
CONCELLO DE BARBADÁS

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA  DO CONCELLO  PLENO   DO DÍA 10 DE 

SETEMBRO  DE 2018.  

ASISTENTES:

Alcalde-presidente

D.  XOSE CARLOS VALCARCEL DOVAL ( PSdeG-PSOE)

Concelleiros/as

D. VICTORIA MORENZA DOFORNO ( PSdeG-PSOE)

D. MARGARITA PEREZ FERNANDEZ ( PSdeG-PSOE)

D. JOSE RAFAEL SIERRA CARRIL  ( PSdeG-PSOE)

D. ADRIAN VARELA VAZQUEZ ( PSdeG-PSOE)

D. XOSE MANOEL FIRVIDA PLAZA (BNG)

D. ANXELA GONZÁLEZ CID (BNG)

D. SERAFIN NÚÑEZ PEREZ (BNG)

D. Mª CONSUELO VISPO SEARA (PP)

D. MANUEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ (PP)

D. NIEVES CARRIL GÓMEZ (PP)

D. MANUEL ANGEL FERNÁNDEZ QUINTAS (PP)

Dª MIRIAM PRIETO VALDES (P.P.)

D. JUAN CARLOS VILLANUEVA FERNÁNDEZ (PP)

D.ª SANTIAGO  GONZÁLEZ PEITEADO (DO)

D.ª SERAFINA VARELAS VIEIRIA (DO)

D. RAMÓN PADRÓN CALVIÑO (GRUPO MIXTO)

Secretaria 

 Dª SILVIA ALONSO

No salón de Plenos  

da Casa do concello  

de  Barbadás,  sendo 

as 19:30   horas do  

día  10  de  

SETEMBRO  de 

2018  reúnese  en 

sesión ordinaria,  en 

primeira  convocato-

ria,  o   concello  

Pleno,  baixo  a  pre-

sidencia do Sr. alcal-

de,  coa  asistencia 

dos  Sres./as.  

concelleiros/as.  

Relacionados  na 

marxe,  actuando 

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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CONCELLO DE BARBADÁS

O Sr. Alcalde toma a palabra: Boas tardes a todos e a todas. Benvidos despois deste 

período veraniego. Espero que todo fora fructífero. Todo elo fora fructífero para todos e 

todas.  Grazas  e  boas tardes  tamén ao público asistente.  Empezamos polo tanto este 

pleno de sesión ordinaria, que é un pleno ordinario do mes de setembro. Antes de nada,  

despois  da  treboada  que  houbo o  sábado  pasado,  quero  trasladar  o  agradecemento, 

penso que en nome de todos e todas vostedes, e tamén da cidadanía, a Protección Civil e 

a Policía Local polo esforzo que fixeron este sábado pasado, e a outros funcionarios 

tamén  do  concello,  que  fixeron  un esforzo  importante,  considerable,  para  solventar 

todas as incidencias e anomalías que houbo no concello de Barbadás,  neste  sábado. 

Moitas grazas a todos eles.

PARTE RESOLUTIVA: 

1- APROBACIÓN OU DISPOSICIÓN, OU MODIFICACIÓN DA DISPOSICIÓN 

NORMATIVA  INICIAL  DA  MODIFICACIÓN  DE  PREVENCIÓN  DE 

INCENDIOS FORESTAIS E REGULADORA DA XESTIÓN DA BIOMASA E 

DISTANCIAS DE PLANTACIÓNS

O Sr. Alcalde toma a palabra: Empezamos co punto número un que é a aprobación ou 

disposición,  ou  modificación  da  disposición  normativa  inicial  da  modificación  de 

prevención de incendios forestais e reguladora da xestión da biomasa e distancias de 

plantacións. Ten a palabra o señor concelleiro Rafael Sierra. Ten cinco minutos.

O Sr. Sierra Toma a palabra (PSOE):  Boas tardes a todos, ao público tamén. Isto 

corresponde á modificación da Lei 3/2007 de Prevención e defensa contra incendios 

forestais, que afecta á ordenanza municipal. No que, segundo as modificacións, temos 

que cambiar os artigos 7, 8 e 9 da ordenanza municipal de prevención de incendios 

forestais e reguladora da xestión da biomasa e da distancia das plantacións nos seguintes 

termos: No artigo 7, antes poñía que había que facer esta xestión antes do 30 de xuño de 

cada ano, e agora pasa a ser o 31 de maio do ano en curso. Ademais, nos primeiros 30 

metros, non poderá haber as especies sinaladas na disposición terceira, Lei 3/2007, que 

se recolle no anexo I desta ordenanza. As distancias, mediranse dende o límite do solo 

do núcleo urbano e rural de ser o caso. As distancias no caso de edificacións, vivendas 
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illadas ou urbanizacións, mediranse dende o seu parámetro. No caso de depósitos de 

lixo,  parques e instalacións industriais, mediranse dende o límite das instalacións. O 

artigo 8, a execución subsidiaria: as persoas responsables non realizasen os traballos de 

xestión de biomasa nos prazos fixados nesta ordenanza, 31 de maio de cada ano natural,  

se poderá levar mediante os mesmos logo do previsto do previo aviso de forma e sen 

prexuízo  da  imposición  previa  a  tramitación  do  oportuno  expediente  das  sancións 

precedentes.  Os custos derivados deses  traballos  serán  repercutidos,  se  é  o  caso,  ás 

persoas responsables, procedendo no seu caso, ao cobro dos gastos que se ocasionen ao 

concello, a través do procedemento de urxencia.  E o artigo 9, Prohibicións e distancias 

das repoboacións forestais, no seu caso, as repoboacións forestais existentes, antes da 

entrada en vigor da Lei 7/2012 de Montes, deberá adecuarse para gardar, respecto das 

edificacións, vivendas illadas, pozos e instalacións industriais, a distancia mínima de 15 

metros, cando se trate de especies frondosas; e de 50 metros no resto das especies, tal e 

como estableza a lei. Isto é o que pasa a modificarse con relativo da ordenanza anterior, 

ao novo que ten que rexer na ordenanza. Nada máis. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Está na súa quenda.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Boas tardes a todas e a todos. Sobre o 

tema da modificación non vamos a dicir nada porque xa está, é unha modificación sobre 

a lei que ven da Xunta de Galicia. O que si, queriamos aproveitar, xa que ven isto a 

pleno, para si se nos informaba de parte do grupo de goberno sobre como están a día de 

hoxe os traballos da empresa encargada para o estudo das zonas en risco, dos núcleos 

rurais. A día de hoxe como está ese traballo feito pola empresa que contratamos.

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  Moitas  grazas.  Voceiro  ou  voceira  de  Democracia 

Orensana.

A  Sra.  Varelas  toma  a  palabra  (DO): Boas  tardes  ao  público  e  a  todos  os 

compañeiros. Dicir  que a ordenanza hai que facela así  porque é o que nos marca a 

Xunta e nada máis. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Voceiro ou voceira do PP?

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): boa tarde a todas e a todos, público asistente. 

Estamos  totalmente  de  acordo  con  esta  modificación  da  ordenanza,  pois  é  algo 

imperativo  que  se  nos  está  marcando  por  normativa  autonómica,  pero  quixéramos 
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incidir  en  dúas  cousas,  como  xa  trasladamos  tamén  na  comisión  informativa  ao 

respecto.  Simplemente si  se  fixo xa a consulta a  Urbanismo de si  no portal  web, a  

consulta pública que se fai, ten que incluír o texto completo sobre a modificación, ou 

simplemente facer unha reseña. Iso por unha banda. Por outra, si que é conveniente 

recalcar  que sería  necesario que se fixesen labores de estudo sobre  o terreo porque 

estanse a plantar, incumprindo toda normativa, especies pirófitas nas franxas que están 

delimitadas,  nas que non se poden plantar. Trasladarémolo dentro duns días, que hai 

diferentes zonas, sobre todo eucaliptos. Estanse a plantar eucaliptos. Entón fágovos esa 

incidencia. Que teñades en conta, que fagades polo menos, algunha labor de estudo, 

pasar  polos  pobos nestas  franxas  e  observar  que  realmente  é  así  como no lo  están 

trasladando.  Nós,  de  todas  todas,  insisto,  prestaremos  especial  atención  a  isto  e 

sacaremos incluso algunha fotografía e o poremos ao voso coñecemento. Nada máis. 

Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Rafael Sierra, se quere intervir de 

novo?

O Sr. Sierra toma a palabra (PSOE): Relativo ao que di  o señor Padrón, estanse 

enviando  cartas  para  que  se  desbroce  nas  franxas  secundarias.  Moita  xente  estáo 

facendo. Unha gran parte da xente, estáo facendo, e outra estamos, é dicir, hai xente que 

non ten, é dicir, por ela soa non se vale, entón haille que aumentar o prazo porque senón 

moita xente non ten quen llo faga, e as empresas que se dedican a iso, están saturadas de 

traballo. Despois, con relativo ao que di o portavoz do Partido Popular, pois quero dicir 

que  iso,  eu por agora non teño constancia  de  que se  estean facendo plantacións en 

ningún sitio. Se vostede sabe dalgunha pois gustaría que nolo comunicara. Eu dende 

logo descoñézoo. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas. Señor Ramón, ten algunha cousa que 

engadir? Está na súa quenda.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Rapidamente. Non sei, non contestou, 

contestou pero era para saber se a empresa rematou o seu traballo? Para que me conteste 

iso despois no minuto que lle queda. Sería a primeira vez. Eu que nacín aquí, que alguén 

estea plantando eucaliptos. Habería que dicir en que zona porque é algo…E sobre todo 

se é en terreos, en zonas prohibidas, vamos. 
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostede, nada que dicir? O voceiro ou voceira do PP?

O Sr. Fernández toma a palabra (PP):  Si, como ben indiquei antes, é algo que nos 

trasladaron.  Insisto,  poremos  especial  atención  e  nós  tamén  faremos  esa  labor  de 

detección e sacaremos fotografías e informaremos oportunamente se realmente é así. 

Con  respecto  á  primeira  indicación  que  fixen,  non se  me  contestou.  Se  realmente, 

unicamente  se  puxo  no  portal  web,  porque  así  o  establece  o  procedemento 

administrativo,  unha reseña sobre  a  consulta  pública ou si  se  incluíu tamén o texto 

completo sobre esta  modificación, pois entendemos que afecta a  intereses propios e 

lexítimos do cidadán. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Brevemente, ten un minuto.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Na web está, na web está colgadas todas as ordenanzas 

municipais, a Lei de Montes, a Lei de Prevención de Incendios Forestais, e tamén as 

instrucións emitidas da Xunta de Galicia do 8 de maio. Esta modificación non está aínda 

colgada  porque se  vai  aprobar  hoxe.  En  canto  se  aprobe teremos que  subir  a  nova 

ordenanza con estas modificacións feitas. Pero vamos aprobala agora. Déanos tempo ata 

mañá. Ah! Non era iso. É outra cousa Manuel? Perdoa, non entendín. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Se somos raudos

O Sr.  Fernández  toma a  palabra  (PP): Simplemente,  na  información que  se  nos 

achega, realmente estase a cumprir co procedemento establecido, e si que se fixo unha 

publicación na web do concello sobre as consultas e as opinións que puidera cursar a 

cidadanía, ou afectados. O que eu quero comentar ou preguntar, é, se realmente só se 

fixo unha reseña nese anuncio da web ou si se incluíu a modificación do texto. Nós 

entendemos que hai que colgar tamén a modificación literal  do texto. Por que? Pois 

porque afecta a intereses lexítimos dos cidadáns, como xa dixen. Entón, se agora non 

tedes a información, iso vos rogaría que si que nolo trasladásenos se é realmente así ou 

non. aparte  da  exposición pública que  haxa  que  facer da  modificación inicial  desta 

modificación. Grazas.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Esta ordenanza

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ou sexa, que o que vai aparecer no Boletín Oficial 

da Provincia que apareza tamén na web.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Previo a isto. Eu senón entendín mal.
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O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Non sei se é necesario. Como se é, se basta con 

publicar a reseña tal e como está posto aquí, ou se hai que incluír a modificación. Para 

que? Pois para que os cidadáns poidan alegar con anterioridade.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  El quere dicir que previo a traer aquí ao pleno este 

documento, esta modificación, que tamén estivera exposta ao público, ben vía taboleiro 

ou ben páxina web.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Ou anuncio no portal  web do concello de 

consulta pública que xa se fixo na anterior, simplemente se fixo mención á reseña de  

vaise modificar esta ordenanza, co tema das distancias. Non se incluíu esa modificación 

de texto. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Legalmente, legalmente, basta con non poñer entre 

comillas, nada. É dicir, o da páxina web de momento non é un documento oficial. É 

dicir, non é un método oficial de publicidade. É un método moi cómodo, moi accesible 

para os cidadáns pero de momento temos o taboleiro de anuncios e temos o Boletín 

Oficial da Provincia. Non hai máis. Entón, eu como non sei quen tramitou o expediente,  

non se tramitou directamente dende secretaría, descoñezo o que se fixo, pero imaxínome 

que no taboleiro de anuncios se publicaría.  

O Sr. Alcalde toma a palabra: Seguro,  a obriga que é de publicar a reseña ou de 

publicar literal?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Home, para máis información sería comunicalo 

literal,  pero  a  idea  tampouco  se  sabe  ata  que  chega  ao  pleno  porque  despois  nas 

comisións informativas pode haber modificacións. Pero neste caso a modificación non 

podería ser moita tendo en conta que é a propia lei a que establece unha data tope.  

Home, máis práctico para os cidadáns, claro, sería publicalo todo.

O  Sr.  Fernández  toma  a  palabra  (PP): Por  iso  insisto.  Simplemente  se  o 

procedemento establece que valga coa reseña ou se hai que incluír o texto literal

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non cho podo dicir agora mesmo. Non o sei. 

O  Sr.  Fernández  toma  a  palabra  (PP):  Na comisión  informativa,  por  iso  hoxe 

insistimos porque non se nos da a información total. Estamos totalmente de acordo.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, si. Xa entendín. Pero está ben plantexado, pero

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Para outras veces teñan en conta se realmente 
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hai que...

O Sr. Alcalde toma a palabra: Procedemos á votación. Votos a favor da modificación 

da ordenanza.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si.

Sen  máis  sométese  o  asunto  a  votación  resultando  aprobado  cos  votos  a  favor  de 

PSdeG-PSOE, BNG, Democracia Orensana e Grupo Mixto e as abstencións do Partido 

Popular o seguinte acordo:  “Aprobación inicial da modificación da ordenanza de 

Prevención de incendios forestais e Reguladora da Xestión da Biomasa e distancias 

das plantacións.”

2. EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL 2017

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  O segundo  punto  da  orde  do  día  é  expediente  de 

aprobación da conta xeral 2017

O Sr. Fírvida toma a palabra: Pois o que se trae a pleno, é a aprobación definitiva da 

conta xeral do ano 2017, que como di a proposta de alcaldía, é en cumprimento trámite 

legal  de  exposición  ao  público  de  dita  conta  xeral.  Houbo  unha  conta  especial  de 

facenda en maio deste ano por iso non se levo a comisións informativas para este pleno. 

Unha vez estado exposto  ao público,  procede  levar  ao pleno o ditame favorable da 

comisión informativa, da comisión especial de contas e o seguinte acordo: aprobar a 

conta xeral do concello correspondente ao exercicio 2017, que está integrada por todas 

as contas anuais do propio concello de Barbadás.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón Padrón.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Nada, dicir que entre tanta disposición 

legal olvidouse contestar se a empresa  acabara o traballo ese. Nada máis.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Perdón, non sei que dixo. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Despois. Despois. Con relación a este tema, nada máis? 

Voceiro  ou  voceira  de  Democracia  Orensana?  Nada.  Voceiro  ou voceira  do  Partido 

Popular? Nada. Se quere dicir algo máis? Nada máis. Votamos este punto da orde do 

día, entón, tamén. Votos a favor.
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de goberno, máis Democracia Orensana 

votan a favor

O Sr. Alcalde toma a palabra: Máis grupo mixto, que acabo de ver.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón, Grupo Mixto, é que nunca lle vexo

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Estou aquí.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón.

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

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.

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

acordo: “Aprobación da Conta Xeral 2017”

O Sr. Alcalde toma a palabra:  A ver, fágalle esa pregunta entón, queda rematada a 

cuestión.

O Sr.  Sierra toma a palabra (PSOE):  No relativo  a  iso  vou dicir  que  aínda  non 

terminaron o traballo, que aínda están rematando. Xa se teñen enviado a maior parte das 

cartas pero aínda quedan algunhas por enviar.

O  Sr.  Padrón  toma  a  palabra  (Grupo  Mixto): Entón  é  a  empresa  a  que  está 

mandando as cartas?

O Sr. Sierra toma a palabra (PSOE): Si, é a empresa.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, mandámolas nós.

O Sr. Fírvida toma a palabra: As cartas envíanse dende aquí.

O Sr. Sierra toma a palabra (PSOE): O concello. A empresa fixo o traballo pero quen 

as mandamos somos nós.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Pero están localizando entón as 

O Sr. Sierra toma a palabra (PSOE): Si. Si.

