única solución que temos no concello de Barbadás. Agora claro, hai que saber se o 

concello de Barbadás quere meter isto. Porque claro, realmente, ca ITE estamos obrigando aos 

veciños a reformar polo menos o que é a estética, non digo por dentro moito, pero si os tellados e 

as fachadas. Porque no concello de Ourense pasa iso. Hai edificios, no concello de Ourense, ten 

pobos tamén, pois pasa iso, cada certo tempo toca revisión e as persoas que son donos dunha 

casa, pois oe, teñen que reformar. Se non a reforman? Téñena que poñer en venta. Entón si que 

acabamos restaurando todos os núcleos rurais. Agora, é a única solución. Tan fácil coma esa. 

Non coas inventivas que vostede pode traer aquí porque realmente a min só me fan rir. E cando 

hoxe vexo a emenda digo, que loucura. Aínda máis louco. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina Varelas. Ten a palabra a voceira ou 

voceiro do Partido Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra: Vamos a ver. De todos é sabido que se vai, porque temos que 

facelo así, para pedir a anulación votar en contra. Pero si quero dicirlle dúas cousas señor Padrón. 

Nos encantaría entrar a debate deste tema, neste momento non podemos pola legalidade, pero 

porque o Partido Popular si cre na realización do núcleo rural. E realmente, realmente, vale?, as 

propostas que vostede trae non son as axeitadas neste momento e algunhas delas non serían 
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legais. O que si lle digo á señora Fina Varelas que realmente o que vostede está dicindo é unha 

emenda que si podería dicir neste momento.

A Sra. Varelas toma a palabra: Si, xa sei que é unha emenda. A ver, eu non quero obrigar á 

cidadanía a facer a ITE. Que sexa o goberno se o quere facer. Agora a solución haina. Eu a poño 

enriba da mesa para que a xente saiba que a hai. Pero Democracia Ourensana non a quere impor.

A Sra. Vispo toma a palabra: A ver. Estamos de acordo nesa emenda, realmente, non? o que 

pasa é que  como estamos falando teríamos que votar en contra. Pero, realmente o día que 

podamos debater neste momento o do núcleo rural é unha das solucións e outras que tería o 

Partido Popular e que dixo no seu momento cando foi o inicio de campaña. Pero estamos de 

acordo co que é o fondo da moción. Grazas señor Padrón, señor Alcalde, perdón.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Ten a palabra a señora Concelleira de Urbanismo.

A Sra. Morenza toma a palabra: Moitas grazas. Boas tardes a todas e a todos. Polo que teño 

entendido segundo ten explicado o compañeiro Ramón Padrón, esta iniciativa tráea en parte para 

axilizar  ou  simplificar  os  trámites  que  ten  que  facer  un  propietario  ante  Patrimonio.  Teño 

entendido, que é ese un dos obxectivos. Por iso, un dos puntos que vou a abordar eu agora neste 

momento, incidir neles. Vostede sabe porque creo que así o consultou cos técnicos que segundo a 

Lei,  que  se  chama textualmente,  de  Patrimonio  Cultural  de  Galicia,  de  2016,  di  que  para 

simplificar estes trámites é preciso ter firmado un convenio que estea de acordo, que o seu plan 

xeral, estea de acordo coa Lei 9/2002, que é a antiga Lei do Solo. Pero o concello de Barbadás 

non pode  asinar  este  convenio.  Imposibilita  o  feito  de  que  o  planeamento  do  concello  de 

Barbadás é anterior, á Lei 9/2002. E ademais, como vostede tamén, como xa se lle explicou por 

parte desta  concelleira na comisión informativa, a certificación municipal da dispoñibilidade 

dunha comisión técnica formada polo menos con persoal técnico competente para o exercicio da 

arquitectura, da arqueoloxía e da historia do arte, é outro dos elementos que impedirían acometer 

este tipo de sistema, para facilitar os trámites burocráticos. Dicirlle tamén que esta Lei do Solo 

está desenvolvida por unha instrución de 8 de novembro de 2017, na que si se explicitan os 

trámites que si, dende o concello de Barbadás se poden facer ou dende calquera outro concello 

de  Galicia  para  que  calquera  outra  persoa   non teña  que  esperar,  dous,  tres  meses,  a  que 

Patrimonio resolva. Pero iso xa o pon nesta instrución na que xa lle falaba, por exemplo, para 

reparación de cubertas,  pintura de fachadas e das carpinterías exteriores,  pequenas reformas 

interiores, a reparación de revestimentos, os traballos de reforzo. Non quero entrar en detalles 
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porque  está  claro  que   hai  un  montón de  obras  e  de  reparacións  e  de  reestruturacións  de 

edificacións que si se poden acometer sen pasar o filtro de Patrimonio, cos técnicos municipais 

dos que dispón este concello. Aclararlle tamén que para levar a cabo calquera iniciativa das que 

vostede propón ou das que propón Fina Varelas,  ou das que supostamente propón o Partido 

Popular, que non as coñecemos agora pormenorizadamente porque tampouco coñecemos o seu 

programa electoral ao detalle, pois para levar a cabo todo iso necesítase persoal técnico. Unha 

oficina  de  rehabilitación,  ou  persoal,  un  equipo  de  persoas  técnicas  que  traballen.  Non un 

arquitecto  que  ven dous días  á  semana e  un  aparellador  e  un administrativo  e  un  auxiliar 

administrativo. Con ese equipo non se pode traballar.  En Ourense, evidentemente si  se está 

facendo pero o equipo técnico de Ourense, dunha cidade de cento e pico mil habitantes, 106.000 

creo que ten agora, claro, non se pode comparar con Barbadás. Os dous partidos na coalición de 

goberno, evidentemente apostamos pola rehabilitación dos núcleos rurais. Tentamos dar os pasos 

axeitados pero actualmente temos as limitacións que temos. O Plan de Urbanismo non está 

adaptado a nova Lei do Solo, non xa á antiga do 2002, senón á nova Lei do Solo, entón estamos 

dando os trámites pertinentes para poder seguir avanzando e para poder contribuír á reforma das 

vivendas, pero iso ten que ser, todos os sabemos de iniciativa particular.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Quedan dous minutos dos cinco. Se alguén de 

vós quere intervir? 

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non, tócalle a Ramón.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vamos a ver non me entenderon. Queres a segunda intervención. 

Se quería ampliar ata os cinco minutos algún deles. Ten vostede a palabra.

O Sr. Padrón toma a palabra: Eu non vou entrar en, eu a vostede non lle cualifico as súas 

mocións. Non lle vou a entrar en cualificativos. Pero mire vostede, en Ourense, hai xente que 

reforma casas e ponas en aluguer. Iso para que o saiba. Hai xente que reforma casas e ponas en 

aluguer. É obriga deste goberno incentivar todo aquilo, todo aquilo que nos leve a dotarnos de 

máis ingresos para dar os servizos que prestamos e para dar máis servizos aínda. Estes son uns 

incentivos como vostede pode traer outras iniciativas. O que está claro é que aquí polos núcleos 

rurais non se fai absolutamente nada. E polo menos temos algo na man para facer, dentro das 

marxes que nos dá a lei. Non estamos pedindo axudas para arranxar as casas. Estamos dando a 

posibilidade de que se alguén decide reparar unha casa desas con todo o que con leva poda ter 

estas posibilidades. E isto é totalmente legal e pódese facer. Hai concellos en  Ourense que o fan. 
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Calquera punto destes pódese aprobar é totalmente legal. Hai concellos en Ourense que o fan. 

Concellos onde non vai a xente buscando pisos de aluguer, nin casas de aluguer porque están alá 

no medio do monte e ao mellor conseguen un ou así. Pero nós, aquí, que está todos os días xente 

preguntando por alugueres, por casas, por fincas. Claro, que pasa, vanse primeiro a unha finca 

que a unha casa do núcleo rural. Por que? Porque ten que pagar o mesmo. Vaille valer tanto a 

casa e vai ter que pagar igual a licenza de obra, ou non vai ter ningún tipo de incentivo. Que xa 

sei que seguramente non é moito. Non é moito. Pero ten que haber algún tipo de incentivo para 

que nos digan, polo menos fan isto. Agora, non facer nada!. Entende? E senón, se vostede ten a 

vara máxica na man porque estamos vendo que o goberno non actúa en nada disto, entende? Eu 

preocupeime  por  mirar  isto,  entende?  E  de  buscar  solucións  para  abaratarlle  impostos  aos 

cidadáns, incentivar que a xente promova, promova cousas, porque iso é investir para que este 

concello preste outros servizos. Porque canta máis xente traiamos máis recursos vamos a poder 

ter. Porque son os que vamos ter. O Carballiño coa nosa poboación ten máis de dez millóns de 

euros de orzamento. Nós temos seis millóns e pico. Non vamos chegar a ese nivel se non traemos 

máis poboación aquí. Porque non temos polígono nin o vamos a ter. Non temos un río. Non 

temos un embalse. Non temos un casco histórico. Ou sexa, os nosos ingresos van ser polos 

habitantes e temos que poñer en valor iso dalgunha maneira. Hai que empezar a facer cousas e 

non se fai nada. E se vostede ten a barita máxica de que unha ITE é a solución, pois traia a 

moción ao próximo pleno. Traia. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, ten que rematar. Señora Fina. 

A Sra. Varelas toma a palabra: Señor Ramón Padrón. Vamos a ver. Deste tema podo debaterlle 

horas e horas porque está relacionado co meu traballo. Pódolle dicir que a xente non compra nos 

cascos urbanos porque hai moitísima xente que non vende. Unha á primeira cousa. Segunda 

cousa, señor Ramón Padrón. Moita xente, escoite un momento, escoite un momento. Si, vostede 

fala de rehabilitación. Como? O Sr. Alcalde toma a palabra:  Non se interrompan, por favor. 

Está no uso da palabra.

A Sra. Varelas toma a palabra: Vamos a ver señor Ramón Padrón. Os propietarios non se 

poñen a rehabilitar unha casa para un aluguer social. Señor Ramón Padrón. Desengánese e non 

faga o tonto. Unha cousa. Segunda. As casas, e vostede sabe que traballa en obras, custa máis 

rehabilitar que facer unha casa de novo. Número dous. Número tres, as casas no rural, nos cascos 

antigos, polo xeral non teñen finca. E as persoas que alugan casas, queren fincas, aínda que sexan 
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cen metros. Señor Ramón Padrón. Vostede, non me pode a min debater o que mamo dende fai 

vinte e dous anos que o traballo e eu pódolle falar do que busca a xente no mercado. A xente 

quere casas rehabilitadas pero con fincas. E non hai nin unha soa persoa que eu coñeza que 

aposte no aluguer social,  señor Ramón Padrón. Iso, os alugueres sociais tenos que poñer os 

gobernos, os concellos, pero non un particular. Por que vostede que lle ofrece ao particular? Eu 

agora teño cen mil euros, arranxo unha casa, alugo, que gaño eu? Eu sei ler señor Padrón, sei ler. 

O que vostede nos quere facer aos demais é tontos. Non, quérenos facer tontos. Eu xa lle dei a 

solución. É unha ITE. Fágao, pídao vostede. Eu non o vou a pedir. Eu non o vou a pedir pero 

estoulle dando a solución. Vostede é algo que lle preocupa. A min si me preocupa e pódolle dicir 

que  tanto  me preocupa que  eu  teño  casas  restauradas  incluso  en  Ourense,  no  concello  de 

Ourense. E invisto en casas para alugar. Si. E fálolle con coñecemento de causa, non porque 

alguén me dixo ou deixoume de dicir.  Pero non me gusta que nas miñas inversións mande 

ninguén. Fágoas eu. Que por un IBI, por un desconto dun IBI, señor Ramón. Vamos a ver, aquí 

no concello de Barbadás, vostede cando pide unha licenza, eu penso que é un concello bastante 

rápido. Bastante. Agora, cando se mete Patrimonio é outra cousa. Cando se mete Patrimonio vai 

lento,  pero que aí  o concello pouco pode facer,  señor Ramón Padrón. Eu estoulle  dando a 

solución a súa grande preocupación. A súa grande preocupación eu creo que nos preocupa a 

todos. Eu de feito, vólvolle a repetir, eu aposto polas casas restauradas. Encántanme. O encanto 

que pode ter unha casa restaurada non a terá nunca unha casa nova. Pero hai que ter os pes no 

chan e non pedindo a lúa cando nin sequera  ten o solo. Poña os pes no chan e se a vostede lle 

gusta o que eu lle dixen, faga unha emenda a súa moción e pida a ITE. Teno tan fácil. Estoulle 

dando a solución ás súas dúas mocións. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: O Partido Popular quere opinar sobre este tema. Ten a palabra o 

señor Tenente Alcalde.

O sr. Fírvida toma a palabra: unha vez escoitadas as explicacións da señor Fina e da señora 

Morenza, eu creo que queda pouco que explicar agás o apartado dos impostos. Vamos a ver. 

Neste concello temos o IBI máis baixo que se permite no estado español, que é o 0.4%. É o máis 

baixo permitido no estado español. Este goberno, o primeiro que fixo ao chegar ao goberno é 

acollernos á  rebaixa  dos  valores  catastrais  que  nos permitía  o  Ministerio  de  Facenda.  Polo 

máximo valor permitido que supuxo unha rebaixa do IBI a todos os veciños do concello do 8%. 

Si, claro. Eu, a ignorancia é moi atrevida. A ignorancia é moi atrevida porque vostedes saben 
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perfectamente,  vostedes  saben perfectamente  porque  o  debatemos aquí  moitas  veces  que  o 

Ministerio de Facenda nos enviou unha carta se nos queríamos acoller a unha revalorización dos 

valores catastrais para adaptalos aos prezos de mercado do 0,92%, que é unha rebaixa do 8% e 

nós nos acollemos.

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero non  pediu vostede. Vamos, que é a súa obriga.

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Pero se en toda Galicia só se acolleron dous ou tres 

concellos. Claro que era unha opción pero é que ninguén se acolleu. Isto xa está debatido.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo. Vostedes non interviron

O Sr. Fírvida toma a palabra: Si que lle deron, home. Si que lle deron. É que non teñen. É 

insultante o desta xente.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostedes non interviñeron na moción, practicamente, polo tanto

O Sr. Fírvida toma a palabra: Si, é o de vostedes.