3.  A MOCIÓN  DE  DEMOCRACIA ORENSANA,  SOBRE  A MELLORA DA 

ESTÉTICA NO CONCELLO DE BARBADÁS

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos á primeira moción deste pleno, que é a moción 

de Democracia Orensana, sobre a mellora da estética no concello de Barbadás. Ten a 

palabra o seu voceiro ou voceira.
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A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Unha das primeiras cousas, non sei se empezo 

ou non empezo

O Sr. Alcalde toma a palabra: Hai dous puntos por engadir. Pasamos á moción de 

Democracia Orensana sobre a estética no concello de Barbadás

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Unha das primeiras cousas nas que se fixan as 

persoas é a  estética do entorno que nos rodea.  Se nos fixamos no entorno do noso 

concello encontrámonos ante un entorno afeado, sucio e descoidado. O primeiro que nos 

atopamos son parques e xardíns sen coidar. As marquesiñas das paradas de autobuses 

cheas de publicidade de festas e empresas. Bandos do concello pegados en farolas e 

postes da luz. Obras de estradas que ao mes están cheas de herbas. Tramos de beirarrúas 

levantados. O monte do lado do seminario é un estercoilero, etc. O traballo dun goberno 

é ter as cousas coidadas e en boas condicións para que os veciños se sintan a gusto, e 

para  traer  máis  veciños  ao  noso  concello.  Así  mesmo,  un  entorno  bonito  invita  á 

afluencia das persoas o cal beneficia aos comerciantes do noso concello. Os acordos que 

propoñemos son: que o concello actúe en todos os puntos nos que faga falta para a 

mellora do noso entorno. Segundo, supervisión de todas as obras realizadas. Terceiro, 

prohibición de  colocación de  panfletos que  non estean habilitados  a tal  fin.  Estiven 

mirando, e eu creo que sobre este punto non temos ningunha ordenanza, en canto a 

colocación nas paradas de autobuses e cousas, de colocar, a ver, supoño que tería que 

haber unha ordenanza prohibindo ás empresas a colocación en sitios públicos de carteis. 

Eu estiven mirando e non encontrei nada que o prohiba. Pois eu non o encontrei. Pois 

non o encontrei. Pois non o encontrei pero como se 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Aí tamén se prohibe lavar os coches na vía pública por 

exemplo.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): O tema non o encontrei pero independentemente 

de  que  o encontrara ou non o encontrara,  se  vos fixades  e  andades  un pouco polo 

concello ides ver todas as marquesiñas do concello, sobre todo Loiro e Bentraces, que 

teñen panfletos de empresas, de festas. E aparte o concello dá pouco exemplo porque 

nós  trouxemos  unha  moción,  haberá  máis  ou  menos  un  ano  onde  dicíamos  que  o 

concello tiña que instalar marquesiñas, marquesiñas non, taboleiros para que expuxeran 
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os bandos do concello.  Si  se  instalaron nalgún sitio,  efectivamente,  pero o concello 

segue colocando os papeliños nas paradas de autobús, ou sexa, nas paradas, nas paradas 

non, nos postes de luz e de Fenosa porque iso estou farta de velo todos os días. Entón xa 

non estamos partindo de que nós estamos dando exemplo. Vale? e facer especial fincapé 

no coidado dos nosos parques e xardíns. A min esta moción, paréceme unha moción que 

engloba moito máis alá que a estética en si, porque nós no concello fixemos un estudo, 

non fai moito tempo, para mirar, para fomentar o traballo e apostar polo turismo. Eu fun 

a unhas charlas e realmente onde podemos facer fincapé neste concello é polo turismo. 

A persoa que leva aquí neste momento turismo, por desgraza pouco pode facer, porque 

o primeiro que ven os cidadáns ou veciños cando veñen aquí, é todo feo. Entón como un 

concelleiro, neste caso pode estar facendo o seu traballo de marabilla, se os outros non o 

acompañan. Porque vós sodes un equipo e non é que cada concelleiro leve unha área,  

non. é que hai áreas que tedes que levar entre dous ou tres porque se un non fai ben o 

seu traballo está ao mellor fastidiando o traballo do seguinte. Digo isto porque, que 

turismo podemos dar se un compañeiro meu, entre o día 27, 28 e 29 de agosto estivo 

recorrendo o concello, pasoume aquí fotos de camiños, mal, con area. En Sobrado hai 

unha beirarrúa que termina no aire, en si, segue a estrada no centro de Sobrado e non 

segue a  beirarrúa.  As paradas  de,  as  marquesiñas,  como vos digo  cheas  de  carteis,  

parecen periódicos. Os campos de fútbol pola parte de afora están que dan pena. Aquí,  

columpios dos nenos que é unha auténtica vergoña, un parque cuns columpios que están 

máis oxidados ca pintados. Bancos, todos cheos de lixo, que non te podes sentar que te 

manchas.  Estatuas,  como  temos  en  A  Valenzá,  a  pedra  xa  denegrida.  Obras  de 

sumidoiros de solos xa levantados.  Entón, o que me trasladan os veciños, o que lle 

trasladaron  ao  meu  compañeiro,  eu  a  todos  non  dou  chegado  pero  si  teño  algúns 

compañeiros, é que a xente en si, tanto en Sobrado como en Bentraces, en Piñor, porque 

andou por todos os sitios está moi descontentos. Moi descontentos porque realmente 

cada vez temos máis impostos, os impostos non baixan, os impostos soben e a calidade 

dos nosos servizos cada vez é máis precaria, máis fea. Eu entende que unha persoa non 

pode estar en todos os sitios pero para iso ten máis compañeiros e tedes que entre todos

O Sr. Alcalde toma a palabra: Agradezo que remate

A Sra. Varelas toma a palabra (DO):  Sego na seguinte. Tedes que entre todos unir 
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forzas.

 O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Señor Ramón Padrón, está na súa quenda de 

palabra.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Si. Vamos a ver. Vamos a centrarnos na 

moción porque despois traemos nós e falaremos sobre estas cousas, tamén. A moción en 

si  non ten  moito debate  para  levar,  ou sexa,  para  debater  en contra  porque que  se 

mellore a estética do concello, creo que estamos todos de acordo. Que se actúe en todos  

os puntos onde faga falta para a mellora do noso entorno. É o que ten que facer o grupo 

de goberno todos os días. Supervisión das obras realizadas? Aquí si que eu quero que 

me explique que proposta teñen vostedes sobre quen debe supervisar todas esas obras 

que se realizan con cargo ao orzamento do concello, ao remanente. Sobre o punto 3, a 

prohibición da colocación de panfletos en lugares que non están habilitados, claro que 

está prohibido, pero aquí temos que dicir que todos os que estamos aquí sentados, temos 

colgado papeis en sitios prohibidos. Todos. O que diga o contrario mente. Entón é unha 

labor que temos que facer entre todos de intentar, pois mire, veñen aí unhas eleccións, a 

ver se somos capaces de colocar os letreiros solo nos sitios asignados ao efecto. Eu creo 

que  ninguén  pode  dicir  aquí,  ao  mellor  algunha  persoa  pode  dicilo,  pero  todos  os 

partidos  teñen  colocado  carteis  en  postes  da  luz,  etc,  etc.  Di  vostede  que  non  se 

coloquen  por  aí  os  carteis,  non  sei  que,  vostede  votou  en  contra  aquí  dun  panel 

informativo dixital, para informar á cidadanía. Pois mire, iso sería moi bo para non ter 

que andar pegando carteis e informar a toda a cidadanía do que está a facer o concello  

todos os días, ou ás asociacións, xa o explicamos aquel día. Pouco máis que dicir. Que 

me conteste na segunda intervención. Con respecto ao que dixo, que isto falarémolo 

despois,  o  turismo,  eu,  gustaríame  pensar  que  Barbadás  puidera  ser  un  concello 

turístico, pero, eu non sei que clase de turismo en masa podemos atraer nós. E o turismo 

que  podemos atraer  ao  mellor  só  ven ensuciar  e  ao  final  temos que  estar  pagando 

servizos cos cartos dos contribuíntes. Os contribuíntes que pagan aquí para limparlle as 

cousas aos demais. Se me explica vostede cal é o atractivo turístico polo que pode vir 

turismo en masa a Barbadás, nós pensamos, pensamos que Barbadás, en tal caso, é un 

concello limítrofe coa capital, nin máis nin menos, que necesita de comercio, de áreas 

comerciais, que dean pulo e que dean, e que aumentemos a cidadanía e que aumentes os 
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núcleos rurais para que o concello medre en capacidade orzamentaria para poder dar 

mellores servizos aos cidadáns. Iso si. Outras cousas, apostar por outras cousas, cando 

aínda non temos as esenciais, pois vamos. Pero falarémolo despois, mellor.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas señor Ramón. Voceiro ou voceira do 

Partido Popular, ten o quenda de palabra.

O Sr. González toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. Boas tardes concelleiros e 

veciños de Barbadás que asisten ao pleno hoxe. Dende logo, esta moción na exposición 

de motivos xa o di todo, non? Vou intentar traducila, por iso pido perdón se ao mellor  

me equivoco nalgunha delas. Pero di a exposición de motivos que unha das primeiras 

cousas  que se fixan as persoas, é na estética do entorno que nos rodea. Loxicamente, se  

nos  fixamos  no  entorno  do  noso  concello  atopámonos  cun  entorno  afeado,  sucio, 

descoidado. O primeiro son os parques e xardíns sen coidar. É que o está dicindo todo. 

É un balance dos catro  anos de  goberno, case  catro  anos de  goberno que  leva este 

concello. Eu lémbrome que no primeiro ano chovía moito, entón medraba a herba e 

había, pois de todo, non? No segundo ano, creo que eran os obreiros que non facían, ou 

desfacían ou deixaban de facer. No terceiro ano xa non sei que será e no carto, pois sabe  

deus. É dicir, un balance realmente dunha xestión nefasta que se está a facer dende este 

concello. E sobre todo nos parques e xardíns, que ademais é a primeira porta de entrada 

na que se fixa non so a cidadanía senón calquera visitante que veña, non? xa di moito do 

goberno deste  concello.  En canto  aos  bandos do  concello  pegados  nas  farolas  pois 

sobran comentarios. Obras na estrada. Xa temos falado aquí dos pasos dos xabaríns que 

están sen rematar e que se poñen no monte. As beirarrúas que se fixeron de calquera 

xeito. As farolas que están tamén nalgúns sitios que non son axeitados.  En suma, o 

colofón que di dona Fina Varelas é moi clariño. Traballo, vouno dicir en castelán, “el 

trabajo de un buen gobierno es tener las cosas cuidadas y en buenas condiciones”. Pois 

claramente este non é un bo goberno municipal, non? O que pasa é que dito isto e vendo 

así, pois dona Fina está facendo labor de oposición. O problema é que dona Fina Varelas 

leva un tempo a esta parte que se pasou ao lado do goberno, entón, máis que dicilo aquí, 

debería dicirllo a quen corresponde, non?, esixirllo. Dicímolo porque esta moción non 

me gusta moito como estou criticalas directamente, porque toda moción é respectable e 

entendemos que  o  fai  de  boa  fe,  pero  dende  logo  que  deixa  un  anaco  grande  que 
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desexar, porque é unha moción moi xenérica, como ben apuntaba don Ramón Padrón. 

Está apuntando, porque parece como nenos na escola, “ala, portarse ben, ser bos e ser 

felices”, non?. Non hai un plan claro e concreto dos puntos a revisar. Logo, entón, non 

vai haber forma de controlar que o concello cumpra ou non cumpra os puntos desta 

moción. Actuar en todos os puntos que faga falta, como di ela, cales son e onde están? E 

cantas actuacións fan falta? Entón non se van supervisar de ningunha maneira. Entón 

esta é unha moción, pois iso, como se di na escola, pois a portarse ben. Creo que dicía 

ao rematar dona Fina, ser bos e axudarse entre todas as concellerías e iso. Sona moi ben 

pero creo que non é o plan, non? Ademais despois había outras cuestións, os panfletos 

corresponden a temas máis concretos.  Parques e xardíns o mesmo. A moción en si, 

pediríamos a dona Fina Varelas que a repasara,  que a corrixira un pouquiño porque 

penso que o fondo do motivo é máis que xustificado. O desgoberno e a forma de facer  

as cousas deste goberno municipal en tres anos, creo que xa a cidadanía tivo tempo  de 

valorala e está a valorar. Entón, si se corrixira e se poñen pois uns puntos concretos, 

seguramente sería moito máis útil e máis práctica e poderíamos nós despois revisar si se  

vai facer ou non. E por rematar xa, a don Ramón, está moi ben o tema que se comenta, 

pero pregúntolle, vostede apoiou a este goberno e por responsabilidade o mérito de que 

esta xente estea aquí foi súa no seu momento, non? Non o digo con acritude ningunha.  

Penso que foi así e foron feitos contrastados por todos. Pregúntelle ao señor Fírvida  

canto leva gastado na promoción turística deste concello. Moitas grazas.

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

Morenza.

A Sra. Morenza toma a palabra(PSOE): Moitas grazas. Boas tardes a todas e a todos. 

Pois “esta xente” como vostede lles chama cando chegaron ao goberno, fixeron moitas 

cousas que irei enumerando a medida que vou avanzando na miña intervención. Por 

comentar algún tema, así, concreto, que platexaba Fina Varelas na súa moción, dicir a 

carencia, antiestética que vostede di do campo de fútbol de Parada, dicirlle que é un 

lugar que pertence á agrupación de, a unha agrupación deportiva. Entón aí pouco pode 

facer o concello máis que dar unha subvención cando o solicite a agrupación deportiva 

correspondente para mellorar instalacións. Sobre as marquesiñas, sobre os carteis nas 

marquesiñas,  dicirlle  que  evidentemente  está  prohibido.  Ao inicio do  mandato,  este 

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

13



CONCELLO DE BARBADÁS

goberno  iniciou  unha  campaña  de  limpeza,  de  todas,  absolutamente  todas  as 

marquesiñas do concello. Na maioría delas, si se respecta a non colocación de carteis, e 

nalgunha  outra  pois  non  se  está  respectando  e  verdadeiramente  si  ao  mellor 

recoñecemos que deberíamos levar un maior control. Dicir tamén que nalgúns casos 

pintáronse marquesiñas, por exemplo, no pobo de San Lourenzo de Piñor, pintáronse 

todas as marquesiñas que había,  restauráronse de déuselle un pouco de estética da que 

fala vostede. Os elementos dos parques, tratamos de reparalos na medida do posible, en 

poucos  días.  Dicir  tamén  que  os  parques  que  herdamos,  que  herdou  este  goberno 

fóronse  transformando  co  paso  dos  anos,  en  tres  anos,  reformáronse  parques  moi 

importantes  que  todos  sabemos,  o  parque  da  Solaina,  o  parque  Bahamonde. 

Reformáronse parques en Parada. E como ben vostedes saben, estamos traballando nun 

proxecto de mellora de parques por valor de 114.000 euros, co cal a reforma de todos os 

parques e a estética de todos os parques, e a seguridade de todos os elementos de todos 

os parques, de todo o municipio, non só de A Valenzá, está sendo tramitada por este 

goberno. Nalgún caso, como o parque do tren, que recoñecemos que se encontra nun 

estado bastante deteriorado, precisamente porque pasaron os anos, dende a súa posta en 

marcha. Tamén este concello solicitou un, ten un proxecto e solicitou unha subvención 

para acometer a súa reforma en profundidade. Acerca da limpeza viaria, non somos nós 

o que  o dicirmos, dio a cidadanía, dende que este goberno tomou posesión, mellorou 

ostensiblemente. Saíu a varredora que estaba incluída no prego e que o anterior grupo 

de  goberno  non  fixo  que  se  cumprira  neses  aspecto  e  a  limpeza  viaria  mellorou 

ostensiblemente, aumentando como vostedes saben o número de traballadores. Incluso 

antes de aumentar o número de traballadores e de medios, xa había mellorado a limpeza 

viaria  en todo o concello,  porque non só,  tamén, como dixen antes,  traballan  en A 

Valenzá. A supervisión de obras, saben todos vostedes, que a supervisión faise, non só 

pola concellería de urbanismo, senón tamén polos técnicos do concello de Barbadás. Os 

técnicos teñen que facer, o director de obra correspondente a cada proxecto, fai unha 

certificación de obra e esa certificación de obra é cotexada polo técnico correspondente 

ou ben o aparellador, ou ben o arquitecto, e faise un cotexo da obra e do proxecto e 

supervísase sobre o terreo. Unhas condicionantes que agora mesmo tamén, a raíz da 

nova Lei de Contratos, e a raíz do endurecemento, precisamente que impón esta nova 
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Lei de Contratos,  se  vai  levar  ao extremo máis absoluto,  tendo en conta que  agora 

tamén, se van a supervisar as obras por parte da intervención municipal. Non sei se 

algúns de vós sabiades isto, pero está sendo así. Entón, a supervisión tratamos de facela 

dunha maneira máis exhaustiva a raíz de todo este endurecemento lexislativo. E dicir 

tamén, que evidentemente non vamos dicir  que somos marabillosos e xeniais e que 

temos todo en bo estado, temos erros, agradecemos a colaboración que se presta dende 

os grupos da oposición, a colaboración cidadá para mellorar. Tratamos de atender todas 

as peticións. E algunhas cuestións das que me falaba Fina, que a principio do pleno me 

ensinou algunha fotografía,  pois algunhas cuestións,  o tema do Mundideu, hai  unha 

urbanización que se paralizou no seu momento, supoño que o anterior goberno tamén 

ten información pormenorizada do tema, entón esas vallas quedaron aí, os promotores 

inmobiliarios  colocaron  unhas  pedras,  non  se  pode  acceder,  hai  uns  xestales  e 

evidentemente iso é monte pero iso son propiedades privadas. O mesmo que pasa coa 

urbanización  da  Moura,  nas  Lamas,  tamén  quedou  abandonada.  Quedaron  unha 

vivendas abandonadas e está todo valado e ten uns donos. O concello de Barbadás non 

recibiu eses camiños de Mundideu nin recibiu a obra da urbanización da Moura nas 

Lamas. E por agora non teño máis que dicir.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Adaptouse ao tempo perfectamente. Cinco minutos. E 

dicir que unha parte dese treito é de Ourense. A moción é súa, prosiga con tres minutos 

de tempo.