O Sr. González toma a palabra: Repase as actas e lea as gravacións e despois falamos que é 

distinto.

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: É incrible. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostedes cando tiveron o uso da palabra hai uns minutos, non a 

quixeron usar polo tanto non interrompan agora a quen está no seu lexítimo dereito de uso da 

palabra. Tiveron dereito a usala. Pasoulle o momento.

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Ben, repito. No ano 2017, o Ministerio de Facenda fixo un 

listado que publicou no BOE, con todos os concellos de Galicia que se podían acoller a unha 

revalorización catastral. Nese listado había moitos concellos de Galicia. Moitos. Moitos. Téñoos 

alí no despacho. Entre eses estaba Barbadás. E era voluntario por parte dos concellos acollerse 

ou non acollerse. De feito, case ningún concello se acolleu. Na provincia de Ourense, dous. San 

Cibrao das Viñas, por unhas cuestións diferentes, polas fábricas, e o concello de Barbadás. Iso 

permitiu reducir o IBI no 8% no noso concello. É dicir, temos o IBI máis baixo que se pode 

pagar por lei. Non se pode pagar menos por IBI en Barbadás porque non o permite o Ministerio 

de Facenda. E despois temos, o ICIO, o imposto de construcións, tamén temos o tipo impositivo 

máis baixo que permite a lexislación., que é o 2%. E temos dúas taxas que son, a taxa obra e a 

taxa de licenza de apertura. Estas taxas están no 0,4% e no 0,2%. Que significa? Vou poñer un 

exemplo moi doado. Unha obra cun proxecto de execución material de 100.000 euros pagaría, de 

ICIO 2.000 euros, e das taxas 600 euros. Vostede cre que unha persoa que quere facer unha obra 
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de 100.000 euros vai deixar de facela por non pagar 2.600 euros? Cre que esa é a razón pola que 

un veciño de Barbadás ou un veciño de fóra de Barbadás, de Ourense, vai rehabilitar unha casa 

en Barbadás para deses 2.600 euros aforrarlle o 50%. Eu creo que non. Eu creo que ten que ter 

un proxecto de vida ou un proxecto económico. Porque por 2.000 euros non deixa de facer unha 

obra no noso concello. A non ser, a non ser que vostede queira favorecer as grandes construtoras 

porque aí si, porque aí se temos unha obra nunha área de reparto como pode ser a R10, que teña 

un proxecto de execución de obra dun millón de euros, estarían pagando de impostos no noso 

concello,  46.000  euros.  Se  vostede  o   que  pretende  é  perdoarlle  46.000  euros  ás  grandes 

construtoras, ao mellor é iso, porque dende logo aos pequenos, ás pequenas persoas, non se lles 

permite ningún aforro. É por último, vostede é moi curioso

O Sr. Alcalde toma a palabra: Van dous minutos quince segundos, na primeira quenda, e un 

minuto na segunda. Dous minutos na segunda e un minuto na primeira.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Pero é que me interromperon.

O Sr.  Alcalde toma a palabra: Pero pareino, pareino.

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Ben. Como se,  vostede,  vostede,  acaba de votar acaba de 

absterse en servizos que este goberno está intentando buscar para a cidadanía que vive neste 

concello, como pode ser unha Casa da Mocidade, un Centro de Información á Muller, unha pista 

de skate, iso vostede non lle gusta, abstense, e sen embargo está buscando máis cidadanía que 

veña a vivir a este concello e que lle deamos beneficios fiscais. Mire, unha boa idea para recadar 

no noso concello foi a campaña de censamento que estamos levando a cabo a partir dunha 

moción que se presentou neste pleno. Porque hai máis de 13.000, 13.500 persoas vivindo en 

Barbadás  e  temos 11.000  persoas  censadas.  Iso  é  o  que  hai  que  descubrir  no concello  de 

Barbadás e non traer xente a rehabilitar unha casa no rural pensando que lle vamos a aforrar 

2.000 euros como máximo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. O defensor da moción ten un minuto adicional se 

o quere usar.

O Sr. Padrón toma a palabra: Por esa regra de tres aquí que non se incentive nada, que non lle 

baixen a luz, que non lle baixe, aínda que sexa uns céntimos, a vostede por que lle baixen a luz 

xa vai deixar de …Pero vamos a ver, o que vostedes teñen que facer é crear incentivos. Xa 

sabemos  que  ninguén vai  a  rehabilitar  unha  casa  por  esas  rebaixas  pero  son  rebaixas  dos 

impostos aos cidadáns, que vostedes teñen a obrigación de acometer, para incentivar na medida 
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que vostedes poden, na medida que vostedes poden. Vostedes, o concello non está para facerlle 

unha casa a ninguén, nin para solucionarlle a vida a ninguén, pero está para axudar naquilo no 

que sexa posible. Entende? E isto é unha posibilidade máis. Hai xente que pode, que quere 

acollerse a isto, pero hai xente que non, pero é unha posibilidade que debemos poñer enriba da 

mesa. Agora, non facer nada, pois sigan vostedes sen facer nada.  E siga sen poñer en plan 

político, señor Fírvida, porque dicir que nós non queremos o CIM ou a Casa da Mocidade, mire, 

xa lle expliquei bastante, para iso estamos neste pleno a nosa abstención. Se a quere entender ben

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, remate. Agradézolle que remate.

O Sr. Padrón toma a palabra: Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Unha cuestión.  Quería matizar unha cuestión importante. Hai 

formas de atraer poboación a este concello. E unha forma de atraer poboación a este concello 

non é axudar coa redución de impostos determinados como pode ser o IBI ou como pode ser o 

ICIO, pode ser. Pode ser, pero hai outras opcións que habería que valorar, por exemplo, crear 

servizos e dotacións para os veciños e veciñas, para os mozos e mozas e para os maiores do noso 

concello. Ao mellor iso fidelizaba moito máis á poboación e traería máis poboación ao noso 

concello. Por exemplo. Por exemplo, todo suma. Pero as veces, señor Ramón, hai que ter criterio 

claro e dicir, por que opto? Por unha redución de impostos que é unha política neoliberal ou por 

prestar servizos que é unha política progresista? Valoremos iso ao mellor. Valoremos iso. Coller 

un e outro, ás veces non é viable. E vostede debe lembrar que neste concello, vostede debe 

lembrar  que  neste  concello  ao  principio  desta  lexislatura,  conxeláronse  todas  as  taxas  do 

concello.  Todas.  E  suprimíronse  outras.  E  suprimíronse  outras.  Por  exemplo,  a  taxa  por 

expedición de documentos. Por exemplo. E de certificados. Entón, restar,  restar,  restar, pero 

despois o concello ten que sufragarse e administrarse dalgún xeito. Eu creo que simplemente o 

fago como reflexión para que saibamos a que podemos xogar. A que podemos xogar. A unha 

política progresista de apoio a dotacións e servizos ou a unha política máis ou menos neoliberal, 

ou como se queira cualificar de simplemente redución de taxas. Teremos que decidir e cada un 

terá o seu criterio aí. Votos a favor da moción?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo Mixto, a favor.

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

A Sra.  Secretaria  toma  a  palabra:  Partido  Popular,  Grupo  de  Goberno  e  Democracia 

Ourensana.
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Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor do Grupo Mixto e 

os votos en contra de PSdeG-PSOE, BNG, PP e Democracia Ourensana o seguinte acordo: 

“Expediente 1451/2018. Moción do Grupo Mixto para o fomento das reformas nos núcleos 

rurais.”

8. EXPEDIENTE 1452/2018. MOCIÓN DE COMPROMISO POR BARBADÁS SOBRE A 

LIMPEZA NAS ESTRADAS DO NOSO CONCELLO

O Sr.  Alcalde toma a palabra:  A seguinte  moción é  tamén de  Democracia  Orensana,  de 

Compromiso por Barbadás, que fai referencia á limpeza nas estradas do noso concello. Ten a 

palabra o señor concelleiro.

O Sr. Padrón toma a palabra: Dende o Grupo 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Paro o reloxo. Por favor, manteñan un pouco a compostura para 

que o señor Ramón, para que o señor Ramón poda proseguir, ou poda iniciar a súa intervención, 

por favor.

Señor Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Dende o Grupo Compromiso por Barbadás queremos lembrar a 

este goberno vía moción, unha iniciativa que de diferentes xeitos e presentacións temos traído a 

este pleno. Pois ben, seguiremos insistindo das formas que sexan necesario para que dende o 

concello  se  tomen  as  medidas  necesarias  dentro  das  súas  posibilidades  para  que  o  que 

propoñemos a continuación poda chegar a ser unha realidade, por fin. Un ano máis estamos a 

tres meses do verán e moitas das estradas deste concello, como xa alertamos aquí nalgunha 

ocasión, non cumpren a normativa vixente para a prevención de incendios forestais e que podan 

actuar como potentes corta lumes así coma vías de escape para a poboación, ademais de paso 

seguro para as persoas e os vehículos encargados da extinción. Este goberno ten a obriga de 

activar medidas para que as persoas propietarias destas fincas a carón das estradas, as teñan 

libres de árbores, cando menos nas medidas que estipula a Lei de Prevención de Lumes. Especies 

como as  mimosas,  acacias,  eucaliptos  e  piñeiros deben estar  a  10 metros do  viario,  outras 

especies coma os carballos,  castiñeiros,  etc,  deberían  estar  a  4  metros  da  marxe  do  viario. 

Estamos a ver ano tras ano as desgrazas humanas que provocan estes lumen intencionados preto 

de nós, nas Neves, no 2017, en Portugal, arderon persoas dentro dos seus vehículos en estradas 

con características similares a moitas que temos no noso concello. Quero lembrar aquí, por 
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exemplo, a estrada que une Reza con Piñor, que é unha estrada que está rodeada dunha masa 

arbórea importante. A estrada que une Moreiras con Sobrado que é outra estrada que cruza unha 

área inmensa, unha masa forestal tamén bastante grande, na que non existen casas, ou a estrada 

tamén de San Bieito que tamén cruza grandes masas forestais. Esas, ao noso modo de ver son as 

tres principais estradas que hai no noso concello  que deberían cumprir esta normativa. Xa digo, 

pola existencia de grandes masas arbóreas e pola inexistencia de casas. As nosas estradas poden 

pasar de ser un potencial túnel cara o inferno do lume a unha vía que poda salvar vidas. A 

limpeza  que  se  realiza  dende  o  concello  nas  cunetas,  unido  á  tala  destas  especies  tamén 

contribuiría a poñerllo máis difícil aos incendiarios que case non se teñen que baixar do coche 

para levar a cabo os seus crimes. Polo tanto dende Compromiso por Barbadás solicitamos ao 

pleno municipal a adopción dos seguintes acordos. Instar ao Grupo de Goberno a  emprender 

urxentemente actuacións encamiñadas a conseguir que nas estradas do noso municipio, estas 

concretamente, se cumpran as medidas estipuladas pola lei en canto á non presenza de acacias, 

eucaliptos e piñeiros a menos de 10 metros do viario e o resto de especies a menos de 4 metros. 

Para iso, cremos necesaria, pódense engadir por parte dos grupos outras ideas, a elaboración 

dunha campaña informativa efectiva  que  contribúa  alertar  á  veciñanza  e  en particular  aos 

propietarios das fincas a carón das estradas da necesidade de talar estas especies arbóreas nas 

medidas que a propia lei establece. Subraiando a importancia que para a seguridade de todos e 

todas é imprescindible ter vías seguras tanto para a evacuación da poboación coma para os 

medios que actúan sobre o lume. Publicación de bandos por todo o concello, como xa se teñen 

posto, información preferente na páxina web, envío de circulares a asociacións veciñais para que 

tamén colaboren dando información á veciñanza. Colocación de carteis en lugares visibles preto 

destas vías. Nós pensamos, a nosa idea sería colocar uns carteis a semellanza dos colocados para 

avisar do cumprimento da ordenanza dos animais  que se puxeron por todo o concello, pois 

colocalos no principio e no final destas vías, para que sexan uns carteis que duren no tempo e 

para que a xente, pouco a pouco se vaia concienciando e basta que empece uns poucos para que 

o resto os sigan e podamos que isto sexa unha realidade. Simplemente cos bandos que se están a 

colocar, a xente practicamente non mira para eles. Son poucos os que se paran a mirar eses 

bandos e son poucos os que o len, e se decatan perfectamente do que alí pon. Entón, nós o que lle 

pedimos ao concello, é que articule unha campaña informativa máis efectiva. E xa digo, que 

pedimos eses carteis e que se coloquen carteis doutra maneira onde se visibilice mellor o que 
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traemos hoxe nesta moción.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra a señora Fina Varelas.