A Sra.  Varelas  toma  a  palabra  (DO): Dicir  que  as  palabras  sobran  cando  hai 

fotografías.  Nas  fotografías  queda  plasmado  todo  o  que  eu  dixen  na  intervención 

anterior. Incluso moitas máis. Dicirlle ao señor Ramón Padrón que as obras tenas que 

supervisar, pois os técnicos do concello ou a concelleira de urbanismo. O que non pode 

ser é que se fagan obras e que ao cabo dun mes estean mal e teñan que os veciños estar  

chamando, dando queixas. E que a persoa que tería que estar encima disto non saiba 

nada. Iso pode pasar nunha obra pero non en todas. Entón, a contestación é esa. Despois 

xa, vamos a ver, eu, non sei que, vostede non debe ver o concello bonito? Ou non debe 

ver o encanto que ten o noso concello? Porque o concello de Barbadás, é un sitio ideal  

para ter turismo. Turismo rural. Eu sempre o dixen e eu apostei a nivel individual por  

iso. Que pasa? Que está claro que unha mosca non fai un verán, significa que pouco 
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importa que unha persoa aposte por algo cando os demais o único que fan é tirar pedras,  

en canto a proxectos de futuro. Pois si, nós temos moito encanto. Empezando por Loiro 

coa igrexa  que  temos.  Empezando  pola  zona de  Barbadás  que  ten  un  casco  antigo 

precioso. Así todo o concello, porque o concello non só é A Valenzá, señora Victoria. A 

máquina esa que vostede di de limpar as estradas, eu en Loiro nunca a vin, e Loiro é un 

pobo do concello.  En Bentraces tampouco a vin e paso todos os días por aí.  Entón 

deixemos de tirar balóns fóra. Contestarlle ao señor Manuel que eu non veño a tirarlle 

das  orellas  a  ninguén.  Que este  é  un  traballo  que  fixo  un  compañeiro,  un  traballo 

respectable. E eu non son quen para facer este traballo. Eu digo onde están as cousas 

mal, e os puntos que están mal e quen ten que actuar é o goberno. Eu non pertenzo ao 

goberno. Estou na oposición. Se a vostede non lle gusta a miña moción, dáme igual 

porque realmente quen a fixo son os veciños. Son queixas veciñais que falaron co meu 

compañeiro. Entón a súa ironía, as súas críticas en balde dánme igual. Señor Padrón, 

aposte  máis polo rural.  Aposte  máis por Barbadás  e deixe  de tirar  contra o turismo 

porque eu non sei que manía lle colleu, que non o entendo. Non sei. Porque dicir que a 

xente de afora ven a manchar, está insultando ás persoas. Vostede cando vai a algún sitio 

por aí de Galicia, entón tamén vai manchar e non facer nada. A xente, cando nos ven 

visitar, pois deixa diñeiro nas cafeterías, deixa diñeiro no comercio e iso é en beneficio 

de todos os cidadáns. En beneficio do concello porque os comercios, se hai comercios, 

van pagar aquí os impostos. Cos impostos podemos facer cousas. Etnón sexa un pouco 

máis amplo de miras e déixese de meter con tanto turismo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. Señor Ramón, grupo mixto, 

ten tres minutos.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Voulle contestar a vostede porque é a 

que trae a moción. Vamos aprobar a moción porque xa dixen que o que pon aquí son 

cousas tan xenéricas que estamos todos de acordo. Dixo vostede, trae no segundo punto, 

supervisión de todas as obras realizadas. Pregunteille, preguntámoslle, quen era que tiña 

para  vostede  realizar  esas  cousas,  estou  na  miña  quenda  de  palabra,  por  favor, 

contestoume pero xa me contestara antes a señora concelleira de vías e obras, que xa 

dixo que o facía ela máis os técnicos. Foi o que dixo ela, senón, cando na súa quenda 

que o volva repetir. E dixo que agora ía tamén a Interventora, que está, porque iso está  
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agora máis controlado e tal.  Pero é que o problema da supervisión da obra non é a 

concelleira, nin son os técnicos nin é a interventora. O problema da supervisión de obras 

son, o problema da supervisión de obras é a execución das obras. Aquí, salto á señora 

concelleira para dicirlle que é onde está fallando este concello, na supervisión das obras, 

no remate das obras. E exemplos xa lle teño indicado á señora concelleira, varios de 

utilización de materiais e de cousas que se lle escapan, tanto á señora concelleira, como 

se lle escapan aos técnicos. Eses técnicos escápanselle eses remates de obras que ao 

final o que nos traen son avaría e arranxos. O exemplo máis sangrante foi o da piscina.  

Pero daquelo xa falamos largo e tendido. Si que lle vamos a recoñecer a este goberno, 

vou seguir coa señora de Democracia Orensana. Venme outra vez co turismo. Mire, 

vostedes, é que apoiar o núcleo rural. Vostedes falan aquí, falan á hora de falar. Cando 

nós  trouxemos  mocións  para  rebaixar  impostos  para  obras  nos  núcleos  rurais,  o 

complicadas  que  son,  o  que  tarda  Patrimonio  en  dar  licenza,  ou  sexa,  informar  de 

cousas, cousas prácticas, vostedes votaron en contra. Non votaron a favor. Entón non 

veña agora que defendendo o rural, e nada. E vostede ten a manía de poñer palabras que 

eu non digo. Non dixen que ninguén ven a manchar. Pregúntelle ao alcalde de Vilanova 

de  Arousa  que  está  pedindo  máis  cartos  no  concello  porque  se  lle  meteu  alí  unha 

cantidade de xente que o concello non dá abasto para dar os servizos a tanta xente que 

lle vai alí.  Entón estalle pedindo a Xunta e a todos que lle dean máis cartos para o 

orzamento para atender a aquela xente que lle vai alí. Para os hostaleiros está moi ben e 

todo o que se nutre dese turismo. Pero isto fai poucas semanas, eh? Que o alcalde saíu, 

dixo vostede non ve os xornais ou ve a tele, saíu pedindo máis ingresos por parte do  

estado e das administracións, para facer fronte a todos eses servizos que ten que dar  

durante un tempo determinado a unha poboación que triplica ou cuadriplica o que hai 

dentro da illa, que son os que pagan os impostos alí. 

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

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Despois, mire, tanto turismo, a entrada

O Sr. Alcalde toma a palabra: Medio minuto.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Estivemos un rato parados

O Sr. Alcalde toma a palabra: Medio minuto. Pero non se estenda

O Sr.  Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Eu que  eu  quero  poñerlle  sempre 
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exemplos prácticos. O letreiro da aí da entrada maior, a mellor entrada do concello, da 

autovía das Rías Baixas, que ven dende Madrid, ata Vigo, estivo tres anos e pico sen 

poñer Barbadás. Aí nunca se pon ningún letreiro, nin ningún anuncio, nin do rally, nin 

de non sei que  nin de non sei canto. Entón, eu non sei, tanto falar de turismo, e na  

entrada máis importante do concello, despois da entrada dende a capital, o letreiro botou 

tres anos e medio sen colocar, entón non se sabía nin onde estaba.  O letreiro vindo 

dende a autovía, pon Celanova, pon non sei onde, pon non sei canto, non hai ningún que 

poña Barbadás. Entón non sei que turismo queren vender vostedes.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, van catro minutos.

O Sr.  Padrón toma a  palabra  (Grupo  Mixto): E  quero  rematar.  Non,  é  que  me 

interromperon antes.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero van catro minutos

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Quero, non, quero contestarlle ao señor 

Manuel que 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Rapidísimo xa.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Dixo de desgoberno que nós apoiamos 

a este goberno. Si señor, apoiámolo. Pero este goberno ten feito máis que o que fixeron 

os anteriores gobernos. E con todas as dificultades que se teñen feito tense limpado 

moito máis o concello e tense actuado moito máis no concello, como falou a señora 

Victoria e repetirá máis cousas, en concreto, do que se facía antes.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): E recórdolle que o anterior partido que 

estivo vostede no goberno, trouxo unha marquesiña oxidada e tirouna alí encima dun 

pobo.

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Señor  Ramón.  Leva  catro  minutos  trinta  e  seis 

segundos.  Prégolle  por  favor,  a  todos  vostedes,  non  pero  interrompemos  si,  pero 

interromperon na metade, pero foron trinta segundos. E recoñezo que está gabando ao 

goberno neste caso, pero a xustiza é a xustiza.  Aquí van catro minutos trinta segundos.  

Todos os concelleiros e concelleiras teñen dereito ao mesmo tempo. Tócalle ao Partido 

Popular. Está na quenda de palabra o Partido Popular. Ten tres minutos.

O Sr. González toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. A dona Victoria diríalle 
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que home, a ver se aterra dunha vez. Levan xa tres anos aquí gobernando e parece que 

está  na  oposición  e  é  o  Partido  Popular  o  que  goberna.  De  verdade  que  non  dan 

cambiado  o  chip.  Tanto  lles  custa.  Cuestión  de  reflexionar.  Pois  unha  semana  de 

vacacións  e  replantexarse  as  cousas.  Porque  seguen  dando  pois  iso,  como  se  nós 

estivéramos,  o  PP estivera  a  gobernar  e  estiveran  na  oposición.  Vanse  despedir  do 

concello como segan así dicindo que todo foi herdado, todos os 28 anos de desgoberno 

do PP, de non sei que de non sei canto e tres anos sen facer nada, van para catro, volvo 

repetir. Ademais xa non só o tema dos xardíns, senón onde está o instituto, onde está a  

gardería, e o da piscina por deus, que se van ir e non vai haber un só ano que se poida  

gozar da piscina sen incidencias. Dende logo é unha vergoña. De verdade fágao mirar, 

eh!. Eu creo que se poden mirar cos ollos do corazón, do que se queira, quererlles moito 

pero xa está ben, home. Xa está ben. Fala tamén de que teñen erros. Iso é por dicir.  

Cando un escoita a dona Victoria Morenza, cando fai esas relacións de luces postas, non 

sei onde, non sei canto, isto xa o tiñamos previsto, iso tal, parece que é todo perfecto. É 

un claro exemplo do que é este goberno municipal, todo “bluf”, propaganda. Gastos no 

museo da Gaita de Fole. No turismo que se vai a vir aquí a Barbadás e vai deixar aquí 

moitos  ingresos.  Todo “bluf,  bluf,  bluf”.  A e  a  varredora,  por  deus,  a  varredora.  A 

varredora tamén un claro exemplo de facer propaganda e non facer xestión. Xusto o 

contrario do que fai o PP. Colleron cando entraron a gobernar a varredora e sacárona a 

pasear.  Subía Escorregas  arriba,  Escorregas  abaixo.  Despois claro,  a xente que  vive 

arriba  é  algo  máis  e  sacáronlle  partido.  Pero  é  verdade,  os  primeiros  meses  era 

vergonzoso. Se este é o cambio que tiña Barbadás que baixe deus e o vexa porque tela, 

eh! Para arriba, para abaixo. Despois dicirlle a dona Fina, oféndese, pero está claro que 

colabora. Vostede mesma o recoñeceu. Ademais é bastante grave. Antes do pleno xa lle 

ensina as fotografías ao grupo de goberno para que saiba do que vai falar e do que se vai 

defender.  Dixo  claramente,  “xa  lle  ensinei  a  dona  Victoria  antes  do  pleno  as 

fotografías”. Ou sexa, tela mariñeira. Para iso lle votaron os veciños para facer unha 

oposición deste tipo. Fágao mirar tamén. E a don Ramón, pois se, realmente, se despois 

de tres anos non está repeso de terlle votado a este grupo de goberno, pois nada, ségalle  

votando que contentos estamos todos.

O Sr.  Alcalde  toma a palabra:  Moitas  grazas  por  ser  breve  tamén co seu  tempo. 
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Señora Victoria Morenza, ten tres minutos.

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Pois esta xente que chegou ao goberno no 

2015, sacou a varredora á rúa. Si. A varredora ten que subir dende a nave de Geseco que 

está na estrada de Bentraces, ten que baixar circulando, porque voando, a varredora, por 

agora a varredora aínda non voa. Entón si ten que subir, Escorregas arriba, Escorregas 

abaixo.  Si,  non  lle  pode  ser  doutra  maneira.  E  lembrarlle  tamén  que  no  prego  de 

condicións, incluía só a actuación da varredora en A Valenzá e na Finca Fierro. O prego 

de  condicións  non  o  elaborou  este  grupo  de  goberno,  nin  o  visou.  Efectivamente. 

Acabábamos de chegar nós á política, acabábamos de chegar Xosé Carlos e máis eu, 

cando se adxudicou este procedemento. Lémbrolle que houbo algunha irregularidade 

que outra. A execución das obras, que non hai control? Mire, a primeira persoa que ten 

que controlar a boa execución dunha obra é o director de obra. Esa persoa é a máxima 

responsable de que a obra se execute. O concelleiro pode ir por unha obra vinte veces, 

Emilio e Rapela, pode ir pola obra outras vinte en diferentes días, e facémolo en moitas 

ocasións, eh!, pero sen embargo o director de obra é o que ten que controlar todas as 

cuestións. O cambio dos materiais, a execución correcta da obra, que se leve a cabo ata  

o punto quilométrico equis…Esa persoa é a que ten que controlar e esa persoa varía de 

proxecto a proxecto. E despois xa que fala de que nós alardeamos, de que facemos 

moita limpeza,  pois mire limpeza facemos tanta que estamos limpando camiños que 

levaban vintre, trinta anos sen limpar, intrasitable. Que agora as persoas que practican 

deporte  como  algún  concelleiro  da  oposición,  poderá  ir  en  bicicleta  ou  poderá  ir 

correndo  por  algúns  lugares,  por  algúns  lugares  de  Loiro,  por  algúns  lugares  de 

Bentraces,  por moitos lugares de todo o concello que antes estaban intransitables,  e 

grazas á labor que se está facendo en colaboración coa Consellería de Medio Rural, coa 

concellería de Medio ambiente e coa concellería de Urbanismo, se está limpando. Se 

están abrindo camiños que antes non existían. Tamén se están arranxando camiños, non 

só pavimentando, como facían vostedes, nós non só utilizamos o asfalto ou formigón, 

tamén  utilizamos  un elemento  que  se  chama zahorra.  Entón  estamos,  acabamos  de 

rematar unha obra de catro camiños con zahorra para que poidan circular non só os 

vehículos, nalgún caso non circulan os vehículos, ou só en contadas ocasións, porque é 
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para dar acceso por exemplo en Pontón, á rúa da Calzada e a rúa Ponte Seoane, son 

zonas pouco utilizadas por vehículos e poden ser utilizadas por tractores, por bicicletas e 

son accesos cómodos rurais, que é o que se pretende nesas zonas. Obras en camiños, 

multitude de obras en camiños. Lugares nos que vostedes nos deixaron, ou ben cun mal 

firme  ou  ben  en  terra,  camiños  en  terra,  herdados.  Saneamentos,  persoas  sen 

saneamentos  que  este  goberno  vai  acometer,  coma  nalgún  caso,  o  da  avenida  de 

Celanova, que era un caso gravísimo. E iluminación, non é que nós alardeemos de poñer 

iluminación, é que nós temos levado iluminación a barrios enteiros. Persoas, ou sexa,  

lugares onde vivían persoas, vinte, trinta, corenta persoas

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, señora Victoria. Remate.

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): persoas que non tiñan iluminación pública. 

Ese é o goberno que, esa é a herdanza que nós recollemos do Partido Popular. Non é que 

viva no pasado. Vivo no presente.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar. Moitas grazas. Ten un minuto vostede.

A Sra.  Varelas  toma a  palabra  (DO):  Recordarlle  ao  señor  Alcalde  que  ten  que 

moderar mellor este pleno porque isto xa non é unha vez, nin dúas,  nin tres.  Señor 

Padrón, sempre se excede no seu tempo. Xa é cansino. Son case catro anos aguantando 

a mesma película. E dicirlle, señor Ramón Padrón, non ten máis razón por berrar máis. 

Sabe?.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa rematou? Moitas grazas. Vamos a ver. En relación a 

iso. O normal é que se respecten as normas que ten este pleno. O normal. Eu pido, e xa  

reitero por enésima vez que se respecten. Porque o que tería que facer, realmente, sería 

advertir  a  quen  incumpra.  E  se  advirto,  e  despois  ao  mellor  teño  que  tomar  outra 

decisión que non quero tomar, ao mellor teño que expulsar. E iso creo que frustra un 

pouco o debate democrático. Entón, pido, pido, con toda humildade, como alcalde, e 

como moderador deste pleno, que nos cingamos aos tempos. Pido que nos cingamos aos 

tempos.  Moitas grazas a todos e a todas.  Votos a favor da  moción? Parece que hai 

unanimidade.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.