A Sra. Varelas toma a palabra: Pois con esta moción si estamos completamente de acordo. Só 

dicirlle ao señor Ramón Padrón que hai estradas máis que esas tres no concello de Barbadás que 

necesitan estar ben. De feito a estrada que vai de Bentraces a Sobrado é unha delas. Están os 

árbores enriba da estrada. Loiro, na zona do Ouleiro, a que vai por detrás do pobo, a xente cóllea 

como paseo para andar e tamén, árbores por todos lados. Entón, cando se fai unha moción non só 

nomee tres zonas porque a moción ten que ser extensiva a todas as zonas do concello que se  

necesite. A parte, hai un tema que tamén é importante, non só o do lume, é que este ano,  en 

Galicia tivemos moitos temporais, acabamos un e empezou outro. Os árbores, cos temporais, 

moitas veces quedan danados. Xente vai pasear e calquera día pode haber unha desgraza que 

calquera día  pode caer  un árbore enriba dunha persoa.  Cos temporais,  como tivemos, cada 

semana un, é un tema tamén a mirar. Non só o tema do lume senón a xente que vai pasear porque 

pode haber árbores danados. E despois quería, ten que ver e non ten que ver, quería facer unha 

queixa aquí, un pouco, que isto da limpeza de árbores, estou francamente escandalizada do que 

paso en Loiro a semana pasada. Escandalizada porque na estrada xeral, temos once árbores a 

man dereita e botaron dous obreiros cinco días para cortar once árbores. Iso é unha auténtica 

loucura. E vino eu cos meus ollos. Todas as mañás me paraba a mirar, cortaron tres árbores por 

día. A min, caíaseme a cara de vergoña. Un dos días quixen parar o coche, parar e chamarlles a  

atención, pero dixen non, vou chamarlles a atención onde a hai que chamar que é neste pleno. É 

unha salvaxada porque realmente once árbores, dúas persoas, cinco días é estar tirando co diñeiro 

de todos e eu síntome que o meu diñeiro estádelo tirando. A persoa competente disto xa lle din a 

queixa  porque eu  nunca vou por  atrás,  antes  de  expolo  aquí,  falei  coa persoa  competente, 

díxenlle mira, está pasando isto. Está claro, ou que non se sabe mandar ou que os operarios non 

fan caso porque é bochornoso ver o que vin eu. Que pasa? Que a min eles non me coñecen e non 

deben ter moita vergoña porque eu por vergoña, se son obreiro, un peón, eu tería vergoña, dúas 

persoas cortar en tres días tres árbores. Porque se fixéramos todo así non nos faría falta a sete 

peóns, oito peóns, faríannos falta mil peóns para acabar como están as cousas. Entón, por favor, 

tomade mans no asunto porque creo que  é algo  sumamente grave,  que  esteamos roubando 

porque para min é roubar. Porque hai moita forma de roubar o diñeiro e esa é unha forma. 

Persoas que teñen que traballar oito horas que non traballen máis de dúas. Porque eu sen ter 
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experiencia póñome a cortar árbores, a poñelos en redondo, porque non son grandes árbores, son 

árbores medianos e eu creo que os once córtoos nun día, córtoos nun día. Entón, señor Rafa. 

Non, non faga así coa man que eu teño un xardín de 1.000 metros e sei o que é traballar e non me 

caen os aneis. Non defenda o indefendible. Mire, neste momento, señor Rafa, perdóeme non 

defenda o indefendible. É unha vergoña o que pasou en Loiro a semana pasada. Unha auténtica 

vergoña. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede señora Fina. Partido Popular. Xa está prendido. 

Agora xa non.

A Sra. Vispo toma a palabra: Grazas. Ah! É que non podes falar. Para ela que non pode falar. 

Este funciona correctamente porque é o do señor Tenente Alcalde, se fóra noso non funcionaría. 

Ah! É o do Alcalde?, desculpe, desculpe. Hai, que, é unha broma. A ver. A importancia desta 

moción, entendemos que despois do que ouvimos da señora Fina Varelas non ía entrar a debate, 

pero si teño que entrar porque non é problema dos obreiros, é problema de quen os manda. E tes 

toda a razón. Entón, a ver, seguimos dicindo, ineptitude deste concello, para todo. Pero que imos 

facer? Dáme pena que o Grupo Popular teña que votar en contra a esta moción cando realmente  

estamos dentro do que  é o fondo da mesma. Síntoo Moncho, Ramón, pero é así. 

O Sr. Padrón toma a palabra: Non pasa nada. Non pasa nada.

A Sra. Vispo toma a palabra: Grazas señor Alcalde.

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

A Sra.  Morenza toma a  palabra: Grazas.  Evidentemente,  dende  a  Concellería  de  Medio 

Ambiente fíxose a campaña pertinente. Xa se iniciou hai semanas e xa se distribuíron carteis, 

supoño que os tedes visto por aí, que son carteis en cor que son onde se especifica dunha forma 

esquemática as distancias que teñen que gardar as árbores, as diferentes tipos de árbores e todo 

tal e como establece a lexislación vixente. Tamén se editaron bandos por parte da Concellería de 

Medio Ambiente para lembrar cando se teñen que facer os desbroces e limpeza dos terreos. E 

dábase un prazo que precisamente hoxe é o último punto que trataremos na orde do día, que 

normalmente é ata o 30 de xuño, pero cambiou a lexislación e este ano vai ser só ata o 31 de 

maio, onde se especifica que as distancias son de 10 metros sen malezas nin árbores, contando 

dende as ramas.  Son as particularidades  dos bandos que se ditan sucesivamente durante os 

diferentes anos e que sempre se incide no mesmo, na prevención. A idea do compañeiro Ramón 

Padrón  é  interesante,  de  incrementar  aínda  máis,  intensificar  a  campaña  de  información  á 
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veciñanza. Estudaremos e tratemos de cumprir as propostas que fai Ramón sobre a instalación 

duns paneis que queden dunha forma máis fixa, que sexan máis atractivos á vista e que sexan 

contundentes a hora de lembrarlle á cidadanía as sancións que se lle poden impoñer de non 

cumprir  as distancias mínimas ás beiras das vías.  Evidentemente,  vostedes saben todos que 

coñecen o concello, este é un concello moi amplo, moi forestal  que ten moitos viarios e o 

traballo é inxente. Xa ven vostedes que o traballo administrativo sería complicadísimo tratar de 

localizar a todas as persoas, entón trataremos de facer unha campaña dirixida á veciñanza e 

dirixida a esas persoas que teñen árbores ou matogueiras en lugares cercanos ás vías para evitar 

precisamente, que ocorran desgrazas como teñen ocorrido noutros lugares. Por outra parte, en 

colaboración coa Deputación tamén temos desbrozado pistas con acacias en lugares como A 

Canteira  en  Barbadás,  en  pista  Moreiras-Sobrado,  en  pista  San  Benito-Piñor,  en  igrexa  de 

Barbadás as dúas pistas que hai, no tanatorio, de Piñor cara Ousande, na zona do Furón entre 

Sobrado e Barbadás, en numerosas pistas e ademais noutras que se acode en casos de emerxencia 

ou cando vemos que a situación é moi preocupante pois facémolo con medios propios e incluso 

contando coa colaboración de Protección Civil. Protección Civil, unha agrupación de voluntarios 

que o seu traballo e incomiable, todos o sabemos. Que tamén con data de 13 de outubro de 2017, 

presentou un completo informe sobre a biomasa susceptible de producir risco para a poboación 

por mor dos incendios forestais no concello de  Barbadás,  que supoño que todos os grupos 

quererán que lle fagamos chegar. Non sei se teñen constancia deste informe que se fixo dende 

Protección Civil. Entón, incídese, estase traballando dende o concello para mellorar a situación. 

E despois, xa un pouco entrando no que di a compañeira Fina Varelas, sobre o tema da poda de  

árbores,  dicirlle  que  o  traballo  dende  as  dúas  concellerías  é  planificado  diariamente. 

Evidentemente o traballo que están facendo é dun só podador, nese caso. Os traballadores fan o 

traballo. Un podador está na Finca Fierro, fai un traballo e o outro podador está en Loiro cun 

axudante e fai outro traballo. Os traballadores son diferentes, un fai máis traballo e outros menos 

traballo. Dende logo que esta concelleira nin este concelleiro de Medio Ambiente non vamos 

coller un látigo para facerlle traballar máis a un traballador que outro. Os resultados están aí. Hai 

un traballador que traballa máis e outro menos? En calquera empresa,  iso pasa en calquera 

empresa. Dicirlle que só poda unha persoa, a outra persoa é un axudante que é unha persoa que 

fai o 80% da xornada,  creo que aquí me pode axudar Ester, as persoas do RISGA, eu sigo 

falando  porque  estou  na  miña  quenda  de  palabra,  as  persoas  do  RISGA,  cinco  persoas 
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contratadas do RISGA, persoas contratadas a través da renda de integración social, persoas que o 

necesitan fan o 80% da xornada. Non son persoas especialistas en facer este tipo de traballos 

entón actúan a xeito de comodín para axudar ás persoas que teñen unha praza fixa, que teñen 

moita experiencia e que fan un traballo de poda que o poden facer igual ou mellor entre uns ou 

outros. Evidentemente existe un control, existe unha planificación, existe unha previsión. Isto 

non é unha empresa que se traballe por resultados e non lle vamos a andar cun látigo como lle 

estou dicindo, aínda que á compañeira Fina Varelas non lle interesa a argumentación que lle 

estamos dando pero témoslla que dar, porque é a  miña obriga, estou no meu uso e vou seguir no 

meu uso de palabra. Entón, os traballadores traballan cunha planificación. Hai uns traballadores 

que traballan máis e uns traballadores  que traballan menos.

A Sra. Varelas toma a palabra: vostede xustifica tres árbores nun día, dúas persoas.

A Sra. Morenza toma a palabra:  Entón, eu esta é a argumentación que eu lle estou dando. Na 

segunda quenda se quere sígolle dando máis explicacións.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, ela está no seu uso da palabra e ten dereito a elo. E ten 

dereito a elo Fina, e a falar sen interrupcións como tedes todos os demais.

A Sra. Varelas toma a palabra:  É que me enerva.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Entón cando interveña vostede por segunda vez fale, fale. Señor 

Ramón, por favor.

O Sr. Padrón toma a palabra: Vamos a ver. Así para non irmos moito do tema. Vostede dixo 

exemplos, ou sexa, o que lle falei eu desas tres pistas eran uns exemplos que non veñen na 

moción. A moción refírese a todo 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, por favor, está interrompendo á señora Victoria, está 

interrompendo a Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Está lanzada, xa. Entón, non ven na moción. Se a lee pon todos 

eses viarios que cumpran esas circunstancias. O que quero deixar claro, queremos deixar claro 

coa  iniciativa que presentamos que se consiga dalgunha maneira que algúns propietarios, algúns, 

con este tipo de medidas empecen a facer esas labores porque iso repercutirá en que poda haber 

un efecto dominó e a xente se vaia concienciando en que hai que facer iso. Entón, ese é o espírito 

da moción. Dalgunha maneira conseguir que se empece a facer algo. Hoxe non se está facendo 

absolutamente nada. Entón temos que intentar conseguir que se consiga algo. E despois sobre a 

polémica, non embarren o debate desta maneira. Vostede señora Fina empezou a dicir que se 
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cortaron non sei cantos árbores en tantos días. Na mesma intervención acabou dicindo que eran 

menos días.

A Sra. Varelas toma a palabra: Non, non, cinco días.

O Sr. Padrón toma a palabra: Non, pero despois xa dixo que eran tres días. Si, si, si. Na 

mesma, pois cando lea todo o pleno, cando lea a acta do pleno… estívena escoitando para ver 

ven o que dicía. Por iso. Cando dea ese tipo de datos  diga exactamente para que non haxa este

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, por favor. Por favor. Leva tres interrupcións. Perdón Ramón. 

Eu intento que flúa o debate pero leva interrompendo a tres interventores.

O Sr. Padrón toma a palabra: Non estou falando en contra súa. Estou falando que cando se din 

ese tipo de cousas se diga exactamente como son as cousas. Ou se choveu, ou se non choveu. 

Porque agora tamén sa lle podo dicir eu tamén, pero non mo pode tomar a exemplo, eu esta mañá 

cortei dúas árbores nunha hora e cuarto. Dous árbores de vinte metros de altura. E debulleinos 

todos. E que? E un traballador do concello ten que facer iso tamén? Non. Entón cando se fale,  

falar dalgunha maneira, entende?, dicir primeiro cinco días, despois tres días, despois que hai que 

mirar  se  chovía ou non chovía.  Entende? Si  que está  claro que  como dicía  antes  a  señora 

concelleira hai xente que traballa máis e menos e, non, xa digo, non quero nin poñela en dúbida o 

que di vostede nin o que di eles. Pero refírome que na súa mesma intervención, na súa mesma 

intervención dixo cinco días e despois tres días. Entón que coide un pouco eses detalles, nada 

máis. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Rematou? Isto 

A Sra. Varelas toma a palabra: Podo falar?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, é que lle toca a vostede, está na súa quenda de palabra 

señora Fina. Está vostede na súa quenda de palabra. Eu creo que o debate é debate e debe fluír 

pero tamén é certo que neste momento leva tres interrupcións consecutivas e vostede aínda tiña 

unha quenda de palabra por usar.

A Sra. Varelas toma a palabra: Pero é que o sangue…

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa pero a veces témonos que conter. A veces un pouquiño. Si, si, 

todos. Estou dirinxíndome a todos tamén. Si, si, por favor, prosiga.

A Sra. Varelas toma a palabra: Vamos a ver. Férveme o sangue porque eu non podo comulgar 

con tonterías. Señor Padrón, voulle aclarar moi despaciño. Mire, cinco días! Dous operarios. 

Once árbores. Entendeuno ou vólvollo repetir? OK, vale. Iso é unha auténtica aberración. É certo 
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que  as  persoas  unhas  traballan  máis  outros  traballan  menos.  A miña  pregunta  é  se  todos 

traballamos así, canto persoal necesitamos? Entón, ou ben, a persoa que os dirixe non os sabe 

dirixir. Porque é certo, non nos sabe dirixir porque señora Victoria vostede di que é planificado, 

entón vostede que lle planificou? Ás dúas persoas tres árbores diarios? Non, non diga que non 

porque vostede di que é planificado. Ou A ou B. a ver. A ver se nós entendemos a historia. Aquí 

que vostede planifican o traballo. Moi ben. Entón, se cortaron tres árbores por día, entón vostede 

planificou tres árbores por día. Vamos a ver. Non nos fagan de tontos. A veces hai que baixar as  

orellas e a veces hai que dicir, pois si, pois é un erro, ou non fan caso, ou traballan pouco ou 

teremos que mirar outras solucións pero non escusarse porque entón se vostede se escusa, cando 

vostede me diga unha verdade non a vou crer. A ver, eu teño boa fe  neste goberno. Eu apróbovos 

moitas cousas porque as encontro axeitadas, agora, non me faga de tonta. Dicirme que planifica 

o traballo porque se di iso vostede ten que dimitir, porque como lle pode dicir a un operario corta 

tres árbores nun día. A ver. Que planifica? Que planificación vostede fai? A ver, admita un error, 

pois teno calquera. Eu teño moitos erros na miña vida. E saber mandar é un don. Non todo o 

mundo sabe dirixir e mandar. E hai que aprender porque co diñeiro dos demais non se pode 

xogar.  Fun unha burra porque aparte tívenos que ver todos os días.  Eu pasaba a traballar e 

véxoos, subo e véxoos, e vexo o que fixeron diariamente. E digo, se eu aquí pasa isto, que pasará 

noutros puntos que non estamos vendo ?Que pasará? E sabe por que? Porque mire é certo. Un 

día choveu moito. Si señor Padrón, un día choveu moitísimo, pero o xoves fixo sol, fixo un día 

estupendo, sabe que? Cortaron tres árbores igual. Chovera ou fixera sol. Tres árbores ao día. Está 

marcado, tres árbores ao día.