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

acordo:  Moción de Democracia Orensana sobre a mellora da estética no Concello 
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de Barbadás: 1- Que o Concello actúe en todos os puntos en que fagan falta para a 

mellora  do  noso  entorno.  2-  Supervisión  de  todas  las  obras  realizadas.  3- 

Prohibición de colocación de panfletos en los lugares que non estean habilitados a 

tal fin. 4- Facer especial fincapé no coidado dos noso parques e xardíns”

4.  MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR PARA AUMENTAR A SEGURIDADE 

CIDADÁ NO MUNICIPIO

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Pasamos á segunda moción que é moción do Partido 

Popular para aumentar a seguridade cidadá no municipio. Ten a palabra o señor voceiro 

ou voceira do Partido Popular. 

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. Boa tarde de novo. As 

administracións con competencias en materia de seguridade cidadá,  deben adoitar as 

medidas que garantan o benestar dos cidadáns e a estabilidade no seu ámbito territorial. 

Xa que é esta seguridade é un elemento esencial que marca o desenvolvemento e o 

progreso da sociedade. Existe un amplo elenco de medidas que a mellorarían e para elo,  

compre poñer enriba da mesa os datos reais sobre o incremento da delincuencia no 

municipio,  delitos  e  infraccións  que  en  moitos  casos  a  poñen  en  entredito.  Temos 

constancia  dun  importante  incremento  da  delincuencia  en  Barbadás  tal  e  como  se 

desprendeu na última xunta local de seguridade, celebrada o pasado mes de maio e son 

moitas as queixas que nos trasladan os distintos colectivos e veciños no noso concello. 

Aumento do menudeo e venda de droga en lugares públicos, roubos en vivendas, locais 

e  vehículos,  así  como agresións  e  infraccións  na  seguridade  viaria,  son  algúns  dos 

exemplos máis salientables. Feitos, moitos deles, que os veciños lle teñen trasladado ao 

goberno  municipal,  sen  que  este  se  implique  de  xeito  algún  nesta  problemática.  A 

seguridade cidadá necesita actuacións comprometidas e non meras declaracións formais 

carentes e eficacia xurídica. Entre outras, necesitamos unha maior presenza policial, e 

que a nosa policía local sexa máis visible, amigable e achegada á cidadanía. De xeito 

moi especial nos pobos e coas mesmas estratexias que xa están e teñen e utilizan outros 

corpos e forzas de seguridade, aumentando a coordinación con todos eles. Non podemos 

esquecer o enorme esforzo que están a realizar sen os medios persoais e materiais que 

demandan e non obteñen. Prestas o seu servizo con máis profesionalidade a diario, pero 
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en peores  circunstancias  e  con menos medios.  Isto,  en ocasións os  poñen en risco. 

Propoñemos  un  modelo  de  municipio  máis  acorde  coas  necesidades  actuais  en 

seguridade, o que ten unha clara mira social na mellora dos espazos de convivencia, 

calidade de vida, benestar dos cidadáns, e en definitiva o seu crecemento persoal. Dende 

o Partido Popular de Barbadás, pretendemos potenciar a labor do órgano colexiado en 

materia  de  seguridade  cidadá,  como é  a  xunta  local  de  seguridade.  Entre  unha das 

necesidades observadas e demandadas pola cidadanía e polos diferentes colectivos ao 

respecto da súa visión sobre a nosa policía local, está a urxente creación dun programa 

que permita ao cidadán estreitar relacións coa mesma, que inclúa a labor formativa, 

información  e  recomendacións  en  distintos  ámbitos  da  súa  competencia.  Por  elo, 

solicitamos  o  apoio  do  pleno  de  Barbadás  para  aprobar  os  seguintes  acordos  que 

plantexamos: concertar coa subdelegación do goberno a convocatoria dunha reunión da 

xunta local de seguridade na que teñan presenza os representantes de todos os grupos 

políticos  municipais.  É  preciso  que  todos  os  membros  da  corporación  esteamos 

informados da problemática actual da seguridade que sofre Barbadás,  para que entre 

todos e todas se poida abordar de xeito efectivo. Cambio de situación da comisaría da 

policía local que dea cobertura axeitada ás necesidades dos cidadáns, nun lugar visible 

coas  medidas  de  seguridade  establecidas  na  regulación  específica  e  con  espazo 

suficiente  para  os  vehículos  do  servizo.  Reunión  urxente  dos  representantes  dos 

distintos grupos municipais cos membros da policía local co fin de coñecer as súas 

necesidades  e  suxestións  en  materia  de  seguridade  cidadá  e  viaria.  O  aumento  da 

coordinación  cos  distintos  corpos  e  forzas  de  seguridade,  e  aumento  da  vixilancia 

prestando especial atención aos pobos. Iniciar xunto coa policía local e protección civil,  

un programa de formación e información á cidadanía, sobre pautas de comportamento 

en materia de seguridade cidadá. Trasladar estes acordos á subdelegación do goberno en 

Ourense. Se me resta tempo, quixera dar as grazas aos servizos administrativos deste 

concello  por  trasladarnos  as  actas  das  tres  últimas  xuntas  locais  de  seguridade.  E 

botándolle  unha  ollada  ás  mesmas,  bastoume  pouco  tempo  para  determinar  unha 

cuestión que realmente merece a pena recalcar. Un simple trámite, un único e simple 

trámite, no que o alcalde, máximo responsable do concello en seguridade cidadá, non 

traslada as situacións reais sobre a mesma seguridade aos distintos corpos e forzas de 
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seguridade.  Por  iso,  ao  ver  estas  actas,  aínda  nos  preocupamos  máis.  Estou 

completamente  seguro  que  á  cidadanía  tamén  lle  vai  pasar  o  mesmo  que  nos  está 

pasando a nós agora.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, está na súa quenda de palabra. Ten cinco 

minutos. Cíngase por favor a eles.

O Sr.  Padrón  toma a  palabra  (Grupo  Mixto): vamos  a  ver.  Grazas  porque  nos 

pasaron as actas. As pedimos na comisión informativa. Foron pasadas. Nesas actas non 

vemos que haxa un excesivo incremento, nin excesivo nin nada. Ou sexa que, máis ou 

menos,  dende o ano 2015 ao 2018, aquí  seguimos, máis ou menos cos baremos de 

delincuencia e de, segundo explican, e de violencia de xénero 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, que despois aproveita para reclamar máis tempo. 

Hai que facer algunha chanza. Prosiga señor Ramón. 

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Vamos a pasar directamente ao que son 

os…., nas actas si que queriamos reseñar unha cousa, podo seguir? Porque eu non falei 

mentres vostede interveu.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, prosiga, prosiga. Sabe que o silencio 

absoluto aquí é complicado. 

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Xa que son o máximo aquí que non sei 

que,  agora  pois….  Vamos  dar  leccións  de…Ben,  din  que,  o  señor  responsable  do, 

comandante e tal, di que o índice de delincuencia en xeral é bo, e como destaca que nos  

roubos. Logo hai unha reseña que di que se ten pedido o aumento dos, o aumento de  

máis efectivos da policía local, durante estes anos, tanto no 20105 como no 2016, e o 

subdelegado do goberno, chámame a atención, que no 2016, no 2015, propón o señor 

subdelegado que se incrementen os efectivos e que ten que falar coa avogacía do estado. 

Pero logo, no 2018, vólveselle dicir o mesmo e di que hai que volver preguntar. Pero  

houbo un ano, pasou un ano e veu a seguinte xunta local de seguridade e non trouxo 

resposta se había conectado coa avogacía do estado. Ou sexa, que estas xuntas locais de 

seguridade, ao final, non sei, virá o ano que ven e volverá dicir que está consultando. 

Levan tres anos consultando, o asunto é que aquí non vai. Non sei se o Alcalde nos dará 

unha resposta porque non podemos contratar máis membros da policía local, porque se 

o subdelegado do goberno leva tres anos para lle dicir se pode ser ou non, pois mire 
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como andan estas cousas. Iso sae aquí nas actas. Con relación aos acordos, convocatoria 

dunha reunión? Si,  ten que haber outra reunión, está claro.  Cambio de situación da 

comisaría da policía local? Puxérona vostedes aí co sistema ese de baixos e historias,  

para meter todo. A policía local, protección civil. E a proposta que fixeron foi alugar o 

centro de saúde. Ou sexa, outro gasto máis para o concello, alugar o centro de saúde, 

entón díganos que facemos con onde está agora a policía local, a quen lle alugamos polo 

menos  para  recuperar  algo  de  cartos.  E  logo  dixeron  que  a  criterio  do  goberno se 

plantexaban outra situación. Como aquí non deixaron terreos para absolutamente para 

nada, pois tamén a gardería, iso todo, tamén necesita unha situación. Hoxe hai, dentro 

do que cabe hai máis presenza policial que había antes. Hoxe polo menos vese o coche 

pasar  máis  polos  núcleos  rurais.  Ten  que  haber  máis  ,  absolutamente,  pero  a  ver, 

esperemos a resposta do subdelegado do goberno a ver si se convoca esa xunta local de 

seguridade,  pero  xa  non  será  ata  o  2019.  Entón,  si  o  que  propoñen  está  ben,  que 

esteamos tamén un representante dos grupos municipais porque nós trasladarémoslle 

esta pregunta, levarémoslle as actas e dirémoslle, é que ao mellor xa non é o mesmo. Xa 

cambiaron.

O Sr. Alcalde toma a palabra: É outro. A ver se nesta ocasión temos éxito.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Pero ao mellor deixouno no caixón 

metido para outro, a resposta. Entón, pois si, así por encima todas estas cousas que nos 

poñen aquí, pois parécennos lóxicas. Os grupos municipais podemos ir a falar co

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Ten  que  rematar  señor  Padrón.  Ten  tres  minutos 

despois, por favor.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Ben, pois quedo para despois.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra o voceiro de Democracia Orensana. Ten 

cinco minutos.

O Sr. González toma a palabra (DO): Nós vamos intentar facer unha emenda, se non 

lle importa ao voceiro do Partido Popular. É incluír, intentar restaurar horarios da policía 

local que inclúan noites. Si se pode facer? Solicitar o aumento da plantilla da garda 

civil, policía nacional e policía local xa que é insuficiente. E nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas. 

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Señor Alcalde vou intervir eu.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Quere falar vostede?

A Sra. Varelas toma a palabra (DO):  Vamos a ver. Santiago, meu compañeiro, non 

recibe toda a información. A min si me chegou por correo, as actas estas, pero Santiago  

que é o que vai debater esta moción, fáltalle pois iso, non lle mandan as cousas. Non da 

accedido á plataforma, entón así é un pouco difícil traballar cando un dos compañeiros 

non accede. Xa leva varios plenos e non dá accedido. Faltándolle documentación. 

O Sr. González toma a palabra (DO): Meter clave, a clave. Cada vez que entro me 

xera unha clave. Se a clave me tarda dúas horas en vir

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non pode traballar.

O Sr. González toma a palabra (DO): Caducou.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Claro, entón terás que falar co informático, con 

Ernesto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero se chamas por teléfono atenden rapidamente. Eu 

teño tido problema

O  Sr.  González  toma  a  palabra  (DO): Comenteillo  a  Victoria.  Comenteino  en 

secretaría, abaixo

A Sra. Secretaria toma a palabra: A Eloi

O Sr. González toma a palabra (DO): Unha chica, non era ningunha de volas dúas. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Eso llo comentas ou a Eloy

O Sr. González toma a palabra (DO): Se vou e pregunto e tampouco me direccionan a 

onde teño que ir

A Sra. Secretaria toma a palabra: Aínda non temos, que repartir as competencias. Ou 

llo comentas a Eloy

O Sr. Alcalde toma a palabra: Que está en urbanismo.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Eloi en urbanismo. Eloy Sabuz. E senón puidera 

solventarse teríamos que chamar a Ernesto, ao informático.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero tamén é certo que eu teño tido algunha ocasión 

con problemas e teño chamado a partir das 8 da mañá ao nove…, a un teléfono de 

Zaragoza, e atenden rapidamente.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero sabes o que ocorre, que Eloy pode chamar 

directamente dende o concello e
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente, tamén é outra opción, evidentemente.

O Sr. González toma a palabra (DO): Íao dicir na segunda intervención.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Remataron? Remataron a intervención? Ben. Pois toca

A Sra.  Secretaria  toma  a  palabra: E  aquí  o  encargado  de  remitir  por  correo 

electrónico as actas, non localizou, porque non estás na lista de difusión. 

O Sr. Alcalde toma a palabra:  É que o problema é que a páxina web, aínda segue 

estando Julia. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: A páxina web é outro departamento. Quen leva a 

páxina web, por favor? 

O Sr. Fírvida toma a palabra: Berta.

A Sra. Secretaria toma a palabra: pois dille que cambie a Julia por Santi.

O Sr. Fírivida toma a palabra: Na páxina web?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Claro, é que aparece Julia como concelleira.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Creo que iso podemos debater fóra do pleno, xa.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Acaba de desculparse Betty porque non estás na 

lista  de  difusión  e  lle  dá  automaticamente.  Anota  e  xa  lle  queda  claro.  Xa  queda  

constancia.

O Sr. Alcalde toma a palabra:   É a miña quenda. Vamos a ver. Estamos falando da 

policía  local  e  o  Partido  Popular  o  que  parece  ser,  que  pretende seguir  a  estela  de 

partidos que o único que xeran é alarmismo e xenofobia por Europa adiante. Por Europa 

adiante.  O  Partido  Popular   cando  está  na  oposición  sempre  saca  a  bandeira  da 

inseguridade  cidadá.  Sempre!.  É  recorrente.  É  sistemático.  Sempre.  Entón  cando 

vostedes alarman sen razón, ocorre o que ocorre, en certos países do noso entorno, da 

Unión Europea,  nas  que  a  xenofobia e  o  racismo e a  exclusión,  empeza  a  medrar.  

Despois  queixámonos  de  que  a  Unión  Europea  empece  a  ter  problemas.  Pois  non 

fomenten vostedes problemas porque isto ao mellor é unha pincelada xenérica pero é 

ampliable tamén a Barbadás, porque con pequenos graos fanse moreas. Miren, cando 

este goberno chegou, cando este goberno chegou a este concello, na policía local había 

un etilómetro sen calibrar. Inútil. Non había boquillas nin para usar ese etilómetro. Non 

había ordenador portátil no coche de patrulla. Non había impresora, polo tanto. Non 

había  máis  de  dous  chalecos  antibalas.  Non  había  galóns,  tan  sequera.  Nin  había 
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insignias. Nin había insignias. Ben. Durante os anos 2012-2013-2014 e 2015, o Partido 

Popular, gobernante deste concello, non foi quen de conseguir auxiliares de policía local 

para as épocas de verán. Non. 2016, gobernando, mire, os datos están aquí e facilitados 

pola policía local. Eu teño aquí. Non, non, estou falando dos anos 2013-14 e 15, isto 

non  o  fixen  eu.  No  ano  2007-2008-2009-2010,  si  que  os  houbo.  Mire, 

2007-2008-2009-2010 si.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Diga a verdade. Diga a verdade.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Estou dicindo a verdade. Non me interrompa dona 

Chelo por favor. Conteste vostede despois como os demais. Mire, eu teño os datos aquí 

facilitados pola policía local. 2007, un auxiliar.  2008, un auxiliar.  2009, un auxiliar.  

2010, un auxiliar. 2012, ningún. 2013, ningún. 2014, ningún. 2015, ningún. 2016, dous, 

tres meses no verán. 2017, dous, tres meses no verán. 2018, dous, tres meses no verán e  

un mes no nadal.  Nunca houbo tanta  presenza de  policías locais e  de  auxiliares  de 

policía local neste concello. Falan vostedes de coordinación, ademais, coa garda civil. 

Mire, a garda civil, eu estiven departindo con eles este venres, e están satisfeitísimos 

coa colaboración que hai entre a policía local de Barbadás e a garda civil. Dígolles máis, 

señora Chelo Vispo e señor Manuel, ou concelleiros e concelleiras do Partido Popular, 

nas actas, se vostedes as len polo miúdo, dilucidarán e descubrirán que non hai aumento 

da inseguridade cidadá neste concello. Non hai. Mire, e voulle dar outro dato máis,   e  

ademais voulle dar outra información adicional, vou solicitar, está solicitado xa, e vaino 

facer a garda civil un informe sobre a inseguridade e os delitos que hai neste concello. E 

voulles dar un dato a todos os veciños e veciñas deste concello, a taxa de delincuencia 

neste concello é inferior á media da provincia, da provincia, na que se inclúen todos os 

núcleos  rurais  pequenos  de  cen,  dous  centos  e  concellos  de  mil  habitantes,  pois 

Barbadás ten unha taxa de criminalidade e delincuencia inferior á media da provincia, 

inferior á media de Galicia e inferior á media estatal. Polo tanto, reitero o que digo, non 

puxen o a andar, reitero, fan bandeira de causas perdidas, de causas inxustas, de falacias. 