O Sr. Sierra toma a palabra: Non minta.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Rafael

A Sra. Varelas toma a palabra: Non minta non! Non minta, non!

O Sr. Alcalde toma a palabra: Rafael, por favor, non está na súa quenda de palabra.

A Sra. Varelas toma a palabra:  Non minta, non! Señor Rafael. Vostede vaia a velo e vaia 

contalos porque eu ao saír das comisións. Mire señor Rafael, ao saír das comisións informativas 

o mirei. Volvino mirar o xoves pasado.

Rafael

A Sra. Varelas toma a palabra: Non, nin cinco. Mire, déixese de dicir tonterías que non hai 

quince árbores. Hai once. Á marxe dereita hai once árbores, non hai quince árbores, ou vinte e 
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cinco porque se cortan cinco ao día tiñan que cortar vinte e cinco árbores.  Onde os hai á marxe 

dereita? 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, rematou a súa quenda.

A Sra. Varelas toma a palabra: A ver, señor Alcalde, a min non me gusta poñerme así pero non 

me gusta que me fagan de tonta.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Paréceme moi ben

A Sra. Varelas toma a palabra: E está intentando facerme, porque entón

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, rematou a súa quenda.

A Sra. Varelas toma a palabra: Mire, señor Alcalde a min que non me fagan de tonta.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, rematou a súa quenda de palabra.

A Sra. Varelas toma a palabra: Porque entón vou empezar a dubidar de moitas cousas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra a voceira ou voceira do Partido Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra: Grazas señor Alcalde. Mire, o primeiro eu creo que é unha falta 

de respecto cara un concelleiro do seu mesmo grupo, señor Rafa. Me parece que o tono que 

empregou vostede con el non é o axeitado. Vale?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas por darme consellos.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non, non, non lle estou dando consellos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ao mellor o teño que aplicar con algún concelleiro seu nalgún 

momento. Eu quero que se respecte

A Sra.  Vispo  toma  a  palabra:  Estou  na  miña  quenda  de  palabra.  Soamente  fago  unha 

apreciación do que eu vin neste momento e que non me gustaría que se fixera a ningún de nós e 

menos a unha persoa que está nesta corporación e é parte da nosa. Vale? é unha percepción. Eu 

non lle estou dando. Estou na miña quenda de palabra. Non me interrompa.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu son máis educado que todos vostedes neste sentido porque 

dende logo nunca os interrompín. Neste momento si porque se está dirixindo a min, por alusións.

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero despois, contésteme

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por suposto.

A Sra. Vispo toma a palabra: Contésteme despois. A ver é unha percepción que eu fago cara 

unha persoa que é parte desta corporación e a verdade non me gustou nada o ton que se dirixiu.  

El estaba facendo aspaventos como nós facemos moitas veces e falamos entre nós e creo que 

merece todo o respecto do mundo e non teño que defender a ninguén. Señora Varelas, non se 
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preocupe. Vale? Non ía entrar nisto pero é que tamén me ferve o sangue a min. Once árbores en 

media hora, perdón, en cinco días. É que quería dicir outra cousa. Quería dicir outra cousa. Coa 

externalización do servizo con case 100.000 euros non se preocupe que me imaxino que en 

media  hora  terán  eses  once  árbores.  Iso  é  o  que  quere  conseguir  este  grupo  de  goberno. 

Externalizar cando se opuxeron en todo momento ao Partido Popular. E logo, planificación? Que 

vostede dicía que ademais vou coller as súas palabras. En tres anos? dígame cal. Agora, teñen 

dous millóns de euros nun saco, vale?, de remanente de tesourería, vamos a ver a planificación 

que fan para este concello, que son dous grupos os que están gobernando. Iso o vamos a esperar 

o Partido Popular e o seguiremos dicindo. Nada máis. Sinto ter que votar en contra.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Soamente dicirlles, hai perdón, tócalle a Victoria.

A Sra. Morenza toma a palabra:  Cinguíndonos á moción do compañeiro,  evidentemente, 

trataremos de intensificar todos os esforzos para mellorar e tratar de chegar ao maior número de 

xente  posible  e  evidentemente,  si  trataremos  de  iniciar  os  trámites  para  tomar  medidas 

contundentes sobre todo  nos casos máis perigosos e nos lugares que todos coñecemos que son 

os máis perigosos. A veces é complicado incluso localizar, como xa lle teño dito en moitas 

ocasións,  ás  persoas.  E  sobre  o  que  dicía  a  compañeira  Fina  Varelas,  non  é  que  intente 

contradecila.  Eu  simplemente  lle  estou  dando  unha  información.  Cando  facemos  unha 

planificación do traballo non lle dicimos o número de árbores que teñen que podar nin o número 

de hectáreas que teñen que desbrozar. Nós facemos unha planificación por zonas e por días, 

diarios,  cotiás.  Hai  traballadores  que  traballan  máis?  Vale.  Hai  traballadores  que  traballan 

menos? Vale. o que non vamos andar, xa lle dixen, aquí non se traballa por obxectivos. Non 

vamos andar con látigo. Hai persoas que non están ao 100% da xornada. Entón a persoa que 

acode, que acompaña de auxiliar ao podador que é un traballador fixo deste concello, termina a 

xornada á unha e media, entón todo iso diminúe os tempos, evidentemente. Porque se empezan a 

podar a unha hora e a unha e media ou a unha e vinte e cinco se van do lugar porque esa persoa 

remata a xornada á unha e media, evidentemente esa hora queda colgada, ese traballador fai 

outro tipo de traballo e non ten a mesma efectividade que cando traballan dous traballadores que 

saen ás dúas e media. E dicirlle tamén que durante toda a semana pasada, choveu practicamente 

todos os días menos o xoves que evidentemente fixo moi bo tempo. Pero o resto dos día chovía e 

non  se  pode  estar  traballando  e  chovendo.  Supoño  que  vostede  por  respecto  a  calquera 

traballador tamén admite iso. Non se pode permitir como un traballador se está mollando toda a 
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mañá por podar dous ou tres árbores máis. Entón esas persoas nese momento pois teñen que 

acollerse. Evidentemente.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Si, ten un minuto. Seino que ten un minuto. Pero 

quería  responderlle  á  señora  Chelo.  Si,  si.  Evidentemente.  Vostede  fai  apreciacións  e 

consideracións que creo que non veñen ao caso. O señor Rafael, son percepcións súas, eu vounas 

desmentir. O señor Rafael é unha persoa sumamente traballadora e que sabe do meu aprecio, 

cariño, afecto,respecto e estima. Dende logo que é pola miña parte unha persoa moi benquerida, 

moi benquerida. Entón, vostede fai apreciacións que está nun momento dun debate e que polo 

tanto aquí si que é certo que hai que respectar as quendas de intervención. E se lle estou pedindo 

á señora Fina Varelas que respecte as quendas de intervención tamén as temos que respectar os 

demais.  Tamén as temos que respectar os demais.  E nada  máis.  É unha persoa sumamente 

apreciada e querida. Moitas grazas.

O Sr. Padrón toma a palabra: Nada, valoramos positivamente a recollida da moción por parte 

do Grupo de Goberno e esperemos que non sexa necesario volver a traela para o ano que ven,  

porque xa conseguimos algo. Nada, simplemente para dar fe que a semana pasada choveu todos 

os días excepto o xoves. E eu dou fe porque estiven toda a semana traballando fóra.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Votos a favor da moción?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de  Goberno máis Democracia Ourensana,  máis 

Grupo Mixto, a favor.

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

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular. 

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PSdeG-PSOE, 

BNG, Democracia Ourensana e Grupo Mixto e os votos en contra do PP o seguinte acordo: 

“Exp.1452/2018. Moción do Grupo Mixto para a limpeza nas estradas do noso Concello”

9.  EXPEDIENTE  1455/2018.  MOCIÓN  DO  PARTIDO  POPULAR  SOBRE  O 

INCUMPRIMENTO DO ACORDO PLENARIO DO 9 DE NOVEMBRO DE 2015 E A 

URXENTE  NECESIDADE  DE  REHABILITACIÓN  DA  PRAZA  DO  PUMAR  EN 

BENTRACES

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao punto número 9, que é a moción do Partido Popular 

sobre o incumprimento do acordo plenario do 9 de novembro de 2015, a urxente necesidade de 
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rehabilitación da praza do Pumar en Bentraces. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira.

A Sra. Carril toma a palabra: Boas tardes de novo a todos. Como moi ben dixo o señor 

Alcalde por o incumprimento do acordo plenario do 9 de novembro de 2015. Esta moción xa foi 

presentada en novembro de 2018 e esta é a segunda vez que a presentamos, a ver se desta xa vai. 

Os veciños e veciñas de Bentraces, a través do Grupo do Partido Popular de Barbadás, queren 

manifestar o seu descontento polo incumprimento por parte do Grupo de Goberno, dos acordos 

que se tomaron en consideración no pleno do 9 de novembro do 2015. Estes acordos resultaron 

aprobados co voto favorable dos membros da oposición e as abstencións do minoritario bipartito, 

sobre unha moción presentada por o noso Grupo para a rehabilitación da praza do Pumar. A 

solución dos problemas de estacionamento dos vehículos e a mellora da calidade de vida dos 

seus  veciños.  Tras  máis  de  dous  anos  de  abandono,  a  situación  foi  a  peor,  igual  que  a 

inoperatividade e a desidia do goberno municipal que lle está a pasar factura ao noso rural. O 

núcleo medrou, temos máis veciños, máis vehículos aparcados de xeito incontrolado e onde 

dificultan a normal convivencia e socialización das xentes do pobo. Así como a falla de lugares e 

espazos  de  lecer  axeitados.  En  definitiva,  pasa  o  tempo  sen  que  accedan  ás  melloras  tan 

prometidas por uns e por outros. As posibilidades para converter a Bentraces nun referente do 

rural ourensán son amplas,  por contar cun patrimonio cultural importante, pola cercanía coa 

capital,os  seus cómodos accesos e  pola sempre cariñosa e aberta acollida da súas xentes, para 

cos que se achegan ao pobo. Chega con orientar a mirada cara a localidades limítrofes, que 

grazas a intervencións comprometidas lograron ser atractivo turístico coas vantaxes  que elo 

supón. Pero máis alá disto Bentraces necesita actuacións en cuestións tan básicas como podía ser 

seguridade viaria, melloras sociais, saneamento axeitado e un longo etcétera, que os veciños de 

xeito individual e a través da asociación lle suxeriron ao goberno. Por elo, esiximos ao goberno 

municipal  o  cometido  dos  seguintes acordos:  Remodelación da  praza  do  Pumar segundo o 

proxecto  veciñal  que  en  todo  momento  contará  co  visto  e  prace  da  Dirección  Xeral  de 

Patrimonio para non prexudicar  o entorno cultural,  previo o posible  empedrado da  mesma. 

Soterrar as liñas eléctricas e de telefonía da zona, que na actualidade representan un grande 

impacto, falta de uniformidade e unha altura moi, moi, moi baixa. Construción das beirarrúas na 

marxe dereita da travesía de Bentraces, dispondo a correspondente sinalización especialmente 

luminosa para aumentar a seguridade viaria.  Adquisición do inmoble que  se atopa á esquerda da 

entrada da praza do Pumar e actualmente en venda, para mellorar os seus accesos. Dar solución 
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aos problemas actuais que xorden do estacionamento de vehículos en zonas onde dificultan a 

convivencia e o lecer dos veciños. A adquisición dos terreos próximos á praza, entre a rúa da 

Capela e a do Canastro, contribuirán a elo, así como a incrementar as zonas de recreo. Incluso, 

como dixemos tamén na moción que trouxemos no mes de novembro, incluso se podería dotar a 

zona dunha horta de interpretación agrícola para que os máis cativos coñezan as vantaxes do auto 

cultivo. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señora Nieves. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Ben. Esta moción como xa veu no seu día, creo que xa daquelas 

explicamos que estamos de acordo cos puntos número 1 e número 2 que era a remodelación da 

praza do Pumar. Penso que explicara o goberno agora o proxecto que está actualmente sobre a 

mesa.  E a  construción das  beirarrúas da  marxe  dereita  da  travesía  de  Bentraces que tamén 

apoiamos. Pensamos que é competencia da Xunta a que ten que acometer esa obra. E logo, non 

temos claro, se nolo explican o punto tres e o catro, de adquisición do inmoble e se saben os 

custes que lles ocasionaría e as posibilidades de adquirilo ou non. E tamén a adquisición dos 

terreos,  tamén  próximos  a  praza.  Queremos que  nos  expliquen ese  tres  e  cuarto  punto.  O 

primeiro e segundo punto estamos totalmente de acordo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra a señora Fina Varelas.

A Sra. Varelas toma a palabra: Esta é unha moción que xa veu no seu día, que saíu aprobada 

cos votos da oposición. É unha moción que eu en campaña electoral promovía estes puntos 

porque é ben certo que a praza do Pumar está bastante deteriorada. O que é ben certo que hai un 

proxecto que está sen terminar, segundo nos confirmaron en comisión informativa, que se prevé 

un  custo  de  300.000  euros.  En  dito  proxecto  fálase  de,  corríxame  señora  Victoria  se  me 

equivoco, fálase da rede de sumidoiros, cambio da rede de sumidoiros. Fálase soterrar cabreado. 

Fálase de alumeado público. Fálase de bancos. Cousas ornamentais. Nós estamos completamente 

de acordo. Penso que é unha necesidade que ten o pobo. Penso que pode quedar un espazo moi 

bonito, pero vólvolles a repetir o que dixen antes, un orzamento de 300.000 euros paréceme 

excesivo. A miña intención era vir hoxe a mañá aquí e velo. Non tiven tempo pero ao longo desta 

semana voume pasar porque como dixen antes vou apoiar isto e todas as iniciativas para o ben 

dos veciños, pero quero ver que o diñeiro que se gaste sexa realmente ben gastado, non tirado. O 

problema que ten Bentraces, eu encóntroo a hora de aparcar os coches. Ten un problema bastante 

grande porque a praza do Pumar é pequena. Para entrar uns practicamente os outros non dan 
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saído. Entón por iso se fala da adquisición duns terreos que son finquiñas pequeniñas, terreos 

pequeniños que se podía ir  falando cos veciños, negociándoos e comprándoos por uns prezos 

axeitados, que non son solares, para facer unha praza para polo menos que a xente teña onde 

aparcar os coches, porque está claro que cada vez hai máis coches. Na xeral non se poden 

aparcar entón aos veciños temos que darlle unha solución niso. O que si lle quero é facer unha 

pregunta aos membros do Partido Popular. É que o outro día deixáronme un pouco sorprendida 

coa sociedade de Bentraces que son cinco membros e que insinuaron que non está legal, ou que 

hai membros que dimitiron. Eu estívenme informando e si, efectivamente hai dous membros que 

dimitiron  e  dende  o  sábado,  senón me  equivoco  xa  hai  os  cinco membros  constituíndo  a 

sociedade veciñal. Entón a miña pregunta é a que veu, pregúntolle aos señores quero que me 

respondan, a que veu a insinuación que dende o concello se están ensinando proxectos a persoas, 

case, case, non autorizadas, cando a señora Victoria dixo que a presidenta viñera ver o proxecto e 

que lle gustara. Entón, paréceme un tema a ver. Paréceme un tema un pouco peliagudo porque 

penso que todos estamos de acordo en que isto salga adiante. Penso que o goberno xa está mans 

á obra con isto porque o sei, que está mans á obra con isto. Entón, non entendo, unha, a moción 

neste momento cando xa se está abordando estes temas e segundo, o máis grave, non entendo e 

quero  que  mo expliquen,  a  insinuación  que  chegaron  a  dicir  que  a  asociación  non  estaba 

funcionando ben ou que. É que claro que nós tiñamos responsabilidade porque, a ver, máis ou 

menos, a ver, eu non teño unha gravadora, pena non ir cunha gravadora e puña as vosas palabras. 

Estou dicindo máis ou menos, vostedes deron a entender porque hai máis persoas aquí, non só 

estaba eu, ou senón falen con outros compañeiros, deron a entender que esa asociación non 

estaba ben. A ver, eu non sei, creo que mire, miren para os compañeiros e miren as caras. Eu creo 

que vamos ter que ir ás comisións…Vamos a ver, eu isto, por favor, eu a isto refírome porque me 

parece grave e importante. A ver. Paréceme grave, paréceme grave e importante.

O Sr. Alcalde toma a palabra: por favor, está no seu uso de palabra. As réplicas existen.

A Sra. Varelas toma a palabra: Paréceme moi grave porque é unha insinuación moi, moi forte. 

Incluso o señor Sarín interveu e dixo que había dúas persoas que dimitiran e que agora se ía a tal. 

Ou sexa, se o señor Sarín deu esa explicación é porque os membros do PP, concretamente dúas 

persoas insinuaron de que hai algún tipo de problema. Entón, fagan o favor de, aparte da súa 

moción explicala,  fagan o favor de explicarnos ese punto, porque penso que hoxe hai dúas 

persoas aquí que pertencen á asociación e gustaríalles ao mellor que se lle diga á cara o que se  
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fala en comisións informativas. Grazas.

Moitas grazas señora Fina. Ten a palabra a señora Victoria Morenza. Quen fala? O Partido 

Popular é o presentador da moción polo tanto non está na súa quenda de palabra, señora Victoria.

A Sra. Morenza toma a palabra: Pois, señora Fina Varelas, por que presentan esta moción? Por 

oportunismo. Por oportunismo. A ver, nós ensinámoslle, este goberno ensínalle o proxecto, a 

parte de estudalo nós o goberno e de coñecelo a maior parte de nós e de darlle moitas voltas e de 

tratar de buscar solucións idóneas para que o proxecto estea actual. Ou sexa, actualizar un pouco 

o proxecto que como xa dixen que retomamos o proxecto que no seu día tiña o Partido Popular,  

non  me  doen  prendas  en  recoñecelo.  Pero  claro  era  un  proxecto  que  quedara  certamente 

obsoleto.  Pois como ben dicía nós ensinámoslle  o  proxecto a  calquera persoa que  veña ao 

concello de Barbadás, sexa representante, sexa calquera dos dezaseis que estamos aquí ou sexan 

persoas que veñen, como veu recentemente un veciño que vive creo que no país vasco, non me 

lembro ben, que vive na praza que é parte interesada, moi directamente. E viñeron aquí uns 

señores e viñeron e dixeron,  podemos ver o proxecto? E ensinámoslle o proxecto. E despois veu 

e canto máis a presidenta da asociación de veciños, a solicitar ver o proxecto, canto máis a 

presidenta da asociación de veciños! E foi cando nas comisións informativas, subscribo o que di 

Fina Varelas, a ver se agora non temos ouvidos todos na cabeza, todos os meus compañeiros 

están asentindo tamén que se insinuou que non era unha asociación validamente constituída, que 

houbera unhas dimisións e  a  asociación non era válida.  Iso  insinuouse,  creouse unha certa 

polémica, por iso entendo as persoas que están aquí presentes no pleno viñeron un pouco porque 

se sentiron aludidas ou porque se correu a voz. Eu non sei quen llo dixo, nin, eu particularmente 

non tiven nin tempo de dicirllo nin me acordei, nin tampouco me dedico a andar con “corre ve y 

diles”. Un pouco cinguíndonos á moción e xa entraremos en  máis debate na segunda quenda, 

pero agora quería facer unha serie de explicacións por parte deste goberno de coalición, que nos 

parece un insulto á intelixencia que na propia moción, nun dos primeiros puntos, que se diga que 

segundo o proxecto veciñal que en todo momento contará co visto e prace da Dirección Xeral de 

Patrimonio. Por favor! Todos sabemos que o equipo de técnicos e de políticos que conformamos 

este equipo, que estamos traballando neste proxecto dende hai varios anos que ten que ir a 

Patrimonio. Por favor, non nos ofendan a nosa intelixencia, que a temos. Queremos informar 

tamén dun proxecto vinculado á reforma na que estamos traballando na praza de Pumar, que 

aínda  non  está  rematado  o  proxecto,  que  os  300.000  euros,  Fina  Varelas  díxeno  a  modo 
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orientativo porque evidente nos faltas as cifras porque están coas últimas medicións. Pero eu 

quería completar tamén a información dicindo que xa existe un proxecto, aquí si que existe un 

proxecto e un custe, da reforma da rúa que vai dende a rúa do Canastro ata a praza do Pumar, que 

colle  un  trozo  da  rúa  A Capela.  Que  é  un  proxecto  que  tamén  conta  co  beneprácito,  de 

practicamente  toda  a  cidadanía  supoño. Non sei  que  pensará  a  concelleira  representante  de 

Bentraces, supoño que contará tamén co seu beneprácito, o feito de que se arranxe este tramo 

que estaba  bastante  deteriorado e  adaptalo un pouco xa a liña na que está  traballando este 

goberno de rehabilitación de viarios en varias texturas cunha imaxe adecuada co casco antigo e 

cunha imaxe e cunhas características que esixe o propio Patrimonio que xa iniciamos no pobo de 

Parada, non sei se o coñecen, a obra que se executou alí na rúa Tangaraño e esa é a liña que se  

está seguindo, a liña arquitectónica. Pois ben, como dicía, a reforma deste vial dende a rúa do 

Canastro, na estrada de Celanova ata a praza do Pumar ten un custe real de 177.000 euros. É un 

proxecto que lle gusta, que lle gustaba a anterior directiva da asociación de veciños e tamén lle 

gusta, ou así nolo fixeron saber, á actual directiva. Acerca do aparcamento do que vostede fala e 

da horta e todo, unha horta no medio rural está moi ben, si. Hai poucas hortas vamos poñer outra 

horta. Está moi ben a xeito didáctico. Pero o do aparcamento que é o verdadeiramente serio que 

nos interesa a todos, a falta de aparcamentos en núcleos destas características

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pode baixar o ton de voz señor Manuel. Moitas grazas.

A Sra.  Morenza  toma a  palabra: Destas  características  como pode  ser  en  Bentraces,  en 

Sobrado, en Loiro, pois temos esta problemática de falta de espazo para estacionar os vehículos, 

quedará para outra fase porque se estamos traballando para un proxecto que eu aventureime que 

podería  roldan  os  300.000  euros  e  tamén  temos  este  proxecto  de  177.000  euros,  pois 

evidentemente, non hai dispoñibilidade orzamentaria para facer fronte a este. Hai un proxecto, a 

idea, a iniciativa que plantexa a concelleira de Bentraces. Supoño que, a nós particularmente si 

que nos teñen transmitido o tema do aparcamento e falábase incluso de comprar unhas hortas a 

parte de arriba, si que se ten pero é un problema agora mesmo complicado que non podemos 

asumir, como xa lle dixen. Respecto ás beirarrúas xa sabe vostede que esas beirarrúas dependen 

da Xunta de Galicia. Este goberno xa llo transmitiu en dúas ocasións, formalmente, por escrito á 

Consellería. Déronsenos largas, por dicilo dun xeito coloquial, e o que terá que acabar facendo 

este goberno é facer o mesmo que fixo na estrada entre o cruce de Parada e glorieta de Piñor , as 

iluminarias públicas con fondos municipais, a pesar de que
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate. Por favor, remate. Na segunda quenda.

A Sra. Morenza toma a palabra: Entón teremos que reconstruír as beirarrúas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Nieves. 

O Sr. Fernández toma a palabra: Boa tarde de novo a todas e a todos, público en especial. 

Desculpar, pedir desculpas en nome de toda a corporación polos horarios nos que nos vemos 

obrigados a debater temas tan importantes coma este que supón para os veciños de Bentraces. 

Vamos a ver. Aquí o que estou vendo é que temos unha facilidade para terxiversar as cousas, 

impresionante. Pero iso si, terxiversalas arrimando a ascua cara nós, cando máis nos interesa. 

Que non se equivoque ninguén. Aquí oportunismo ningún. Mire, a moción foi presentada en 

novembro do 2015 polo Grupo do Partido Popular. Había un proxecto que vostedes retomaron. E 

mire, os proxectos non lle teñen que gustar a ningunha xunta directiva, eh!. Os proxectos téñenlle 

que gustar a todos os veciños do pobo. E me dá igual que  unha asociación estea composta por 

cinco, por oito, por dous ou por un membro. Os proxectos son dos veciños, non dunha xunta 

directiva  de  ningunha  asociación.  Iso  para  aclarar  a  situación.  Que  sucede?  Na  comisión 

informativa,  cando  falamos  de  que  era  un  proxecto  que  tiñan  os  veciños  e  que  así  nolo 

transmitiron, vostedes puxeron o grito no ceo. Oe, se é que con nós falou a xunta directiva da  

asociación.  Con nós falaron os  veciños,  non a  xunta  directiva  da  asociación.  E  nós o  que 

defendemos son proxectos de todos os veciños de Bentraces, non de catro persoas, dúas ou oito. 

Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Supoño que quererá seguir a señora 

Nieves. Continúe, continúe esgotando o tempo ata os tres minutos. Iso foi o que se falou nas 

comisións  informativas.  Temos,  tedes  dende  o  concello  un  orzamento  do  remanente  de 

tesourería de dous millóns de euros, si se gastan trescentos mil en Bentraces, non me parece 

tanto. É que en Bentraces non se ten feito nada. Vamos a ver. Estamos falando de trescentos mil 

euros que a señora Fina Varelas parécelle moito. A min non me parece moito. Este, como ben 

dixo Victoria, que o recoñeceu cando empezou a falar, este é un proxecto que tiña xa o Partido 

Popular, que xa estaba feito. Xa cando gobernábamos nós. Non é algo que se saquen vostedes da 

manga.  É un proxecto  que  xa  estaba  feito  para  o pobo de  Bentraces.  É  unha moción que 

trouxemos hai dous anos e medio para o pobo de Bentraces e que se aprobou polos membros da 

oposición que somos a maioría. Iso mesmo. E polo menos darlle a noraboa, Victoria, porque 

recoñeceu que era un proxecto do Partido Popular. Vale? porque tamén hai que dicir o que é bo e 
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o que é malo, e doulle a noraboa, porque o recoñeceu. Unha pregunta. Coa casa que temos na 

entrada a man esquerda, non vai facer nada o concello? Porque dixo non ouvín que dixera nada. 

Simplemente na segunda intervención me contesta  porque esa dúbida quedoume. Sei o das 

beirarrúas,  sei,  porque  precisamente  a  miña  compañeira  Mirian  e  eu  cando  gobernábamos 

fartámonos de loitar e de ir á COTOP a reclamar esas beirarrúas e sei que non é fácil. Seino. O 

que vostede di, haberá que retomalo dende o concello porque levamos, Mirian, canto? Oito anos 

loitando, máis? Por esas beirarrúas. Simplemente a dúbida que me queda é esa. Me respondeu 

que os terreos de momento que non e me gustaría saber o inmoble, a casa, porque iso si que 

preocupa aos veciños, porque a moita xente lle preocupa. Xa fai anos que se quere conseguir esa 

casa por parte do concello. Nada máis. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Nieves. Ramón.