E estas falacias ao que levan despois, é a que haxa partidos políticos que incrementan o 

seu respaldo electoral en base a mentiras. En base a mentiras e que destrúen a Unión 

Europea. Pero vostedes segan con esa política que así lles irá. Reitero, vou pedir un 

informe á garda civil que demostrará que é mentira,  mentira, e digo mentira, o que 
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vostedes din. Miren, o incremento, o único incremento en canto a delincuencia que hai 

neste concello é a que se deriva de delitos baseados na informática e similares. Non hai 

outros. Non hai outros. Non hai outros. E os delitos que se producen por furtos nun 

centro comercial de gran calado que está neste concello.  Non hai  outro aumento da 

criminalidade. E para máis señas, voulle dicir outra cousa que me facilitou a garda civil. 

A taxa  de  delincuencia  non  se  mide  porque  puntualmente  haxa  un  delito  ou  dous 

adicionais sobre o mesmo mes do ano anterior. Non. a taxa de delincuencia haina que 

medir  anual.  Cando  remata  todo  o  ano.  Porque  pode  ser,  é  certo,  que  haxa  picos 

puntuais de delincuencia pero na taxa interanual non. e outra cousa vou dicir, e vou 

rematar porque a verdade non sei o tempo que  levo, non puxen o contador a funcionar. 

Falan vostedes tamén doutra cuestión, da comisaría da policía local, mire, non se vai 

cambiar  a  situación  da  policía  local.  Primeiro  porque  está  situación  nun  lugar 

sumamente sensible para controlar aspectos da seguridade cidadá. Aí hai unha gardaría 

infantil, hai un centro escolar, hai un centro de maiores, polo tanto está perfectamente 

situación. Segundo, o custe que lle supón ao concello alugar  unha nova comisaría, ou 

facer unha nova comisaría, pois dedúcese e detráese doutras cuestións, polo tanto este é 

un local do concello, lémbreno, do concello. Notei que non sei o tempo que levo. Se me 

excedín  pido  desculpas  e  diminuireino  na  segunda  quenda.  A moción é  do  Partido 

Popular polo tanto están no uso da palabra en tres minutos.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Por ir contestando a tal cúmulo de cuestións, 

vou empezar polo último. Custo pola nova comisaría, di o señor Alcalde que suporía 

detraelo  doutros  investimentos.  Habería  ao  mellor,  sería  necesario  revisar  eses 

investimentos para ver a importancia que se lle dá á seguridade cidadá neste concello, e 

a  importancia  que  se  lle  dá  a  outros temas,  bastante  menos importantes.  Ten señor 

Alcalde, e así llo quero trasladar a todo o público asistente, unha facilidade para correr 

un telón de fondo e taparlle os ollos á cidadanía. A nós, dende logo, non nolo vai tapar.  

Fala  vostede,  remítese ás actas,  número de delitos? Sabe cando se considera delito? 

Cando xa se cometeu unha infracción, si ou non. de que estamos a falar aquí? Aumento 

da seguridade cidadá. Sabe cal é o peor risco que se pode correr en seguridade cidadá? 

Pensar que todo vai ben. Pois non é así. Nós estamos falando de prevención. De non ter 

que chegar a número de delitos. Non podemos mirar á seguridade cidadá de Barbadás 
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pensando no número de delitos.   A comisaría? Fala,  comisaría,  auxiliares da policía 

local. Eu diría máis ben, conserxes e ordenanzas que é para que o están traendo vostede 

os últimos días.  Para levar papeis ás distintas oficinas.  Certo ou non? Auxiliares da 

policía local, coincidiu que os dous que se contrataron propostos pola Xunta de Galicia, 

eran homes. E se fose unha muller a que houbera enviado a Xunta de Galicia para ser 

auxiliar muller da policía local? Onde a situaríamos? Nunha comisaría da policía local  

que non ten vestiario separado dos homes? Por exemplo. Unha comisaría de policía que 

non ten armeiro, que as armas se gardan en caixas de folios, á vista da xente. Si ou non? 

Temos espazo suficiente para albergar  o número, aumento de  policías ou efectivos? 

Tampouco. Están nun lugar visible para os cidadáns? Tampouco. Entón que ven a falar 

da  comisaría? Nós,  na modificación dos orzamentos para este  ano,  trouxemos unha 

proposta que era que unha vez que se prescindía, porque o partido popular logrou un 

centro  de  saúde  novo  para  este  concello,  se  prescindiu  do  alugueiro  do  outro, 

propuxemos que polo menos a metade del, e fixemos unha modificación, unha emenda 

a  eses  orzamentos,  podíase  ben  utilizar  para  albergar  á  comisaría,  porque  reunía  a 

superficie e demais. E os vehículos estarían accesibles para os efectivos. E aparte, sería 

disuasorio  para  a  seguridade  cidadá  por  se  estamos  a  falar  de  plena  avenida  de 

Celanova, centro, zona do Froiz, que é onde perseguimos todos un maior incremento da 

seguridade  viaria.  Entón  que  estamos  falando  aquí?  De  non  previr  en  seguridade 

cidadá? Colaboración cos corpos e forzas de seguridade?

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ten que ir rematando señor Manuel

O  Sr.  Fernández  toma  a  palabra  (PP): Por  suposto,  estamos  completamente 

convencidos de que a garda civil e corpos e forzas de seguridade fan moi ben o seu 

traballo, como fai a nosa policía local, sen medios.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Grazas. Señor Ramón, ten tres minutos.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto):  Non dá tempo para tanto. Miren, o 

problema aquí, sobre todo, nestas actas, que é sobre o que estamos falando, é que non 

hai, non hai unha alarma sobre que aumentase a delincuencia neste concello como se 

trata de explicar na moción. O máis bonito da moción, que presentan vostedes, é que 

nos acordos, en ningún acordo poñen que se aumenten os efectivos da policía local. Eh!. 

En ningún dos acordos pon que se aumenten os efectivos da policía local. Cando nas 
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actas, o xefe da policía local de Barbadás, no ano 2015, pide que se incrementen os 

efectivos,  pide  que  se  incrementen os efectivos da  policía  local.  O subdelegado  do 

goberno,  non  contesta.  2016.  O  Alcalde,  Xosé  Carlos  Valcárcel,  pide  que,  unha 

preocupación que este concello dispón de poucos efectivos. O señor Roberto Castro di 

que toma nota para informarse na avogacía do estado porque entende que a seguridade é 

un  servizo  prioritario.  2016.  E  no  2018,  o  xefe  da  policía  local,  outra  vez,  dille,  

manifesta,  roga,  que  se  amplíe  a  plantilla  de  persoal,  a  don Roberto  Castro,  e  este 

comprométese a facer a consulta de se é posible ampliar a plantilla. Pasaron dous anos 

que ía facer a consulta. Entón, vostedes veñen nos acordos e non nomean nada diso. E 

aquí en tres actas, estalle pedido ao subdelegado do goberno, simplemente que informe 

e  en  tres  anos  aínda  non  temos  nin  informe  dun  representante,  que  é  o  máximo 

representante na provincia en temas de seguridade, que nos diga se podemos aumentar a 

plantilla ou non, que é o primeiro dos acordos que tiña que vir aquí. Logo, o resto dos 

acordos, que a convocatoria dunha reunión da xunta local de seguridade? Por suposto, 

ten que convocala para o ano que ven, supoño que a convocarán, non esperarán dous 

anos. o cambio de situación? Non estamos de acordo. Nós preferimos que estea alí. Ou 

sexa, de alugar aquel local, gastar os cartos en facelo para gardería, que para que estea 

alí a policía. En tal caso pois démoslle outro local abaixo, dos que hai máis alí abaixo, 

unha  asociación  creo  que  había  por  aí,  darlle  máis  locais  á  policía,  pero  se  non a 

aumentan non sei que máis locais vai haber. Agora, preocupeime sobre a afirmación que 

fixo vostede, supoño que contestará o Alcalde, de que o armeiro está gardado en caixas 

de folios. Entón supoño que o Alcalde contestará,  sobre iso, é bastante grave.   Que 

máis? Aumento da coordinación das distintas forzas e corpos de seguridade, incremento 

da vixilancia? Home claro, iso é como o que dicía o señor Manuel antes, de escolares. E 

o de ir os representantes, si, porque eu visto o visto quérolle dicir ao subdelegado do 

goberno, mire, aquí hai tres actas, eu non sei canto tempo a vostede lle falta

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar señor Padrón

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): E ter aquí só un papel escrito, a min 

levoume menos tempo traer a moción.

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

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Nada máis.
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O Sr.  Alcalde toma a palabra: Remate.  Democracia Orensana,  ten tres minutos,  o 

voceiro ou voceira. Tócame a min, falar antes de que conteste Manuel. É que a cuestión 

de todo isto, é que Manuel, xa fixo a súa segunda intervención, ten un minuto despois e 

non hai unha quenda de réplica á quenda do señor Manuel, entón polo tanto, pregúntelle  

agora. Pregúntelle agora e que lle responda.

O Sr. González toma a palabra (DO): Non, é que eu lle pedín unha emenda, se pode 

ser, e non puido contestarme, tampouco vou replicar algo que non se me contestou.  

Non, non, se é o mesmo.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Na segunda intervención...

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero, xa fixo a segunda intervención vostede. 

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Non, fixo a primeira,  eu creo que non fixo a 

segunda.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, quédalle un minuto ao final. A exposición é a 

primeira intervención, Manuel. A exposición é a primeira intervención e foron cinco 

minutos. Ten un minuto de remate. De remate. Pero fixo a primeira, a segunda e un 

minuto despois. Si. Si. Santi.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Santi vai na súa segunda quenda.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, digo, falando Santi, por favor.

O Sr. González toma a palabra (DO): Eu o único que me quedo preocupado foi co do 

armeiro  que  dixo  Manuel  e  como  Padrón  quere  saber.  Ou  sexa,  que  é  unha 

preocupación. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu contestarei a iso. Contestarei a iso. Tócame a min, 

agora. Ben. Miren. A Manuel non. tócame a min. El xa fixo a segunda intervención e el 

replica ou pecha coa última. Vamos a ver. Eu teño tres minutos agora. Vamos a ver.  

Mire,  a  seguridade  que lle  deu o Partido  Popular,  na realidade,  na realidade,  cando 

gobernou, queda evidenciado pola exposición de datos que fixen eu aquí. Pero vou dicir  

máis, vou dicir máis, mire, a importancia que lle deu o Partido Popular á seguridade  

cidadá, quedou patente, patente, ademais da súa incompetencia, foi nunhas festas de A 

Valenzá,  de hai catro anos. De hai catro anos. incluso houbo escritos dos sindicatos 

policiais e da garda civil, en relación a súa incompetencia. Incompetencia. Non houbo 

nin policías locais traballando pola noite nas festas de A Valenzá. De A Valenzá. Iso 
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consta na hemeroteca. Iso consta na hemeroteca. E non se lles pagou aos policías locais, 

iso non se fixo porque ademais, negáronselle a pagar aos policías locais as horas extras.  

Esa é a importancia que lle deu o Partido Popular sempre á seguridade cidadá, pero 

dánlla cando non gobernan. Dánlla cando non gobernan. Pero ademais volvo repetir, 

con falsidades e mentiras. E mentiras. Coordinación cos outros corpos de seguridade do 

estado?, pois anda continuamente, están continuamente en contacto. Pero ademais, se 

non  hai  máis  coordinación  ou se  non hai  máis  presenza  de  medios  dos  corpos  de 

seguridade  do  estado,  é  porque  o  Partido  Popular  se  encargou  sistematicamente  de 

reducir durante anos as taxas de reposición dos efectivos dos corpos de seguridade do 

estado, que nin tan sequera se poden, se poden cubrir as prazas, agora si, agora si, pero 

durante  catro  ou  cinco  anos,  nin  tan  sequera  se  podían  cubrir  as  prazas  daqueles 

funcionarios ou funcionarias daqueles corpos de seguridade do estado para cando se 

xubilaban. Nin tan sequera iso. Polo tanto cando se reclama a presenza da garda civil en 

moitas ocasións para cubrir certos horarios ou certas actividades, mandan as que poden 

mandar, porque a garda civil, evidentemente, non lle corresponde só ao termo municipal 

de Barbadás,  correspóndenlle  moitos outros termos municipais da  nosa provincia.  E 

polo tanto, cando hai poucos efectivos debido aos recortes dos gobernos do Partido 

Popular, pois evidentemente, non poden estar aquí como eles quixeran. E respondo, vou 

en catro minutos quince segundos. É certo que non hai armeiro pero tamén é certo que 

tampouco  se  gardan  neses  lugares  que  vostede  din.  Pero  tamén  é  certo  que  se 

presupostou  a  posibilidade  de  comprar  o  armeiro  no  seu  día.  E  está  presupostado 

sistematicamente,  pero  despois  priorizouse  por  outras  necesidades  que  os  propios 

policías locais consideraron máis relevantes. E dicir tamén que se vostedes queren falar 

cos policías locais,  reúnanse con eles. Esta  alcaldía non lle pon ningunha pega para 

reunirse con eles. Sempre tiveron a posibilidade de facelo. Aquí di, reunión urxente dos 

representantes dos grupos políticos. Vaian e falen con eles, como fun eu e fomos outros 

a pedilos. E por certo, as actas das xuntas de seguridade local, vostedes fagan o seu 

traballo, pídanas. Pídanas como facíamos os demais grupos da oposición no seu día, que 

teñen  acceso  democrático  á  documentación.  Excedinme  en  nove  segundos.  Teñen 

acceso democrático á documentación, pero pídana, fagan o seu traballo.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Si, señor Alcalde, probablemente me exceda 
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un pouco. Probablemente me exceda un pouco dese minuto, porque teño que contestar, 

e temos dúas emendas que temos doutros grupos, pídolle un segundo máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Leva dez segundos. Vou empezar dende cero.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Señor Padrón,  a ver, xa o teño anotado, íalle 

contestar  agora  mesmo precisamente  a  iso,  se  o  que  lle  preocupa é  o  aumento  de 

efectivos, aceptamos, se vostede  propón esa emenda, incluílo como acordo. Aumento 

de efectivos da policía local. Esperemos que agora que temos un goberno nacional do 

color do goberno municipal de  Barbadás,  se  deixe  de  facer labores arqueolóxicas e 

acceda a aumentar as plantillas da policía local no noso concello. Señor González, por 

suposto,  a  revisión  dos  horarios,  pero  para  poder  revisar  os  horarios  que  teñen  os 

efectivos, para iso trasladamos este acordo que ven a dicir que unha reunión de todos 

non quere dicir soamente dos grupos da oposición, na que estea presente tamén o señor 

Alcalde  cos  efectivos  da  policía  local,  porque  senón  hoxe  vai  un  a  onde  eles,  e 

“dixéronme isto”.  Mañá van e  “dixéronme aquilo”.  Vamos a estar  todos e  vamos a 

escoitar todos as súas reivindicacións e é a única maneira de saber a realidade deste 

concello en materia de seguridade  cidadá.  O do armeiro? Si,  señores si,  si  queridos 

compañeiros e compañeiras. Si, un armeiro de caixa de folios ata non hai moito. Á vista  

da xente. Aí o deixo. 

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Ben.  Teño  quenda  de  réplica  porque…non  sei, 

pregunte, pregunte. 

O Sr.  Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Teño dez segundo para  explicar  a 

emenda. A emenda para nós votar a favor da moción, tería que ser no acordo primeiro a 

petición dos efectivos da policía local e na próxima reunión o subdelegado informe 

sobre isto, sobre o aumento, a posibilidade de aumento dos efectivos, e suprimir, e que 

se  compre  un  armeiro,  a  parte,  xa.  E  segundo,  do  segundo  punto,  a  supresión  do 

segundo punto. Porque non se pode levar a cabo. Non vamos a votar algo que non

O Sr. Fernández toma a palabra (PP):  Pódolle contestar, señor Alcalde, ao que acaba 

de trasladar o Grupo Mixto.?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, por favor. 

O  Sr.  Fernández  toma  a  palabra  (PP): Por  suposto  aceptamos  esa  emenda  que 

vostede indica no primeiro dos acordos da nosa moción, que é o aumento dos efectivos 
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da policía local sen diminuír o de estar presentes os representantes cada un dos grupos 

na próxima xunta local de seguridade. O do armeiro? Por suposto, pero é que a maiores 

do armeiro teñen máis necesidades os efectivos da policía local. Entón, o do armeiro 

incluiriámolo no que eles nos trasladen a maiores. Ben. E a supresión, como vostede 

comprenderá, supresión de un dos puntos máis importantes desta moción, o acordo máis 

importante, que é o cambio de situación da comisaría, que é o pai noso de cada día en  

seguridade, non o podemos sacar. Vótea en contra pero non o podemos sacar. Síntoo. 

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  Teño uso  da  palabra.  Teño dereito  a  elo  e  voulle 

recordar á señora Chelo e aos membros do Partido Popular que o alcalde sempre ten a 

posibilidade de pechar un debate, igual que fai o señor Baltar,  igual que fai o señor 

Xesús Vázquez, en todos os concellos. Por se non se dan conta dese detalle, ou so lles 

vale para cando a vostedes lles interesa. Ben. Ben.  Vamos empezar polo armeiro. Mire, 

o armeiro leva presupostado, orzamentado varios anos. varios anos. si. Dous anos. pero 

tamén lle quero, non se comprou por outras circunstancias, pero é certo tamén que se 

vostedes agora critican a ausencia do armeiro, cantos anos hai que existe policía local en 

Barbadás? Pregunto, cantos anos hai que existe a policía local en Barbadás? Coincidirá 

todos eses anos con anos de goberno do Partido Popular? Penso que si. Penso que si. 