O Sr.  Padrón toma a  palabra:  Vamos a  ver.  Nós estamos de  acordo  que  se  invistan  en 

Bentraces cartos para o arranxo da praza, que é o primordial, estou de acordo con vostede e 

pídao a unha asociación ou outra ou como sexa, a praza do pobo é a praza do pobo. Entón é 

normal que é o centro neurálxico do pobo e temos que empezar pola praza do pobo ou pola vía 

que  leva a  esa  praza  dende a  vía  principal.  Pensen vostedes  que  iso,  ese  investimento,  en 

Bentraces estamos falando de preto de 500.000 euros. E logo despois, a maiores, vostedes piden 

na  moción  unha  adquisición  dun  inmoble,  unha  adquisición  de  terreos  e  como  vostedes 

entenderán,  entendemos  calquera,  pedir  este  investimento  para  un  pobo  do  concello  sexa 

Bentraces, sexa Piñor, sexa Parada ou sexa onde sexa. Debemos empezar por algo. Para nós, 

empezaríamos pola praza, pero ao parecer o goberno vai empezar polo que é a vía que comunica 

a estrada xeral,  creo entender, coa praza. E logo despois,  deixar algo claro. O problema de 

aparcamento existe en todos os núcleos rurais deste concello. O concello tería que solucionar ese 

problema en todos os núcleos rurais non só en Bentraces, entón tería que adquirir terreos en 

todos. Polo tanto, deberíamos facer unha reflexión pensando nunha cousa, cando alguén vive, vai 

a vivir a un lugar, pois se compra un piso cómprao con praza de aparcamento. E se non o compra 

con praza de aparcamento ten que deixar o coche fóra. Ou se vai a aparcar métese nun parking 

que cobran. Entende? Entón pense vostede, que se adquirimos, isto é unha reflexión, eh!, non 

quere dicir que…, pense que se adquirimos uns terreos, eses terreos despois quen ten preferencia 

sobre  eles?  Os que  viven alí  ou calquera que chegue alí  ao pobo e que aparque o coche? 

Imaxínese que hai calquera cousa e aparcan alí o coche, pois hai tantas prazas, aparcan os de 
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fóra. Eu mesmo, vou a Bentraces, aparco alí o coche. Chegan alí os de alí e non teñen sitio igual 

para aparcar. Entende? Iso, levaría a unha reflexión antes de pensar en adquirir uns terreos para 

aparcamento porque ao final ao mellor as persoas que están pedindo os aparcamentos porque 

viven alí non teñen onde aparcar. Entende? Sen embargo, se esas persoas ao mellor adquiriran 

privadamente eses terreos

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón ten que rematar.

O Sr. Padrón toma a palabra: E logo os utilizaran para aparcar eles os coches, pois mire, como 

o que fai…entende? Eu creo que o goberno debe apostar primeiro polo tema da praza e polo 

tema do acceso a esa praza antes de que se nos vaia levar a un investimento importante antes que 

esas outras cousas que cando menos son debatibles.

O Sr. Alcalde toma a palabra Señor Ramón, remate. Fina, por favor. 

A Sra. Varelas toma a palabra: Aclarar que nin trescentos, nin catrocentos mil é moito nin é 

pouco. O que hai que facer hai que facelo e punto. O único que quixen dicir é que para esa obra 

me parece excesivo porque ao mellor esa obra, as mesmas cousas dánse feito por unha cantidade 

máis baixa. É o único que quixen dicir, non que o pobo se mereza máis ou menos. Todos os 

pobos se merecen que se arranxen as cousas que están mal. Bentraces, todos os pobos teñen mal 

sitio onde aparcar. Pero Bentraces peor porque se comparamos Loiro con Bentraces, en Loiro 

temos unha praza enorme e nunca temos os problemas que temos en Bentraces. Bentraces é un 

pobo pola súa casuística,  pola  súa forma, máis complicado porque non hai  onde deixar  os 

coches. Eu véxoo cando vou alí a Bentraces. É quizás o pobo do concello que máis problema ten 

a hora onde deixar os coches. Si se compran unhas fincas, vostede vai aparcar porque vai a facer 

un recado, non se lle pode dicir, eh, non, non, isto é para os veciños! Non, unha praza pública, un 

sitio para aparcar é para todo o mundo, iso cae de caixón, obviamente. Volvo dicir, nós estamos 

de acordo con esta moción. Estamos de acordo que se arranxe a praza de Pumar. Estamos de 

acordo con que se arranxe a estrada que é o que se vai facer agora mesmo. E que no futuro que 

empecen a mirar o tema dos terreos porque realmente son terreos que non son urbanizables, que 

son terreos pequenos que co tempo vanse ir comprando e é un servizo que se lle faría moi grande 

ao pobo. Porque realmente penso ao meu entender e o que eu teño ido que é o pobo onde peor, 

ou onde case non tes onde deixar un coche. E iso crea moito trastorno. Entón, se agora vamos a 

arranxar a praza e non se vai poder aparcar alí porque tal, eu non sei as persoas realmente onde 

van a poder deixar os seus coches porque na praza, cantos coches aparcan? Once, doce. Pois a 
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ver onde os van a deixar.  Entón penso que aparte de facer estas obras sería interesante que 

empecemos a mirar onde, onde metelos. Xa non me meto tanto no tema da casa ou non, porque 

penso que o máis importante é ese tema. Que se lles pode facer todo? Encantada da vida. Eu non 

digo que non. Pero o de aparcar os coches mirádeo porque a xente que vive alí veo todos os días 

e non, só tedes que ir calquera de vós e velo. Vale? grazas.

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

Morenza.

A Sra. Morenza toma a palabra: Moitas grazas. Dicirlles que a comisión territorial de Ourense 

de Patrimonio Histórico Galego reunida en sesión ordinaria do 25 do once de 2016 estudou o 

expediente da casa da esquina de Loiro, ou de Loiro, de Bentraces, e dixo que “aceptando que o 

inmoble non ten especial valor cultural a demolición do mesmo creará un espazo residual que 

pola escala e xeometría non mellorará a lectura espacial da trama, nin aportará unha mellor 

comprensión do espazo público do núcleo. Á vista do anterior infórmase desfavorablemente a 

demolición  indiscriminada  do  inmoble  agradecendo  a  demolición  da  planta  alta  pero 

recuperando a envolvente da mesma cunha solución que ven podía remedar á da edificación 

veciña, sobre todo na altura, podendo completarse cunha solución de voo lixeiro que si axudaría 

ao  entendemento  de  espazo e  mellora da  praza”.  Esta  é  a  resposta  á  petición dun informe 

presentado polo noso arquitecto pedindo o informe de Patrimonio.  Como ve non se pode facer 

nada con esa casa. Sería destruír para volver a reconstruír na mesma liña e para seguir mantendo 

o elemento tradicional aínda que recoñecen que non ten valor cultural. E despois xa, que moitas 

veces acudimos ao pasado, e acudimos ao pasado para o bo, para dicir que este era un proxecto 

do  Partido  Popular,  tamén  acudimos  ao  pasado  para  facer  memoria  e  lembrar,  que  cando 

Antucho Espinosa era delegado na época, centrémonos, na época do goberno de coalición da 

Xunta  de  Galicia,  o  BNG naquel  momento  presentou,  iniciou  os  trámite  para  presentar  á 

cidadanía un proxecto, iniciou os trámites, a Xunta de Galicia ía subvencionar este proxecto, a 

Dirección Xeral de Vivenda, en concreto. O concello de Barbadás comprometeuse a elaborar o 

proxecto. Enviouse a Patrimonio, o que falábamos o outro día. Patrimonio non admitía a pedra 

en granito negro e a subvención xa estaba concedida e consignada. A finais do 2009, non lembro 

agora en que mes, hai eleccións autonómicas da Xunta de Galicia, o Partido Popular chega á 

Xunta de Galicia e non se chegou a executar este proxecto. Como di o meu compañeiro Xosé 

Manoel Fírvida, metérono nun caixón. O Partido Popular entrou na súa liña de destruír o pasado. 
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Destruíndo o pasado podía destruír e intentar borrar a pegada da xestión feita polo goberno de 

coalición. Borrarnos do mapa. Ese é o resumo real que lle plantexamos hoxe aquí. Que estamos 

dous partidos,  coincide  que  estamos os  dous mesmos partidos  nun goberno de  coalición e 

coincide que ámbolos dous partidos temos memoria. Dicirlles que había, estaba consignada esta 

partida e meteron o proxecto nun caixón. Ese proxecto que vostedes mesmos fixeron. Iso é o que 

fixeron vostedes por Bentraces. Esa é a historia que quixeron vostedes borrar do mapa pero xa 

ven que a historia non é fácil borrar do mapa. Vostedes falan de que esta concelleira lle presentou

O Sr. Alcalde toma a palabra Ten que ir rematando.

A Sra. Morenza toma a palabra: De que esta concelleira lle presentou o proxecto á asociación 

de veciños como se nós traballáramos só para a asociación de veciños

O Sr. Alcalde toma a palabra Remate, por favor.

Só vou terminar esta frase. Cando soubo que nós estábamos traballando no proxecto veuno ver. 

Nós non fixemos a imaxe e semellanza da directiva da asociación de veciños. É que vostedes 

manipulan e terxiversan tan ben a información, a min encántame, encántame.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate. Señora Nieves, ten un minuto de tempo. 

A Sra.  Carril  toma a palabra:  Vamos a ver.  Ese  proxecto que como vostede  ben di,  do 

bipartito,  cando  gobernaba na  Xunta,  iso  decidiuno o  Partido  Popular  cando  gobernaba  en 

Barbadás. Meter eses cuartos para que deran esa subvención. 

O Sr. Fernández toma a palabra: Si, por continuar coa intervención dos voceiros do Grupo 

Popular. Vertéronse antes uns comentarios que nos gustaría que se aclararan. Entón, penso que a 

mellor  forma de  aclarar  a  situación,  de  se  unha xunta  directiva,  unha asociación,  está  ben 

constituída ou non, se  ten o número membros correspondentes ou non. Vamos a ver, penso 

recordar e nós como 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Quédalle un minuto. Vanlle quince segundos.

O Sr. Fernández toma a palabra:   Estouno utilizando. A ver, entón, temos os membros da 

corporación, temos unha ferramenta. Se me deixan seguir remato coa quenda de intervencións. 

Os  membros  da  corporación  temos  unha  ferramenta  moi  importante  posto  que  todas  as 

asociacións  deberían  estar  rexistradas  no  rexistro  municipal  de  asociacións,  posteriormente 

reciben unhas subvencións e como reciben unhas subvencións con cartos públicos, calquera 

membro da corporación pode solicitar documentación ao concello, sobre a constitución desas 

asociacións.  Insisto,  nós  desde  o  Partido  Popular  vamos  solicitar  información  sobre  a 
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constitución da asociación de veciños de Bentraces. As súas inscricións na Xunta de Galicia, 

concretamente  na  Consellería  de  Xustiza,  no  rexistro  de  asociacións  coas  súas  datas 

correspondentes e as distintas resolucións. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A vostede. Votos a favor da moción?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.

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

A Sra. Secretaria toma a palabra: Abstencións, era o Grupo Mixto. Ah!. Grupo Mixto máis 

Democracia Ourensana, abstencións. Grupo de Goberno en contra.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Aclararlles unha cousa a todos vostedes. O Partido Popular que 

veñen aquí con esta moción. Vostedes debían saber perfectamente, que reconstruír a casa da 

esquina,  a  casa  branca  da  esquina,  precisaba,  primeiro  dunha  autorización  de  Patrimonio. 

Patrimonio obriga a reconstruír esa vivenda conforme á arquitectura tradicional. Unha vivenda 

que ao mellor queda desocupada. Iso si que lle chamaría eu despilfarro. Despilfarro. Segundo, 

hai que dicirlles a todos vostedes que ese proxecto que no seu momento tiña o Partido Popular 

non foi autorizado por Patrimonio. Non sei se o saben. Ou se llo hai que recordar. Ou se llo hai 

que recordar. E terceira cuestión, hai que dicir outra aclaración máis. Poñer de acordo a todos os 

veciños é imposible porque cada un terá o seu criterio estético, arquitectónico e artístico, incluso. 

E artístico incluso. Entón os proxectos están para uso dos veciños e veciñas, pero dende logo a 

todos non. Entón, o concello, quen goberna, tense que dirixir a un colectivo que si que poda ser 

representativo  dos  veciños  e  veciñas.  Á  señora  Fina  dicirlles  que  os  custes  dos  proxectos 

márcannos en principio os técnicos. Claro que si, iso paréceme perfecto. Paréceme perfecto. 

Creo que queda claro. A votación xa se celebrou.

Sen  máis  sométese  o  asunto  a  votación  resultando  rexeitado  cos  votos  a  favor  do  PP as 

abstencións de Democracia Ourensana e Grupo Mixto e os votos en contra de PSdeG-PSOE e 

BNG o seguinte acordo: “Expediente 1455/2018. Moción do Partido Popular de Barbadás 

sobre  o  incumprimento  do  acordo  plenario  do  9  de  novembro  de  2015  e  a  urxente 

necesidade da rehabilitación da praza do pumar en Bentraces.”

10. EXPEDIENTE 1456/2018. MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR SOBRE A LEI DE 

CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO.

O Sr. Alcalde  toma a palabra: Pasamos á última moción do Partido Popular que é a da Lei de 
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Contratos do Sector Público. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira.