Pero nós levamos tres anos e solventarase e sempre foi intención de solventalo. Voulle 

recordar aos membros do Partido Popular, que os efectivos da policía local facían horas 

extras que nunca foron remuneradas. Este goberno remunérallas. A maior queixa dos 

efectivos da  policía  local  deste  concello  é  a  súa  remuneración,  e  este  goberno está 

intentando solventar dentro das posibilidades legais esa situación. Dicía que os efectivos 

da policía local non se poden incrementar porque haxa un cambio de goberno. Hai unha 

lexislación agora mesmo vixente e polo tanto non queda ao albor de que haxa un señor 

que sexa subdelegado do goberno, ou señora, que neste caso é señor. Ou outro, que sexa 

dun partido ou outro.  De momento hai  unha lei,  e a  lei  indica que a reposición de  

efectivos, de funcionarios é a que é. É a que é. Polo tanto non é viable, polo tanto este  

concello, este alcalde optou por a única solución que nos quedaba que era a contratación 

de auxiliares de policía local e polo tanto, fíxose todo o esforzo posible para que haxa 

efectivos de auxiliares da policía local aquí. Dito iso, quero aclarar unha cuestión máis 

con relación ao armeiro, o dos folios, o da caixa de folios “es mentira”, e dígoo en  

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

35



CONCELLO DE BARBADÁS

castelán para remarcalo. É mentira. É mentira. Está gardado baixo chave. Está gardado 

baixo chave en un lugar non visible para a cidadanía.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Temos fotos. Temos fotos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Nun lugar non visible para a cidadanía.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señor Alcalde, quere que llas ensine?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non teño máis que dicir. Vostedes empezan, que non 

son tonto. Falan

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Temos fotos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, estou falando eu. Estou falando eu. Ramón, 

estou  falando  eu.  Por  favor.  Chelo,  estou  falando  eu.  Chelo.  Creo  que  merezo  un 

respecto, non? Vostedes despois quéixanse por aí pero resulta que están interrompendo 

sistematicamente e convertendo isto nun  galiñeiro. E quero rematar unha cousa que é o 

motivo desta moción. Señor Manuel, por favor.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non se pode entrar neste.... Hai que ter educación 

señor Alcalde, un momento.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Cando remate eu dígao.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Hai unha traballadora aquí, vale? que hai  que 

coidarse un pouco, aínda que estea casada cun policía, non pode intervir

O Sr. Alcalde toma a palabra: É que ela, ela non intervíu

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Tivemos educación ata agora, vale? pero por favor, 

por favor, cando levamos unha moción da policía, lle pedimos o máximo respecto. Non 

ten que quebrantar as regras, a deixamos falar, non temos ningún problema. Agora que 

estea  todo  o  tempo  dicindo  que  non  é  verdade  non  o  consinto,  cando  eu  teño  a 

información e teño as fotos. Por favor. Pido respecto para as quendas. Vale, non o tomes 

a mal, vale? pero por favor, necesitamos que, unha seriedade ...

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois a seriedade, todos os traballadores deste concello 

merecen o máximo respecto

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Estou pedindo, a ver, non lle pareza mal o que 

estou  dicindo.  Calei  ata  agora,  pero  leva  durante  toda  a  exposición  desta  moción 

falando.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Mire, vou dicir unha cousa moi clariña. Primeiro, a falta 
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de  respecto  cara  ao  Alcalde  é  proverbial  neste  concello.  Eu  estou  falando  e 

interrómpese. Dende logo que despois non pida, non pidan, que eu respecte aos demais.  

Non o pidan. Levo intentando falar dende hai bo rato. Interrupcións do señor Ramón, 

interrupción súa e interrupción súa.  Creo que iso é unha falta  de respecto inmensa. 

Agora si, pero antes si. E vostedes falaron entre eles. E dito iso, dito iso, eu mentres  

falan os demais grupos non interveño. Dito iso, todos os traballadores deste concello 

merecen o  máximo respecto,  pero  ademais  a  policía  local  merece  respecto,  porque 

vostedes están falando á verdade no que están dicindo. Vostedes están falando

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): ....que se pode pedir para a policía local é ter 

en conta os acordos que veñen aquí, e senón falen vostedes con eles.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vou buscar as probas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vale, pois sigo sen falar. Sigo sen falar. Sigo sen falar. 

Quero que isto quede recollido. Fago isto para que a cidadanía vexa o respecto que 

teñen algúns polo alcalde.  Xa queda.  Pero vostede  agora mesmo non lle  toca falar,  

señora. Ten dereito a falar cando remate o pleno. Cando remate o pleno. Vamos a ver. O 

feito  máis  relevante  de  todo  isto,  das  súas  mentiras,  ven  dado  pola  exposición  da 

moción. Importante incremento da delincuencia en Barbadás. E quedou demostrado que 

non é certo. Xa está. Non hai máis que dicir. Non hai máis que dicir. Remítome a súa  

moción e a toda a parafernalia de falacias que nela expuxeron excepto algunha puntual. 

Algunha  puntual  todo  o  que  digo  eu  aquí,  neste  caso,  ausencia  de  remuneracións, 

colaboración da policía local cos outros colectivos de seguridade do estado, pois queda 

dito todo. Votos a favor da moción?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular a favor.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Democracia Orensana, abstención.

O Sr. Alcalde toma a palabra: En contra?

O Sra. Secretaria toma a palabra:  Grupo Mixto máis Grupo de Goberno, BNG e 

PSOE, en contra.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor de PP os 

votos en contra de PSdeG-PSOE, BNG e Grupo Mixto e as abstencións de Democracia 

Ourensana  o  seguinte  acordo:  “Moción  do  Partido  Popular  de  Barbadás  para 
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aumentar a seguridade cidadá no municipio“

5.  EXPEDIENTE 4004/2018, DE PROCEDEMENTO XENÉRICO DE MOCIÓN 

DO  PARTIDO  POPULAR  DE  BARBADÁS  SOBRE  O  MANTEMENTO 

PREVENTIVO NAS BEIRARRÚAS.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao punto número 5, que é o expediente 4004 

de 2018, de procedemento xenérico de moción do Partido Popular de Barbadás sobre o 

mantemento preventivo nas beirarrúas. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira. Estalles  

contando o tempo.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pero é que non me chega. A ver, o problema non é 

meu. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non empezou o tempo.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Estaba dando unha instrución de carácter xeral, 

perdón. É dicir, a ver, isto é un foro de debate, tampouco é un colexio. Para ordenar o 

debate non se pode pedir aos membros dun grupo que non falen entre eles. É dicir, se o  

Alcalde está expoñendo, o Partido Popular pode facer un comentario igual que se está 

expoñendo do Partido Popular pode pedir un asesoramento. Non é un colexio é un foro 

de debate, pero con respecto á exposición e que non quede

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero o que non poden é facer, mentres está intervindo 

outra persoa, neste caso fun eu pero como se fora outro ou outra, cruzarse intervencións 

entre dous grupos. Que acaban de facelo

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non. En baixo pódense falar.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Entre eles, ademais dun lado ou outro do hemiciclo, 

non é o caso, pero no salón de plenos intercambiando comentarios. Está na súa quenda 

de palabra, señora Chelo Vispo.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): O Partido Popular, antes de lelo porque me dá 

tempo perfectamente e senón correrei como sempre, o Partido Popular si ten educación, 

señor  Alcalde,  o  que  pasa  é  que  cando  nós  estamos  ouvindo  que  as  verdades  que 

estamos dicindo, nos din que é mentira, cando temos probas, é cando nós nos alteramos 

porque ten que entender vostede que nos alteramos cando sabemos a verdade.  Mire, 

gobernamos durante 28 anos este concello e o que vamos a pedir hoxe, para que saiba 
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toda a cidadanía que é verdade o que estamos dicindo, ímoslle pedir á señora Secretaria,  

que está hoxe aquí, pero non lle vou pedir que faga uso da palabra, se quere o pode 

facer  cando  termine  de  ler  esta  moción,  tanto  a  Secretaria  como Intervención,  das 

reunións que tivemos coa policía local, aquí, durante anos, onde pretendemos pagarlle 

as horas extras e nolo prohibiu intervención. Non queira dicir que o Partido Popular non 

quería pagarlle á policía nin que digan que non. Vale? Iso é certo e a señora Secretaria  

pode, o está afirmando coa cabeza. Ou sexa, non deixe ao Partido Popular dicindo, que 

non queriamos que a policía local cobrara esas horas. Vale? É mentira o das festas de A 

Valenzá. Si houbo policía, vale? E tamén pediremos un informe da policía local. Non se 

preocupe que imos desmantelar todo o que dixo vostede hoxe dicindo que o Partido 

Popular, mente. E vou á moción que tamén nos importa. Esta moción a traemos porque 

houbo nos últimos días, perdón, 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Que se recupere.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Que se mellore.

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Chelo,  ten  vinte  segundos  máis.  Abandona,  o 

concelleiro,  abandona  o  pleno  o  concelleiro  de  Democracia  Orensana,  Santiago 

Domínguez. Chelo, tes corenta segundos máis.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Sigo. Vale, grazas. Moción do Partido Popular de 

Barbadás sobre mantemento preventivo nas beirarrúas. Nestes tres anos de lexislatura 

municipal  foron  escasos  os  traballos  de  reparación  e  mantemento  nas  beirarrúas. 

Unicamente se actuou nas mesmas de xeito moi puntual tras insistentes reclamacións de 

veciños ou de usuarios da vía pública que alertaban de caídas ou de mal estado do seu 

pavimento,  como pasou fai  un mes.  Chega cun pequeno paseo polas zonas de máis 

tránsito  peonil  do  municipio para  observar  como moitas  das  lousas  están  soltas  ou 

presentan un estado que dificultan a mobilidade a moitos usuarios. Falta da limpeza dos 

sumidoiros que dificultan a evacuación de pluviais, vímolo este sábado por desgraza, 

nos días de chuvia, o que fai que se acumulen cantidades inxentes de area nas beirarrúas 

incrementando  o  número  de  caídas.  Do  mesmo  xeito  existen  numerosos  rebaixes 

pertencentes a antigos vados e pasaxes hoxe sen uso e con licencias caducadas. Dende o 

Partido Popular de Barbadás entendemos que urxe revisar o estado no que se atopan as 

beirarrúas, de forma xeral, para detectar os danos e reparar onde corresponda. Por elo 
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reclamamos  ao  grupo  de  goberno  un  mantemento  preventivo  nas  mesmas,  e 

presentamos  ao  pleno  os  seguintes  acordos.  Primeiro,  creación  dun  servizo  de 

mantemento dos itinerarios peonís. Segundo, revisión dos vaos que permita identificar 

os  que  xa  foron retirados  co  fin  de  eliminar  rebaixes  innecesarios  que  dificultan  a 

mobilidade  das  persoas.  Terceiro,  maior  frecuencia  na  limpeza  e  desatasco  dos 

sumidoiros, especialmente naquelas zonas de frecuente tránsito e acceso de peóns. E 

como xa dixen, isto ven a colación de que hai beirarrúas tanto polo concello, polos  

pobos,  polo  centro,  por  A Valenzá,  puxemos  un  exemplo,  para  a  xente  que  está 

acompañándonos, na subida da igrexa, cerca da farmacia que está, se baixas agora á 

primeira, iso é intransitable. Despois, houbo unha persoa que fai un mes caeuse, porque 

as lousas móvense, cerca de 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fronte á Ibense.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, non, non me refiro a iso. Tamén hai zonas 

cerca do cruce, vamos a ver, onde está o Vivaldi, onde están os bancos, aí tamén hai 

losetas  que  están  movibles,  e  que  houbo  un  arranxo  hai  pouco  pero  aínda  seguen 

movéndose. Isto o que queremos é que se cree, vamos a ver, que haxa un mantemento 

preventivo, que non o hai. Hoxe á mañá, falei con algunha persoa de obras e díxome 

que non hai, ou sexa, que segundo  van, fan incidencias ou chaman ao concello, que a 

señora Victoria Morenza, o outro día dixo que había o servizo de atención cidadá, que o 

saiba, que hoxe á mañá, chamamos preguntando unha persoa, claro eu non, porque a 

min coñécenme, pero unha persoa polo servizo de atención cidadá e non o hai. Vale?.  

Non o hai. O que colle o teléfono di, que problema ten?. Se hai incidencias é o que pasa 

o servizo  de  obras.  O señor  Rafael  vai  polas  beirarrúas  e  mira,  porque iso  si  nolo 

dixeron. E tanto vostede, cando hai algunha incidencia pois arránxase. Pero que saiban 

que realmente están as beirarrúas de todo o concello, non soamente do que é o núcleo 

urbano, de A Valenzá, senón tamén dos pobos, pois están en mal arranxo. Entón que van 

arranxando segundo poden. Entón, eu creo que hai que facer un departamento. O outro 

día a señora Victoria, non sei se me estou pasando

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, aínda non. quédanlle nove segundos.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): A señora Victoria Morenza ríase de min cando 

dixen que cando hai unha reunión co departamento de  obras, rirse entre comillas, cando 
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hai unha reunión tómase nota do que se fala alí, ou se pode levantar un acta,  ou se 

poden facer as incidencias

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, na segunda intervención prosiga.

 A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale, na segunda intervención. Pero me dicía que 

iso non se fai. En todas as reunións se fai. Non sei. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, está na súa quenda de palabra.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Eu rápido. Soamente dous apuntes 

sobre a anterior moción, que non se falou nada sobre o tema, na que a proposta do señor 

subdelegado do goberno, 

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  Entre  eles  poden  falar  pero  que  non interrompan. 

Prosiga.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Pero que están falando en alto. Estouno 

escoitando. Pois nada.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Baixen o ton de voz un pouquiño por favor. Ramón, 

siga.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto):  Dicía que se nos foi, dicía o señor 

subdelegado que hai concellos que tiñan aprobado un plan de seguridade, que se enviou, 

que xa nunha ocasión se enviou a este concello un borrador dun plan doutro concello 

para traballar sobre el e adaptalo a este concello. O señor Alcalde di que non sabe nada 

disto

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non me constaba naquel momento.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): e non se falou, hoxe era para deixalo aí 

apuntado sobre o tema das actas. Sobre o tema das actas. E tamén que nos preocupa, 

non sei se tamén nos contestará a señora Secretaria despois, que 

A  Sra.  Secretaria  toma  a  palabra: Perdón,  é  que  estaba  facendo  memoria, 

comentándolle ao Alcalde que creo, sóame o tema ese do plan de seguridade, pero do 

goberno anterior 

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Xa manifesta o señor Alcalde que non 

ten noticias delo.

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Xa, pero haberá que indagar  coa policía e con 

protección civil porque creo recordar que era Daniel Rey, encargado de protección civil 

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

41



CONCELLO DE BARBADÁS

o que levou o tema do plan de seguridade.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Eu era para facer constancia diso e non 

se falou

O Sr. Alcalde toma a palabra: Así non son capaz de contabilizar o tempo.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Non se falou aquí nada diso. E tamén 

se contesta despois a señora Secretaria, si efectivamente se pode, claro, os concelleiros, 

creo por iso quero que conteste ela, se podemos acceder a dependencias no caso da 

policía local onde hai un armeiro, pero incluso sacar fotos. Déixoo aí. Vale. Voume á 

moción. Non, di que sacaron fotos. Que había fotos. Pero digo eu si se 

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Por favor, estamos noutra moción, por favor Ramón, 

cambie de tema xa.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Non, pero é que eu xa estou, tamén 

falaron eles, pero se o ponente da moción empezou a falar sobre outro tema.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero así, non 

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Segurísimo. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si. Empezou a falar dese tema. 

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Eu non me explico. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Con aspaventos, acabe xa con iso.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Vale, pois entón cálome a boca e non 

digo nada. A tomar por saco.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non se trata diso. É que se vostede fala diso e a voceira 

ou voceiro do Partido Popular, volven interromper mal vamos. Mal vamos.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto):  Pero se me están interrompendo. Non 

me deixan. Pero eu non a interrompín a ela. Porque me interrompe ela a min.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Prosiga. Prosiga. Fai moito calor me parece a min.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto):   Ela interrompeume a min.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón, se me deixan xa lle contesto porque senón 

se me vai un artigo. Vamos a ver. Calquera concelleiro ten dereito a ter os antecedentes,  

datos e informes que obren nas dependencias municipais e que sirvan para o exercicio 

da súa acción de goberno. Xa sea grupo de goberno, xa sexa da oposición. Entón, non 

hai  ningún problema en  acceder  ás  dependencias  municipais  si  se  quere  revisar  un 
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expediente,  por  exemplo,  hai  que  darlle  un tempo aos  funcionarios e  hai  que  pedir 

documentos  concretos  ou  o  expediente  concreto,  e  dar  tempo  para  que  se  poña  a 

disposición.  Pero  en  canto  a  visitas,  é  como  se  me  pregunta  se  poden  visitar  o 

polideportivo para ver se funciona ben. Por suposto. Si, non, e sacar fotos sempre e 

cando non afecte, non se fagan públicas pola preservación dos datos persoais, ou se vai 

ao polideportivo o que non se pode facer é sacar unha fotografía de nenos menores 

facendo ximnasia e ...

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto):  Pero eu pregunto si se poden sacar ou 

non.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, en principio se non comprometen a identidade de 

determinadas persoas,  é o mesmo que se sacas unha foto a unha greta que haxa no 

concello.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): As armas teñen un número de serie 

como agora apuntou. Vale, vale.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, vamos a empezar. Ten dous minutos, veña.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto):  Vamos coa moción. 

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): No me parece xusto que volva empezar.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non, ten dous minutos dixen. Dixen que ten dous 

minutos.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Ah!

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): O tempo que falou a señora Secretaria, 

non é meu.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, por favor, non vos enzarcedes.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Hai cinco minutos, e o tempo que falou 

a señora Secretaria.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non, perdón, esta que é a primeira intervención 

Chelo. Ten catro minutos. Ten catro minutos.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Quixo contestar ela. Quixo contestar 

ela.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina. Ramón, tes catro minutos. Veña. Non é que é un 

cole. Catro minutos Ramón. Ramón. Fina por favor. Non sei se falou un minuto, se 
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falou un minuto e medio. Non o sei.

O  Sr.  Padrón  toma  a  palabra  (Grupo  Mixto):  Ben,  queda  para  a  seguinte 

intervención.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, Fina, é que non esgotaches o tempo. Ramón. 

Cede a palabra, pois ten vostede a palabra. Non, porque levaba tres minutos e algo coa 

intervención da señora Fina.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): É moi sinxelo. Vostede ten que exercitar o seu 

mandato.

O Sr. Alcalde toma a palabra: O que hai que facer aquí é ser…Fina,

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Presentar unha moción, debater unha moción, 

votar unha moción, e despois o outro grupo político volve fala da moción.

O  Sr.  Padrón  toma  a  palabra  (Grupo  Mixto): Eu  estaba  na  miña  quenda  e 

interrompéronme a min.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Fina, Fina, o primeiro partido que empezou a falar 

deste asunto foi o Partido Popular. 

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Non, non.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Si

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Como que non! Pero ti non estás aquí, ou

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Fina, si, foi o Partido Popular sobre o tema da policía 

local. Volvérono retomar eles. Non, non. Foi certo. Foi Chelo. Foi Chelo.

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Chelo dillo ti, anda.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Foi Chelo, ademais verano nas actas. Foi Chelo.

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Chelo dillo ti que non se enterou.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  O Alcalde pretende que todos sexamos educados e 

respectuosos. Eu aprendín iso na escola,  nunha escola pública ademais en Alemaña. 

Pero bueno, parece ser que aquí hai moita xente que debeu ir a outro tipo de escolas e 

non se lle pegaron as cousas. A ver, Ramón, quere vostede intervir o non intervir?

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto):  Si, acabo. 

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ten tres minutos. Veña. Fina, Fina. Chelo, por favor. 

Non. Fina estaba falando e estaban vostedes. Veña. Protestar e non exercer é ben fácil,  

eh!
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O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto):  Señora Vispo, vostede quere que lle 

conteste á moción ou non?

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ramón, fala. Ramón, fala.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto):   A ver, ía empezar a falar pero 

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Sigamos, sigamos coas tonterías. Por favor!.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): é unha moción como a que presentou 

Democracia Orensana, para ter as cousas limpas e as beirarrúas en bo estado. Limpeza e 

desatasco de sumidoiros. Como xa calificou o señor Manuel e Democracia Orensana 

nunha moción de non sei como, exactamente non vou dicir,  porque non me acordo 

exactamente as palabras e non quero meter a pata. Agora si, como lle dixen en comisión 

informativa,  pon,  no  primeiro  acordo,  creación  dun  servizo  de  mantemento  de 

itinerarios  peonís.  Nós  entendemos,  creación,  cando  din  creación,  dun  servizo  de 

mantemento,  significa,  ou  poñer  uns  traballadores  que  xa  ten  o  concello  a  cargo 

simplemente, para o mantemento dos itinerarios peonís, ou contratar xente para que se 

dedique exactamente a iso. Tal como está redactado aquí, é o que parece. Entón, no 

punto dous, estamos totalmente de acordo, revisión dos vaos que permiten identificar os 

que xa foron retirados, totalmente de acordo. O punto tres, maior frecuencia na limpeza 

e desatasco dos sumidoiros, de acordo totalmente. Entón, pedímoslle que o acordo un, 

se pode ser, para votar a favor da moción, sexa, revisión máis intensa dos itinerarios 

peonís  polos  traballadores  e  o  persoal  competente  do  concello.  E  engadir  un punto 

número catro, que sería, logo das últimas treboadas, actuar urxente mente en todo o 

concello para a limpeza de cunetas e viarios nos lugares onde houbo arrastre de pedras e 

terra. Xa aproveitando que traen sobre esta moción sobre os sumidoiros, pois se dan 

unha volta polo concello, daranse conta de en que estado quedou o concello despois das 

dúas  últimas treboadas  desta  semana pasada.  Polo  tanto,  creo que  poderíase  incluír 

dentro da moción sen problema ningún e nós votaríamos a favor.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ten que opinar o Partido Popular sobre a aceptación ou 

non desas emendas. Na segunda intervención. Fina, por favor, esta é a primeira aínda, 

cinco minutos ten vostede.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Eu pediríalle a todos os compañeiros que este 

pleno se moderara un pouco e se puxera un pouco máis normal. Que parecemos que 
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estamos nun recreo e a imaxe que pode ter o público de nós, se eu estivera aí, sería 

vergonzosa.  Vamos  a  ver.  Esta  moción,  paréceme  axeitada  porque  é  certo  que  o 

concello, hai en sitios que as beirarrúas están mal. Eu recordo que trouxen fai un tempo 

unha moción de Finca Fierro, onde había varias beirarrúas en mal estado, para que se 

arranxaran. Puxen o exemplo, da moción de antes que presentamos que en Sobrado hai  

beirarrúas  que  terminan en  aire.  Significa que  segue  estrada  e  non segue  tramo de 

beirarrúa e as persoas seguen andando por un sitio sen beirarrúas, e perfectamente se dá 

feito unha beirarrúa. En canto aos sumidoiros, se vos fixastes, a tormenta deste sábado 

ou tormentas  que  poden  vir,  están  anegando  zonas  porque  os  sumidoiros  están  sen 

limpar. De feito na zona de Loiro, no casco antigo, houbo varias casas que lles entrou a 

auga á cociña porque a rede de sumidoiros non tragou porque non está limpo. Só falta  

ver pola zona de A Valenzá como está todo cheo de area, todo, vamos a ver, hai cousas  

que cando a auga é excesiva non da tragado, pero se nós tivéramos a rede de sumidoiros  

como é debido,  tragaba moita máis auga,  porque as probas está  que dende Loiro a 

Ourense,  está  todo  cheo de  area.  Entón,  esta  moción,  véxoa  axeitada,  o  que  si  no 

segundo punto ese, de crear, penso que non fai falta crear nada. Eu penso que o concello 

xa ten que ter persoal disposto a arranxar e ter as cousas ben sen andar creando un novo 

departamento. O que nos explican a que se refiren coa creación, para min a creación é 

crear algo novo. Prevención? A ver, prevención en canto á limpeza dos sumidoiros. 

Prevención, se unha beirarrúa se levanta pouca prevención pode haber. Porque nunca se 

sabe cando se vai levantar ou non se vai levantar. Agora en canto aos sumidoiros si é  

algo moi moi moi importante que xa vistes o que pasou este sábado. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Moitas grazas señora Fina. Grazas polo tempo que se 

axustou perfectamente a el. Ten a palabra a señora Victoria Morenza.

A Sra.  Morenza  toma  a  palabra  (PSOE):  Moitas  grazas.  Pois  empezando  polo 

primeiro  punto,  aclararlles  que  non existe  un  servizo  de  mantemento  de  itinerarios 

peonís como tal, pero hai tres persoas, que somos os que traballamos na coordinación 

deste servizo, xa lle digo que non está creado como tal. Fundamentalmente, a persoa, o 

capataz, ao oficial de primeira, que é o que transmite, é un pouco o que se dedica a 

transmitir este tipo de incidencias ao longo e ancho de todo o concello, e facéndose eco 

tamén das  queixas  que  lle  chegan por  diferentes  vías,  ou a  través  dos  concelleiros. 
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Despois está o concelleiro Rafael, que tamén fai un traballo de campo nese sentido, de 

revisión. E estamos de acordo que se podía intensificar ou marcar, remarcar e dicir esta 

persoa  ten  que  intensificar  estas  labores  de  revisión,  estamos  de  acordo,  si, 

evidentemente. Despois, sobre o tema de, é que teño varias cousas, non sei por onde 

intentar explicarlle. O tema de atención cidadá, penso, non sei se o dixen exactamente 

así.  Non sei, non vai haber acta, ou sexa da comisión informativa, entón non sei se 

dixen que había un servizo de atención cidadá,  o que dixen é que hai, eu aquí teño 

apuntados oito medios de comunicarse con este goberno. Son os teléfonos persoais, os 

teléfonos institucionais, a web a través dun apartado que é queixas e suxestións, a App, 

que é o de incidencias da App, e telefonicamente a través do departamento de rexistro 

de atención ao cidadá, no sentido de que a chamada, calquera chamada que calquera 

cidadán fai ao concello de Barbadás, ponse en contacto coas dúas persoas que están no 

departamento de rexistro. Non é un departamento de atención ao cidadá, pero elas teñen 

un caderno onde apuntan todas as incidencias que reciben de todos os cidadáns todos os 

días. Por certo, hoxe teño o caderno aquí porque o levei para a casa e téñoo aquí. É un 

caderno onde elas apuntan todas as chamadas que lle entran, dirixidas á área que sexa, 

non  só  á  área  de  obras,  evidentemente.  Despois  por  escrito  entran  multitude  de 

incidencias  e  de  reclamacións  e  de  queixas,  que  tamén  son  tramitadas  no  mesmo 

sentido,  como atención ao  cidadá,  e  entran  dirixidas  a  todas  as  concellería  e  vanse 

derivando.  Despois,  a  través  de  Facebook,  tamén entran  numerosas  incidencias.  En 

persoa,  cada  un  dos  concelleiros  do  grupo  de  goberno  tamén  reciben  numerosas 

incidencias. Entón como tal, un servizo de atención ao cidadá, oito servizos de atención 

ao cidadán multiplicado por oito concelleiros. Entón imaxínense se non existen, aínda 

que non sexa creado como tal un servizo de atención ao cidadán. Dicirlles tamén, no 

tema de  beirarrúas,  este  goberno  ten  habilitado  beirarrúas,  construído  beirarrúas  en 

lugares  onde  non  existían,  na  rúa  Severo  Ochoa,  sábeno  vostedes  perfectamente. 

Repasemos se queren. Na Finca Fierro. Vanse facer, agora mesmo non lembro outro 

lugar  onde se van colocar  beirarrúas.  É tan  inxente  o traballo  que xa  non llo  podo 

enumerar así en tan pouco tempo. O mal estado do pavimento si que estamos atentos a 

eles. A revisión de losetas tamén, evidentemente, non só cando cae alguén. Nós facemos 

revisión, calquera, xa lle digo, a través de calquera vía, que o meu compañeiro Fírvida 
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vai pola rúa, veo. Outros compañeiros da brigada, si o ven teñen a instrución de que o 

transmitan. Falta de limpeza dos sumidoiros, vostede saben que existe unha limpeza 

periódica. Que os sumidoiros desatáscanse cando se detecta unha incidencia. E despois 

a limpeza periódica dos sumidoiros faise cada certo tempo nos lugares onde se sabe que  

hai máis problema. Sobre o tema dos rebaixes dos vaos, é unha cousa, unha cuestión 

interesante, que sería interesante revisar. Hai algúns vaos que sen embargo, a pesar de 

que non están operativos que teñen creado bastante polémica, que a pesar de non estar 

operativos porque non está vixente a actividade, esa persoa segue pagando o vao e non 

se vai eliminar. Hai un punto neurálxico que supoño que se refiren vostede a el, alí cerca 

da Cova do Savio, é un dos casos. Non se refiren a iso. Haberá varios casos e si, é unha 

idea interesante revisar isto. Terémolo que revisar coa Deputación que como saben é a 

que leva a recadación. Como xa lle dixen antes, do revisar o estado das beirarrúas estase 

facendo.  Recentemente  leváronse  a  cabo  reformas  en  numerosos  levantamentos  de 

losetas, en Sobrado, en Barbadás, en Piñor, en A Valenzá faise dunha forma constante 

dende o momento que temos constancia ou dende o momento que nós pisamos unha 

baldosa e que notamos que hai problemas.  Subida á igrexa,  gústame que utilice ese 

exemplo, porque precisamente a subida á praza de A Valenzá vella é un dos primeiros 

puntos  sobre  os  que  este  goberno  tivo  a  previsión  de  actuar.  Recentemente,  como 

vostedes saben, levouse a cabo alí

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ten que rematar

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Levouse a cabo alí  unha retirada dunha 

farola que  facilita enormemente a accesibilidade.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Señora Victoria, prosiga na segunda

A Sra.  Morenza toma a  palabra  (PSOE): O señor  Alcalde  non me dá  nin  trinta 

segundos.

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra: Non,  non,  leva  vinte.  Leva  vinte.  Temos  que  dar 

exemplo nós tamén. Correspóndelle a quenda de palabra ao voceiro do Partido Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señora Morenza, empezo por vostede. A subida á 

igrexa, o da farola me parece perfecto, pero, vamos a ver, o que é a subida onde ten o 

desaugadoiro, aí está todo levantado. Ou sexa, se colle cara a farmacia, aí están todas as  

losetas,  ou sexa,  está toda a pedra levantada.  É onde eu lle digo, non lle digo outra 
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cousa. Despois, levan tres anos gobernando. Vale? eu voullo dicir suave, levan tres anos 

gobernando, vale? Pero a herdanza do Partido Popular xa sabemos, de 28 anos que se 

creou A Valenzá e pois aí está. Os vaos? Vamos a ver, os vaos, eu non lle digo ese en 

concreto. Eu púxenlle un exemplo o outro día dunha actividade que xa non está e que 

sabemos que ese vao non se está pagando e é na entrada de A Valenzá, foi o que puxe na 

xunta de goberno, vale? Pero é un control que hai que facer e que realmente non se fixo 

durante tres anos, e que posiblemente o que fagamos, quitando eses vaos é crear prazas 

de garaxe, sigo cos garaxes, prazas de aparcamento, perdón que xa me equivoquei o 

outro día. Prazas de aparcamento. Despois, beirarrúas, loxicamente o que teremos que 

aclararlle á cidadanía que eu podo falar dos últimos oito anos que gobernou o Partido 

Popular,  todos sabíamos que non había diñeiro neste  concello.  No 2015, cando nos 

fomos  e  entrou  o  goberno  actual,  se  deixou  un  millón  de  euros  de  remanente  de 

tesourería,  entón  entendemos  que  vostedes  teñen  que  utilizar  ese  remanente  de 

tesourería para facer esas beirarrúas, vale? esas beirarrúas. Loxicamente vostedes teñen 

a  obriga  de  durante  tres  anos  mellorar  o  que  é  a  cidade,  ou sexa,  as  beirarrúas  de 

Barbadás. Ou sexa, é que non están dicíndolle isto o fixemos. Nós non podiamos facelo 

porque non había diñeiro e había que metelo nos servizos que lle estábamos dando á 

cidadanía e que por certo non se mellorou ningún dos que había. Vale. atención cidadá. 

Mire, hoxe á mañá, chamamos e llo dixen antes, vale?, chamamos preguntando polo 

departamento  de  atención cidadá,  e  nos dixeron que  non había,  vale?.  Entón,  mire, 

estamos no 2018, o que me parece, vale?, sinceramente e non vou falar polos técnicos 

que  están  abaixo en atención telefónica,  pero  que hoxe,  no 2018,  se  leve  nota nun 

caderno, me parece moi forte, vale?. Cando hai correos electrónicos, hai whatsapps. Eu 

se recibo unha incidencia, automaticamente llo mando ao departamento, ou llo mando á 

persoa concelleiro que sexa responsable desa área por correo electrónico para que quede 

constancia. Mire, que se leve vostede esa caderno a casa me parece moi forte cando 

vostede non ten que repasar nada cando cada departamento o tería. Vale?. Mire, o outro 

día na xunta de goberno lle dixen o das actas que se facían cando hai unha reunión, 

confírmannos os  obreiros  e  non vou poñer  nomes,  vale?,  porque  non se  pode,  que 

funciona bastante mal. Hoxe van para aquí, hoxe van para alá. Hoxe si que é prioritario 

limpar toda a area que houbo da tormenta. Vale?. É prioritario.  É prioritario.  
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, leva tres minutos vinte segundos

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, é pola emenda. Só, desculpe señor Alcalde, 

soamente pola emenda. Estou de acordo. Ou sexa o Partido Popular está de acordo no 

punto catro,  se  non me equivoco era o tema, urxente,  vale?,  da urxente revisión.  E 

despois  soamente  dicirche  unha  cousa.  Nós  non  queremos  contratar.  Dentro  do 

departamento non hai unha persoa que se encargue diso. Entón o que dicía Victoria, ou 

sexa, esa persoa, dentro do departamento, nós non queremos contratar nin gastar máis 

diñeiro. Bastante diñeiro ten gastado este concello en contratacións novas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señora Chelo Vispo. Ramón, está na súa quenda 

de palabra. Aceptada a emenda.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto):  Para que quede ben clara, a emenda 

que nós propoñemos é esa, no punto 1

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non. Un non.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto):  Pero eu díxeno antes, xa.  Volvo a 

repetilo porque vexo

O Sr. Alcalde toma a palabra Por favor, volvemos entrar na liña, perdón, un inciso, 

volvemos entrar na dinámica de interromper. Fale vostede e despois que falen vostedes,  

e  á  inversa,  eh!  A inversa.  A inversa.  Estamos  falando  dunha  emenda,  polo  tanto, 

moderemos,  pero  moderémonos  nós.  Fagamos  automoderación.  Señor  Ramón,  diga 

vostede o que quere e que respondan.