O Sr. Fernández toma a palabra: Si. Moitas grazas señor Alcalde. O pasado 9 de marzo entrou 

en vigor a nova Lei de Contratos do Sector Público que pon en valor directivas europeas sobre a 

materia. E onde tamén se aposta pola pluralidade de criterios á hora de adxudicar unha obra ou 

un  servizo.  Avanza  na  consecución  dunha  contratación  pública  estratéxica  sustentable  e 

socialmente  responsable,  que  teña  en  conta,  non  só  a  calidade,  eficacia  e  sustentabilidade 

medioambiental na prestación de servizos e nas compras públicas, senón tamén na necesidade de 

non incidir negativamente sobre as condicións nas que se desenvolve a prestación laboral ou 

sobre o propio emprego. A oferta economicamente máis vantaxosa non ten porque identificarse 

só coa de prezo máis baixo, senón que si hai que ter en conta outra serie de cuestións. Naqueles 

contratos nos que o compoñente económico fundamental ven constituído polo custo da man de 

obra,  a  maior  ponderación  do  criterio  prezo  entre  os  que  se  teñen  en  conta  para  a  súa 

adxudicación, pode incidir negativamente no mercado laboral e utilizarse de xeito indirecto para 

xustificar numerosas actuacións que acaban empeorando as condicións laborais dos traballadores 

e traballadoras. Tanto as directivas europeas coma a nova Lei de Contratos do Sector público 

inciden  na  aplicación  doutros  criterios  de  adxudicación,  coma  os  criterios  sociais,  medio 

ambientais ou de innovación. Prioritarios tamén, en aras a un crecemento intelixente, sustentable 

e integrador que persegue a estratexia europea 2020, e na que a contratación pública supón un 

papel crave. Favorécese a competencia, a participación das pequenas e medianas empresas e 

pretende a redución dos trámites administrativos e a simplificación do procedemento, e introduce 

unha regulación máis exhaustiva da figura do perfil do contratante. Profesionalízanse as mesas 

de contratación que quedan definidas coma un órgano de asistencia técnica especializada e nas 

que en ningún caso poderán formar parte das mesmas nin emitir informes de valoración das 

ofertas, os cargos públicos representativos nin o persoal eventual. Unicamente poderá formar 

parte  da  mesma,  o  persoal  funcionario  de  carreira  ou  interino  no  seu  caso  coa  suficiente 

cualificación. Compre sinalar neste sentido, a excepción que sobre isto  establece a disposición 

adicional segunda para as entidades locais, que permite, pero non obriga aos cargos políticos a 

formar parte da mesa de contratación, pero non puideran supoñer máis dun terzo do total dos 

membros da mesa. Tampouco poderá formar parte das mesmas o persoal que participara na 

redacción de documentación técnica do contrato de que se trate, coas excepcións previstas na 

mesma lexislación. O grupo de estados contra a corrupción do Consello de Europa insiste que as 
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autoridades públicas non deben de estar involucradas en ningunha etapa do proceso de selección 

e por iso pide mellorar o marco que o regula. Por elo, parécenos máis que razoable coma medida 

de loita contra a corrupción impedir totalmente que nas mesas de contratación do concello de 

Barbadás podan participar con voz e con voto ningún representante político. O procedemento de 

contratación no noso concello, non inclúe moitos dos requisitos que se esixen na nova Lei de 

Contratos  do  Sector  Público,  polo  que  é  evidente  a  necesidade  de  actualizar  a  devandita 

regulación. Esta lei viu  a luz en novembro de 2017 trala súa publicación no BOE pero ata hoxe 

nada sabemos da súa implantación e como se está a levar a cabo a adaptación no concello de 

Barbadás.  Por todo elo o grupo municipal do Partido Popular,  elevamos a consideración os 

seguintes acordos: A celebración dunha xunta de voceiros, onde os técnicos municipais informen 

dos cambios realizados e os que se podan ir realizando e aos que nos obriga a propia lexislación, 

poñer o noso concello sobre os aspectos aos que nos obriga a Lei de Contratos do Sector Público. 

Que se  analice a  posibilidade  de realizar  un regulamento interno de  compra e  contratación 

pública,   que recolla a  aplicación específica da nova lei  á práctica do noso concello e que 

actualice a normativa que se aplicaba ata o de agora.  Impedir totalmente a participación de 

representantes políticos nas mesas de contratación, valorando previamente as vantaxes desta 

proposta.  Que se dea formación sobre a contratación pública e os requisitos da nova lei  ao 

persoal municipal que participe ou teña algunha responsabilidade na contratación pública. Que se 

estableza un mínimo de reserva a centros especiais de emprego de iniciativa social, a empresas 

de inserción e a programas de emprego protexidos. Que no procedemento aberto simplificado se 

implanten os medios que faciliten a participación das pemes nas licitacións. Nada máis. Moitas 

grazas.

O  Sr.  Alcalde   toma  a  palabra:  Moitas  grazas  a  vostede.  Ten  a  palabra  o  voceiro  de 

Compromiso por Barbadás.

O Sr. Padrón toma a palabra:  Vamos a ver. Como esta moción non se, non foi tratada nas 

comisións informativas, pero non se falou, non se falou nada. O señor Alcalde tiña moita presa, 

ou había

O Sr. Alcalde  toma a palabra: O señor Alcalde estivo

O Sr. Padrón toma a palabraa: Perdón, perdón.

O Sr. Alcalde  toma a palabra: Vamos a ver. Vamos a ver. O señor Alcalde tiña a presa que tiña. 

O señor Alcalde aguantou ata o final, ata que vostedes acabaron. 
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O Sr. Padrón toma a palabra: Perdón.

O Sr. Alcalde  toma a palabra: Home. Outros chegan tarde, eh! Non sei se o sabe.

O Sr. Padrón toma a palabra: Retiro o que dixen.

O Sr. Alcalde  toma a palabra: E hai que esperar por eles.

O Sr. Padrón toma a palabra: Retiro o que dixen.

O Sr. Alcalde  toma a palabra: Vale. Non mencionei nomes de ninguén. E mencionouse o meu.

O Sr. Padrón toma a palabra: Retiro o que dixen. Retiro o que dixen.

O Sr. Alcalde  toma a palabra: Prosiga por favor. 

O Sr. Padrón toma a palabra: Vámolo deixar aí. Di aquí, na moción, que no procedemento de 

contratación do noso concello non cumpre moitos requisitos que se esixen na nova lei, polo que é 

evidente a necesidade de actualizar a devandita regulación. Nós queremos que o goberno nos 

explique todos os ou que se cumpre destes requisitos ou os que non se cumpren destes requisitos 

na actualidade.  Xa que en comisión informativa  pois non puidemos,  ou non fixemos estas 

preguntas,  e  vámolo deixar  así.  E non houbo, se  falou nada  sobre  aquí,  sobre este  tema e 

queremos que o goberno na súa intervención nos diga aqueles aspectos que se cumpren desta 

nova lei, se é que se cumpre algún e todo o que está facendo con relación a esta lei. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas señor Ramón. Señora Fina Varelas.

A Sra. Varelas toma a palabra: Eu lin isto e en principio cos acordos estou bastante de acordo, 

penso que os políticos nin deberíamos estar, participar en ningunha actividade de contratación de 

persoal, obviamente. Penso tamén que a celebración dunha xunta de voceiros para explicarnos 

como está isto, penso que tamén é axeitado. Eu realmente vino ben, tal como está posto aquí. O 

que si me gustaría ao equipo de goberno, ca igual que lle fixo a pregunta o señor Ramón Padrón, 

en que punto estamos nós e que é o que se está facendo desta lei ou non se está facendo. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  A ti, Fina. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde.

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Moi breve porque aínda falta un punto de carácter de urxencia e 

os  rogos  e  preguntas  para  non  ter  outro  pleno  extraordinario.  Moi  rápido.  Vamos  ver.  A 

celebración dunha xunta de portavoces cos técnicos municipais. Eu non me negaría a ter todas as 

xuntas de portavoces que vostedes queiran pedir, sempre que sexan efectivas e sirvan para algo. 

Vostedes  cren que os portavoces dos  grupos políticos temos que  saber  como se  realiza  un 

contrato? Vostedes o cren necesario e imprescindible ?Porque os políticos somos, digamos quen 

organizamos a vida política, pero quen fai o traballo son o servizo técnico de contratación do 
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concello de Barbadás que está, totalmente capacitado. Por certo xa lle contesto á súa dúbida, 

señor Ramón.  Aspectos que  se  cumpren neste  concello.  Todos.  Absolutamente  todos.  A lei 

aplícase dende o primeiro día? Non. Dende o primeiro segundo, se aplica. Por suposto. Non 

queda máis que facelo. Entón, unha xunta de portavoces podemos ter para falar do que vostedes 

desexen, pero quen vai informar esa xunta de portavoces? Para que vai servir? Vamos aprender 

un portavoz, un representante de cada partido político a facer un contrato maior, un contrato de 

obra,  cando nos é absolutamente prescindible? Porque nós, os contratos os fai o servizo de 

Intervención, o fai a señora Secretaria e os fai secretaría, efectivamente, non? Que se analice a 

posibilidade de realizar un regulamento interno de compra e contratación pública que recolla…? 

Si, está o concello para facer regulamentos internos de compra. Hai unha lei de contratos estatal. 

Hai  un regulamento de  contratos estatal.  Entonces,  que prepare  o goberno ese regulamento 

porque nós o que temos é que adaptarnos ao regulamento e as leis que nos marca o goberno do 

estado. Facer no concello de Barbadás un regulamento interno de compra e contratación pública, 

cando nos temos que acoller á lexislación estatal, é absolutamente absurdo. Por certo, non temos 

persoal nin tempo para realizar, non, non temos persoal, nin tempo para levar adiante unha labor 

lexislativa,  que  pare  iso  está  o  Congreso  dos  Deputados  en  Madrid.  Impedir  totalmente  a 

participación de representantes políticos a mesas de contratación. Hai representantes políticos 

pero nunca informaron. Só están presencialmente pero non poden emitir informe. Non informan. 

Que  se  dea  información  sobre  contratación  pública  aos  requisitos  da  nova  lei  ao  persoal 

municipal. Pois para iso debería de adicarse a EGAP, a Deputación, o Colexio de Secretarios e 

Administrativos, a FEGAMP…. Pero que o fagan os servizos técnicos do concello non van facer 

máis  que  dar  cursos  de  formación.  Isto,  vostedes  deben crer  que  isto  é  unha academia  de 

formación. Isto é un concello. Aquí non estamos para facer labores lexislativas nin para formar 

aos grupos da oposición. Se terán que formar vostedes como boamente podan, asistindo pois ás 

xornadas que prepare o seu partido. Que se estableza un mínimo de reserva en centros especiais 

de emprego de iniciativa social e empresas de inserción e programas de emprego protexidos? Xa 

se está facendo o que pasa que depende do tipo de contrato. Hai contratos que o permiten e hai  

moitos outros contratos que non o permiten. Como se vai facer un contrato de obra cun servizo 

de emprego de iniciativa social. O vexo moi difícil. Aquí fíxose nun par de ocasións. Un plan de 

accesibilidade con COGAMI e de recollida de papel. Pero despois, as obras é moi difícil facelo 

cun plan, cunha empresa de iniciativa social. E que no procedemento aberto simplificado se 
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implanten os medios e se facilite a participación de todas as empresas, xa hai un portal aberto. É 

un problema técnico. Eu, o único que me chama moitisimo a atención é que o Partido Popular 

estea acostumado a presentarnos mocións no concello de Barbadás facendo referencia a que o 

grupo  de  estados  contra  a  corrupción  do  Consello  de  Europa  e  medida  de  loita  contra  a 

corrupción. Home, dígalle isto a M. Rajoy e despois traianolo a Barbadás. 

O Sr.  Alcalde toma a palabra:   Moitas grazas.  Ten a palabra  o señor voceiro do Partido 

Popular.

O Sr. Fernández toma a palabra:  Señor Fírvida,  vou empezar por vostede porque o teño 

bastante máis recente, máis fresco e así contéstolle máis axeitadamente. Fala de persoal. É que 

non temos persoal no concello que poda levar a cabo unha pequena información de como se 

están a levar a cabo os contratos no concello. Menos persoal terá e máis agobiado o terá se nós 

empezamos a solicitar información e preguntas día tras día. Porque nos van a ter que responder, 

vamos a ter que estalos molestando a eles e eles vanse ter que axustar,  a parte do traballo 

voluminoso que xa teñen, adicarse ao que nós lle  vaiamos preguntando. Non é moito máis 

doado, eh!, xa que carecemos de persoal e sabemos a problemática de carga de traballo que 

teñen,  informarnos,  unha xunta de  voceiros,  simplemente  é  informar,  que  é  o que  estamos 

facendo, que é o que imos a facer, e isto é así. Poden ser como moito dúas horas para que nós 

teñamos coñecemento e non andalos molestando. Fala do persoal. A formación, que a formación 

a dá a EGAP? Por suposto que a dá a EGAP e tamén a dá a Deputación. Pero sabe cal é o 

problema? Dálla aos funcionarios que lle piden esa formación. Por que? Pois porque moitas 

administracións, pois por un motivo ou por outro, porque traballan máis con eses temas ou 

porque lle supón unha mellora neses puntos á hora de incentivarse laboralmente, de promocionar 

ademais,  os  piden,  pero  por  vontade  propia.  Nós estamos falando  que  o  concello  tome as 

medidas necesarias para que o persoal que está directamente vinculado ás áreas de contratación 

estea ao día coa nova normativa. É o que estamos a solicitar. Por iso, agora contéstolle ao señor 

Padrón e á señora Fina porque ían polo mesmo lado, por iso estamos pedindo unha xunta de 

voceiros, porque vostedes agora teñen que preguntar neste pleno ao Grupo de Goberno, onde 

estamos con esta normativa. Entón, que mellor que solicitar e facer unha xunta de voceiros, eh!, 

para que nos informen de como está e enterámonos todos e non molestamos aos funcionarios. 

Simplemente con dous técnicos que nos digan como vai o tema, suficiente. Pero claro, aquí xa 

vemos que cando son pequenas cousas, e iso que non estamos a pedir cartos. Se estivéramos 
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traendo unha proposta que supuxera algo económico, nin vos conto. Simplemente, información! 

Négasenos a información para poder acudir a un pleno con todas as da lei  e agora négase 

información sobre o funcionamento do concello nun cambio normativo moi importante para as 

entidades locais. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Quere a señora Secretaria. Pide a palabra.

A Sra. Secretaria toma a palabra: respecto ao cambio normativo experimentado coa nova Lei 

de Contratos temos que dicir que non é a primeira vez. Desgrazadamente, a labor lexislativa nos 

últimos anos foi bastante defectuoso o que motivou múltiples modificacións lexislativas, non só 

en materia de contratos, senón tamén noutras, polo cal, ou probablemente para a adaptación ás 

directivas europeas, é dicir, estamos nun novo marco xurídico a nivel internacional e iso con leva 

unha produción normativa derivada desa necesidade de adaptación. É unha nova lei que non 

supón nada diferente ao que pode supoñer a Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo. En 

canto a aplicación, claro, como responsable de Secretaría Xeral, que é o departamento que leva 

contratación, porque non esquezamos que o único que fai Intervención é dicir se hai crédito e 

dicir  se  o  expediente  está  completo.  Pero  o  expediente  o  fai  Secretaría.  Hai  determinadas 

cuestións que polo volume deste concello non se poden abordar. Por suposto a aplicación da lei é 

dende o primeiro día. Os formularios de contratación nestes momentos estamos descargándoos 

dunha plataforma pero inicialmente tivemos que facer nós os modelos de contratos porque non 

estaban na plataforma que tiñamos contratada, a nosa disposición. Estamos aplicando a lei dende 

o primeiro día como dixo o Tenente Alcalde, e é certo, dende o primeiro segundo e facemos 

como  fixemos  sempre,  que  é  a  auto  formación.  Nós  acudimos  aos  cursos  que  podemos. 

Acudimos ao estudo individualizado. Á resolución de consultas. E realmente tampouco son tan 

grandes os cambios que se plantexaron. Eu diría que en materia de contratos menores se inclúen 

dous informes, un de xustificación da necesidade desa  contratación e outra de información de 

que esa empresa non ten contratados máis de 15.000 euros e que non se está fraccionando o 

obxecto do contrato. Se suprime o procedemento negociado sen publicidade. E se introduce un 

procedemento  aberto  de  carácter  simplificado  e  súper  simplificado.  Esas  son  as  novidades. 

Simplemente, se trata de uns formularios novos, un tipo de pregos novos, que non entendo cal é 

a polémica que xeran, pero incluso a nivel xeral informativo. É dicir, eu, incluso concelleiros 

doutros concellos me preguntaron asustados, “ pero que pasa, como ides coa lei de contratos?” 

Pero é que ten habido outras leis de contratos e nos adaptaron a todas. Quero dicir que tivo unha 
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campaña de publicidade como se fóra ser algo que non é. É dicir, é unha nova lei e algúns 

detalles procedementais. Entón, eu o que quería dicirlles respecto aos puntos concretos, en cando 

á xunta de voceiros, está ben, pero realmente non lle ían dicir moito máis do que lles estou 

dicindo eu agora mesmo, como un esquema xeral. Tamén teño que recoñecer que nós vamos 

estudando a lei a medida que se nos plantexan os procedementos concretos entón eu tampouco 

lle pode dar un máster agora. Hai xente que se dedica a iso, en lugar de traballar nun concello e  

que se dedica a dar conferencias. Eu agora mesmo non estou preparada para elo. Vou resolvendo 

sobre a marcha. Quero dicir, refírome a especialistas en dereito administrativo e todo isto que 

con antelación van estudando os proxectos e os ante proxectos de lei, e que entón, agora mesmo 

na entrada da lei teñen un coñecemento moito máis exhaustivo. Eu estudo cada expediente que 

se me plantexa. É dicir, si se me plantexa un contrato aberto, un procedemento aberto vexo como 

é.  si  se  me  plantexa  un  contrato  menor…Fixemos  contratos  menores.  Fixemos  dous 

procedementos abertos simplificados normais. Hai outros que se chaman súper simplificados 

pero non entraban por  razón da  contía.  E estamos facendo agora mesmo un procedemento 

normal, dentro das canles de aplicación da lei.  Logo, respecto a un regulamento interno de 

compra e contratación pública. Nunha dimensión, como a do noso concello, realmente non ten 

moito  sentido.  É  dicir,  ten  quizás  máis  sentido  para  grandes  dimensións,  tipo  Deputación 

Provincial,  tipo  concello  de  Ourense.  Outra  cousa  é  que  as  compras  estean  loxicamente 

axustadas ao que é o procedemento legal e  fiscalizadas correctamente. Que iso por suposto que é 

obrigatorio. Agora, que poderiamos facer un regulamento de contratación? Pois é que existe un 

regulamento  de  contratación do Estado  que  está  en  proxecto,  agora  mesmo.  É dicir,  como 

consecuencia  da  nova  lei,  permanecen  vixentes  os  antigos,  os  artigos,  perdón,  do  antigo 

regulamento á espera de que saia un que está en proceso. Entón, logo, nós teremos que aplicalo. 

É  dicir,  non  creo  que  puideramos  incluír  moitas  novidades.  Respecto  ao  impedimento  de 

participación de representantes políticos nas mesas de contratación, aí non entro porque é unha 

cuestión, unha decisión política. Simplemente dicir que dende o punto de vista técnico a nós se 

nos aplica a Disposición Transitoria segunda do que era a Lei de Contratos. Agora mesmo non 

sei si se mantén na segunda ou na sexta, teño dúbidas. Pero establece a excepción, como ben 

sinalou o Partido Popular, de que nas entidades locais, precisamente pola súa propia natureza, hai 

que pensar que esta lei é aplicable tanto a gabinete ministeriais, cheos de técnicos e de asesores, 

coma dun concello que pode ter un Secretario, Interventor e un conserxe. Entón, pensando neste 
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tipo  de  cuestións  hai  unha  excepción  que  se  recolle  nas  disposicións  transitorias  sobre  a 

aplicabilidade  ás  entidades  locais.  Neste  sentido,  se  recolle  a  composición  da  mesa  de 

contratación, establecendo a absoluta obrigatoriedade da presenza do Secretario e do Interventor, 

e despois o resto deixa a designación, ou a persoal do concello ou a políticos. Entón, digo, eu 

informo tecnicamente a partir de aí, o resto serían decisións políticas. Respecto á formación ao 

persoal,  evidentemente  estamos  formándonos  conxuntamente.  É  dicir,  como  dicía,  auto 

formación e  a persoa,  concretamente que se encarga neste  concello comigo, aínda  que  nos 

estamos formando todas en secretaría, digamos que a que leva máis especialización no tema, é 

Isabel.  E volvo repetir,  que  é  auto  formación. Loxicamente,  pasamos información sobre  os 

cursos, pero despois xa está nas posibilidades tamén de cada un. Respecto á reserva de centros 

especiais,  tampouco  me  vou  pronunciar.  Evidentemente  esta  posibilidade  xa  a  recoñecía  a 

anterior lei. Iso son decisións de carácter político. E no procedemento aberto simplificado se 

implanten os medios que faciliten a participación das pemes nas licitacións. Aquí nos temos 

encontrado cunha circunstancia. Que é que cando todo o mundo pensaba que o procedemento 

aberto simplificado estaba implantado e xa, buceando na lei, que por iso digo, hai que estudar 

cada expediente cando se presenta, encontro unha disposición transitoria que di que durante seis 

meses, non será de aplicación a obrigatoriedade de inscrición das empresas no Rexistro especial 

de empresas clasificadas do Estado. Co cal, non nós deron lexislativamente unha solución para 

que  ocorre con esas  empresas  que  poden durante  seis  meses  non estar  inscritas,  se  queren 

participar  nun  procedemento  simplificado.  Iso  levou  a  que  eu  teña  que  inventarme 

particularmente un dobre procedemento dentro dos pregos, no cal, concédalle aos que estean 

inscritos, o sistema que establece a lei, e aos que non estean inscritos o sistema antigo, que podan 

presentar documentación por papel. Loxicamente isto non está resolto, pero como toda norma, na 

súa  aplicación  plantexa  moitas  dúbidas  que  están  sendo  obxecto  de  instrucións  a  nivel 

departamentos ministeriais e nós vamos facendo o seguimento. Pero estes problemas digamos 

que se están plantexando aínda en inicio. Estamos na posta en marcha. Entón, este concello o que 

está facendo é admitir de aquí a setembro, tanto as solicitudes de carácter electrónico, o Portal de 

Contratación Pública, nós nos demos de alta. Colgamos alí para aqueles que estean inscritos. E 

os que non estean inscritos podan presentalo por papel no método tradicional. Entón, este é o 

informe técnico.

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Moitas grazas Silvia. 
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O Sr. Fernández toma a  palabra: Agradezo as aclaracións da señora Secretaria aínda que 

profundou bastante no que é o fondo da moción, que entendo que corresponde, se todos estes 

puntos  que  acabo  de  detallar  nos  acordos  son  lícitos  e  si  se  ven  lícitos,  corresponden aos 

membros da corporación, votalos a favor ou en contra. Entón, quitando o que acaba de aclarar do 

punto, do acordo seis, que no procedemento aberto simplificado se implanten os medios que 

faciliten a participación das pemes, ese se vostede entende, se está implantado, podémolo deixar 

ou podémolo quitar. Non temos inconveniente. Entón sometemos á aprobación do pleno o resto 

dos acordos, do un ao cinto. Non temos problema ningún. Insisto, agradézolle as aclaracións.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Señor Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra:  Vostedes someten o resto dos acordos aínda sabendo que hai 

acordos que, como se explicou agora mesmo aquí, son case imposibles de levar a cabo. Que 

aínda que sexan, a ver, na práctica, na práctica van ser case imposibles de levar a cabo. Pero ....  

Vale. pero, a xunta de voceiros é posible de facer. O asunto do regulamento interno de compra e 

contratación  pública,  o  terceiro  punto  si  se  pode  levar  a  cabo.  Pero  o  cuarto,  que  se  dea 

formación sobre contratación pública, pódese facer, pero na práctica aquí, polo explicado aquí, 

vese que é bastante difícil. Eu o que quería preguntar, se vai a contestar o goberno, é que pensa, 

ou sexa, se é que realmente está sucedendo así, que a participación de representantes políticos 

nas mesas de contratación, se é que é así, e que xustificación dan a que participen nesas mesas de 

contratación agora mesmo. Xa digo, si é que é así. Si é que está sucedendo así.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Si que están asistindo pero non informan. Unicamente van como 

observadores e persoas interesadas, non, non informan. Non informan. A decisión a toman os 

técnicos, sempre. Sempre, nunca na vida votan nin tomamos decisións. Vamos como persoas 

interesadas igual que poden.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Perdón. Simplemente, normalmente as mesas de contratación 

presídeas o Alcalde ou persoa a quen delegue. Pero non fala, ou non fala, pode moderar pero non 

vota. Non vota nin informa.

Apoian o criterio técnico sempre.

O Sr. Alcalde toma a palabra: O que consideren. 

A Sra. Secretaria toma a palabra :Pero evidentemente teñen voto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu nunca votei. Nunca votei.

A Sra. Secretaria toma a palabra :Nunca votou porque se toman as decisións unanimemente 
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baixo criterio técnico.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu nunca votei. A min nunca me coincidiu de votar.

A Sra. Secretaria toma a palabra :Si, si, teñen voto. Teñen voto o que ocorre é que eu é de 

dicir, que tanto agora coma antes sempre se apoiou o criterio técnico. É dicir, como en anteriores 

lexislaturas. Eu digo, pero que teñen voto, teñen voto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Iso non o sabía. Nin iso sabía. Fina, por favor. 

A Sra.  Varelas  toma  a  palabra: Nada.  Agradézolle  á  señora  Secretaria  a  explicación. 

Quedoume bastante claro os puntos. Se non entendín mal hai dous puntos, que serían temas máis 

ben políticos, aos acordos que quixéramos chegar. Polo que vexo, as cousas estanse facendo 

correctamente. Aparte de dicilo o goberno, a señora Secretaria afirmouno rotundamente. O que si 

hai  o  único  punto  que  penso  que  os  políticos  non  deberían  estar  en  mesas  ningunhas  de 

contratación, nin para votar, nin para escoitar. Eu penso que ten que ser algo alleo a nós. Pénsoo 

así.  Canta máis transparencia demos mellor. E penso que a veces os políticos en diferentes 

cousas sobramos. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Votos a favor? 

Partido Popular máis Grupo Mixto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Abstencións, Democracia Ourensana.

O Sr. Alcalde toma a palabra: En contra?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno, en contra.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitado cos votos a favor do PP e Grupo 

Mixto a abstención de Democracia Ourensana e os votos en contra do PSdeG-PSOE, BNG o 

seguinte acordo: “Moción do Partido Popular de Barbadás sobre a implementación no noso 

Concello da nova Lei de contratos do sector público”

11. INCLUSIÓN NA ORDE DO DÍA POR URXENCIA DA MODIFICACIÓN DA LEI 

NO QUE AFECTA Á ORDENANZA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Agora sométese a votación a inclusión na orde do día, por 

urxencia,  dunha  modificación  da  lei,  no  que  afecta  neste  caso  a  ordenanza  municipal  de 

prevención de incendios forestais. aprobación inicial. 
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A Sra. Secretaria toma a palabra: dunha modificación da lei,  no que afecta neste caso a 

ordenanza municipal de prevención de incendios forestais.  aprobación inicial,  reguladora da 

xestión da biomasa e distancias das plantacións do concello de Barbadás. Facendo un resumo, 

informan de que, si, si, pero primeiro hai que explicala xustificación da urxencia. Don Rafael, 

fago a xustificación da urxencia ou a fai vostede. Mellor vostede claro, que é quen quere incluílo. 

Si. Pero xa pode ir falando, é que se non se nos vai. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, don Rafael.

O Sr. Sierra toma a palabra (PSdeG-PSOE): Falta un papel escrito. Un papel escrito. É este. É 

este. Isto é para adaptar, isto é para adaptar a ordenanza á Lei 3/2007 de Prevención e Defensa 

contra o Lume , así como a Lei 7/2012 de Montes, onde cambiaron as datas e as distancias das 

especies pirófitas. Só miren o que hai en fluorescente, que é o cambia, o que lle enviei é todo o 

que cambia é iso para adaptar a ordenanza á lei. Non ten outro significado.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Pido a votación sobre o carácter de urxencia. Eu non teño as 

doce aínda. Aquel reloxo non marca as doce.

O Sr. Sierra toma a palabra: Xa cho dixen. Para que “carallo” ía facelo, que xa tiña recollido.

O Sr. Alcalde toma a palabra Levántase a sesión.

Concluído o anterior,  non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse por 

finalizada a sesión, sendo as 24:00 horas no lugar e data ó principio indicados, estendéndose a 

presente acta, de todo o que, como secretario, dou fe.

         O ALCALDE                                                                   A SECRETARIA XERAL
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