 O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto):  Volvo á emenda porque vin que non 

lles quedou claro e senón miren as actas despois.  Dixen, porque o de creación dun 

servizo  de  mantemento,  para  nós  significaría  poñer  a  uns  traballadores  a  facer  ese 

traballo so ou contratar a outros traballadores. Entón o que lle propoñemos é, no punto 

número 1, para votar a favor da moción, que queremos votar a favor, é, revisión máis 

intensa dos itinerarios peonís por parte do persoal competente nesta materia do concello. 

Iso é o que cremos que é do que se falou aquí. Todo o debate que fixeron vostedes aquí 

foi  dicindo  que  todo  o  persoal  do  concello  estivera  máis  atento  e  avisara  destas 

incidencias.  Non de  creación dun servizo  de  mantemento.  É  que  eu  non sei  o  que 

entenden vostedes por creación dun servizo de mantemento. Pero ben, eu vivirei na lúa 

ou non sei onde. E logo propúxenlle que se engadira outro pronto, porque veñen tres 
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puntos, que se engadira o carto que é, logo das últimas treboadas actuar urxentemente 

en todo o concello para limpeza de cunetas e vairios en lugares onde houbo arrastre de  

pedras e terra. Entón, iso é a emenda que nós propoñemos. Simplemente modificar un 

pouco o punto 1, no sentido que se falou  aquí. Creación dun servizo de mantemento 

porque non vamos a crear ningún servizo de mantemento. Estades falando todos de que 

esas persoas se preste unha especial atención ás beirarrúas. E falando das beirarrúas, 

quero tamén, quero incidir no tema dos arrastres de terras, iso é prioritario e urxente. O 

servizo de vías e obras, eh!, pode esperar un par de semanas ou tal, por se ven outra 

treboada,  pero póñanse a  facer o  traballo  e  fagan unha modificación de  crédito,  ou 

collan cartos do remanente, pero iso teñen que arranxalo antes de que chegue o inverno.  

Porque hai moitas cunetas que despois coas chuvias vaise poñer todo perdido. Entón, 

iso agora mesmo é unha actuación urxente que ten que facer o goberno, para iso están  

aí. Por contestarlle, así, á señora Chelo, á señora Vispo, o remanente daquelas menos 

mal que non o gastaron vostedes porque díganlle á cidadanía para onde ía a maioría do 

remanente. Nada máis. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.  Señora Fina Varelas ten tres minutos.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Dicir o que vos dixen antes, que a moción é 

axeitada,  véxoa ben.  O que  si,  eu  penso  que  o  grupo  popular,  no  apartado  que  di 

creación, eu penso que, penso ao meu modo que non se explicou ben ou nós non o 

entendemos ben. A creación é algo novo. Supoño que eles quererán dicir que haxa un 

equipo  de  persoas  encargados  especificamente  desta  materia.  Quero  entender  iso. 

Señora Chelo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo estase dirixindo a vostede.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Pero isto quero facer esta pregunta porque quero 

que despois ma conteste, porque se realmente o que vostede propón é que dentro dos 

traballadores que nós temos, que haxa un equipo que se dedique a iso, nós non temos 

inconveniente ningún. Agora,  creación de persoas de afora,  creación tal,  pois non o 

entendo. Se fai o favor pois explíqueme ese punto para poder votar. Grazas. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pode aclaralo.

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): O tema da treboada que ten un aspecto 

fundamental sobre o que estamos traballando, dicirlle que se traballou durante o fin de 
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semana arreo  por  parte  de  protección civil,  por  parte  da  policía  local,  por  parte  de 

concelleiros  e  por  parte  de  algunha  persoa  voluntaria,  e  dicirlle  que  trece  persoas 

comezaron hoxe pola mañá, dedicáronse a rectificar as incidencias. Non sei, parece que 

lles molesta que se dedicaran a iso. Lémbrolles tamén que a súa moción presentárona 

antes da treboada, eh! Presentárona antes da treboada porque antes dixeron, non porque 

con motivo da tormenta, nós presentamos… Non, señora, vostede a presentou antes da 

treboada. Obriga de mellorar, xa o facemos. Departamento de atención cidadá, en que 

idioma vou dicir, ao mellor se soubera chino dicíao, non hai departamento de atención 

cidadá. Hai nove vías, que me esquecín vía whatsapp de cada un dos concelleiros, e 

cada un dos concelleiros ten normalmente dous teléfonos, os persoais, ou sexa, non só 

recibimos chamadas no persoal senón tamén no institucional. E cada un de nós ten o 

teléfono persoal e institucional e recibe queixas cidadás vía whatsapp, entón pode iso 

multiplicalo por oito se quere. Nove por oito. Muntiplíqueo. Entón non existe o servizo 

de atención cidadá pero existen multitude de maneiras de acceder a este goberno. Outra 

das cousas que a cidadanía agradece porque nolo din tódolos días, somos accesibles, 

persoas que están na rúa, que pisan esas lousetas que están estropeadas. E dicirlle tamén 

que cada cidadán elixe o medio que quere para comunicarse con nós. Se hai unha persoa 

que quere comunicar unha incidencia por teléfono é libre de facelo. Non lle vai dicir o 

Partido Popular que o ten que facer vía web, porque non o vai facer. Entón as persoas 

poden  comunicarse  vía  web,  vía  whatsapp,  vía  mensaxe,  é  verdade  esquecinme do 

mensaxe. Se multiplicamos, poderíamos chegar ata 100 vías para comunicarse con este 

goberno. 100 vías para comunicarse. Que mellor oficina de atención cidadá? E neste 

concello non hai persoal suficiente para crear unha oficina de atención cidadá, señora 

Chelo. Entón non desvíe o asunto do fundamental que é que este goberno atende por 

diferentes vías cada incidencia que recibe. Din que non hai planificación. Ah! Que os 

obreiros din que non hai planificación. Pois mire, mire se non hai planificación que creo 

que dende hai un ano, non sei se Rafael me pode corrixir, facemos unha planificación 

diaria, non lla podemos enviar pola tarde porque sería en horas de traballo, sería fora de  

horas de traballo e non a facemos, sería máis ou menos entre as sete e vinte, e dez, e as 

oito menos vinte. Bos días, venres, 7 de setembro, José Manuel e Modesto, papeleira 

Finca Fierro. Chancil da farmacia do Manolo. Arranxar o valado do parque da Roda. 
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Villaescusa, pintar cebreado do Filomena. Saída de emerxencia e arranxar lousetas rúa 

de Ensino número catro. Isto envíase a cada traballador que presta os seus servizos neste 

concello. Isto é planificación. Os traballadores non van para onde queren, nin para onde 

deciden  eles  pola  mañá.  Os  traballadores  reciben,  vía  whatsapp,  unha planificación 

dende hai un ano, ano e medio, eu non o sei, ao mellor Rafa pódeme corrixir. Dicirlles 

tamén

O Sr. Alcalde toma a palabra Ten que ir rematando

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Que hai  agora mesmo catro persoas de 

obras e hai dúas persoas de xardinería. Seis persoas fixas. Agora mesmo temos cinco 

persoas contratadas e cinco de Risga. Hai dezaseis persoas, trece en activo porque tres 

están de vacacións. Con este persoal fixo de seis persoas non se pode crear ese servizo 

que vostedes din. Entón para iso hai unha persoa idónea.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate xa. Remate xa. É a última quenda de palabra da 

voceira do Partido Popular. Ten un minuto. 

A Sra.  Vispo toma a  palabra (PP): Vamos a  ver.  O punto  4.,  señor  Padrón,  si  o 

aceptamos. E o punto 1 para que entendan todos os grupos é, creación dun servizo de 

mantemento de itinerarios peonís con efectivos que xa teñen. O cambiamos para que 

quede claro.  Con efectivos que xa ten o concello. Vale? con efectivos que xa ten o 

concello. Non vamos a contratar, perdón, non van, ou sexa, non queremos que contraten 

a máis persoal, senón que dentro dos efectivos que ten o concello. Vale. mire señora 

Victoria, eu díxenlle, está equivocada no dos,  vamos a ver,  paréceme moi forte que 

vostede lle comunique a un obreiro por whatsapp o que ten que facer. A acta, vale?, ou a 

planificación, eu non sei se sabe como se traballa con planificación. A planificación é 

que hai reunións cos obreiros unha vez á semana. Eu non digo unha, tres, eu non vou 

dicir, o Partido Popular, como ten que traballar, pero que teña…vostede quedou á altura 

do betún. Que lle mandara un whatsapp a un obreiro para dicirlle o que ten que facer.  

Iso é a súa urxencia. Mire. E non lle venda á cidadanía, porque si o señor Alcalde estaba 

co capataz o domingo, vendo todo o que estaba pasando e eu onde o vin, pódollo dicir 

exactamente onde foi, que foi no parque da Casa de Cultura onde eu pasei, vale?, e si o 

vin, pero que me diga vostede que houbo urxencia cando nos pateamos todo o concello 

para ver todo o que hai, que é moitísimo 
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, remate

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): E non vai dar o servizo que teñen vostedes hoxe 

para arranxar todo o que está no concello mal con esta tormenta que caeu o sábado, 

porque hai muros caidos …

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, leva un exceso de tempo importante.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP) Non, non, non, xa termino. Pero non vendan que 

estivo o domingo traballando cando non é certo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Quen?

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Pero quen dixo que estiven o domingo 

traballando?.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): O acaba de dicir vostede.

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Eu dixen que estaba traballando o domingo? 

Por favor!

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu non escoitei tal.

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Non o dixen e aparte consta en acta.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa está. Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Só pido dez segundos

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ramón, pero vostede sempre me está pedindo tempo 

engadido. É que quen acepta a emenda é o Partido Popular e non é máis.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): O primeiro punto que eu lle dixen 

como  o  queríamos  nós,  dixo,  que  sería,  creación  dun  servizo  de  mantemento  con 

efectivos que ten o concello. Ben. Pero entonces, eu digo

O Sr. Alcalde toma a palabra: É poñerlle o nome.

O Sr.  Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Eses  efectivos,  van a  facer só  ese 

traballo?

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  Vamos  a  ver,  vostedes  acepten  ou  non acepten  a 

emenda, de verdade, porque senón estamos aquí en diatribas filosóficas e estéticas que 

non avanzamos.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Xa o están facendo.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Aceptan a emenda ou non aceptan? Non aceptan a 

emenda, Ramón. Señor Ramón, non aceptan a emenda. Debátano fóra, cando remate. O 
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que se fai ou non se fai porque senón. E dígoo por todos. Non acepta a emenda, entón? 

A primeira non.

A Sra.  Vispo toma a palabra (PP):  O primeiro como se  modificou para que,  en 

función ao que dixo.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Seguen dicindo, creación dun servizo 

de mantemento.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Cos efectivos dos que dispón actualmente.

O  Sr.  Padrón  toma  a  palabra  (Grupo  Mixto): Pero  entón  contésteme,  se  eses 

efectivos se dedican a iso non se van dedicar a outra cousa.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Iso xa é labor do goberno, de decidir si ou non. 

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto) : Pero xa o están facendo. Que dediquen 

máis horas, será. Que dediquen máis horas a isto.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Votamos. Votamos, definitivamente. Votos a favor da 

moción?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade a excepción de…A ti tamén?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Estamos votos a favor.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade,  no voto positivo a excepción do 

Grupo Mixto. Ramón, vota? Abstención? Vale.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu quería facer…Podo falar aínda, creo. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo Mixto, abstención. O resto da corporación 

vota a favor.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vamos a ver. Falo medio minuto sobre a policía local 

porque vostede o dixo tamén. Rompeuse un acordo coa policía local.  Rompeuse un 

acordo coa policía local no seu momento, co goberno no seu momento. E con relación á 

festa  de  A  Valenzá  remítome  á  hemeroteca.  E  agora  con  relación,  con 

relación…,Ramón, vamos a ver, iso, cada un ten dereito, vamos a clarificar, Ramón, 

Ramón, Ramón e Manuel. Cada un ten dereito a votar o que lle pareza. Cada un vota o  

que lle pareza. Vamos a ver. Mire, vólvolle repetir, estaba falando eu, estaba falando eu. 

Mire, o problema seu dende o momento que estou falando e vostede me interrompe. 

Cada un vota aquí conforme lle pareza. Cada un está no partido político que considera 

oportuno e vota como considera. E vota como considera. El plantexoulles unha emenda,  
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vostedes non aceptaron, pois el é moi libre de defender o que queira. Porque ao mellor  

se non presentara esa emenda, votaba outra cousa, ao mellor votaba en contra. Ramón, 

estou falando eu.  Estou falando eu!.  Volvo dicir,  estou falando eu.  E creo que  está 

quedando  bastante  evidenciado  quen  interrompe,  quen  ten  unha  falta  de  respecto 

democrático aquí. Estou falando eu e estáseme interrompendo. Dicirlle á señora Fina, ao 

señor  Ramón e  a  todos  os  grupos  políticos,  non,  non,  escoiten,  déixenme rematar,  

síganme  interrompendo.  Á  señora  Fina,  ao  Partido  Popular  e  a  Grupo  Mixto,  que 

palabras textuais do responsable de protección civil, dada a treboada e a cantidade de 

auga que caeu, aínda que si é certo que os colectores e os sumidoiros precisan unha 

atención importante, era imposible evacuar. Imposible. Ou sexa, literalmente imposible. 

Non había, non tiña capacidade os sumidoiros nin a rede para evacuar toda esa auga.  

Quero deixalo claro. Dito iso, tamén digo que os sumidoiros precisan unha atención 

máxima. Vale? así de sinxelo. E planificación? Vamos, a señora Chelo  debe pensar que 

está nunha executiva dun gran banco para coller un folio e dicirlle aos traballadores,  

“mire,  durante  esta  semana  facemos  todo  isto”,  pero  resulta  que,  resulta  que  nun 

concello hai vicisitudes día a día, que impiden que fagamos un cuadrante de actividades 

semanais. Non, mire, non é un banco, ou non é unha compañía de seguros que é no que 

traballo eu, para que non se sinta aludida. Entón, pódense facer cousas semanais pero 

hai cousas que hai que facer unha planificación diaria. Creo que xa me estendín tamén.

Sen  máis  sométese  o  asunto  a  votación  resultando  aprobado  cos  votos  a  favor  de 

PSdG-PSOE, BNG, PP e Fina Varelas (Democracia Orensana), a abstención do Grupo 

Mixto  o  seguinte  acordo:  “Moción  do  Partido  Popular  de  Barbadás  sobre  o 

mantemento preventivo nas beirarrúas: 1- Creación dun servizo de mantemento de 

itinerarios peonís. 2- Revisión dos vaos que permita identificar os que xa foron 

retirados, co fin de eliminar rebaixes innecesarios que dificultan a mobilidade das 

persoas. 3- Maior frecuencia na limpeza e desatasco dos sumidoiros, especialmente 

naquelas zonas de frecuencia tránsito e acceso de peóns. “

6. MOCIÓN DO GRUPO MIXTO, COMPROMISO POR BARBADÁS, A PROL 

DA REBAIXA DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos á seguinte moción, que é a moción do Grupo 

Mixto, Compromiso por Barbadás, a prol da rebaixa de impostos e taxas municipais. 

Ten a palabra o seu voceiro e ten cinco minutos.

O  Sr.  Padrón  toma  a  palabra  (Grupo  Mixto): Ben.  Moitas  grazas.  Dende 

Compromiso, vou pasar a ler a moción. Dende Compromiso por Barbadás, queremos 

chamar a atención do goberno municipal para que na elaboración dos novos orzamentos 

para o ano 2019, contemple a posibilidade  de aplicar rebaixas nas taxas e impostos 

municipais ata o máximo que permita a lei, así como a posibilidade de supresión dalgún 

deles.  Consideramos  xustificadas  estas  medidas  porque  pensamos  que  os  niveis 

impositivos que soporta a cidadanía son elevados. Moitos contribuíntes deste concello 

están a pagar impostos municipais por servizos que non reciben ou que se lle prestan de 

maneira  precaria,  o  servizo  de  augas  e  saneamento,  entre  outros.  Moitas  obras  e 

reformas que se levan a cabo cos cartos aportados pola veciñanza foron e estar a ser mal 

executadas  co  conseguinte  sobre  custe  e  despilfarro  do  diñeiro  público.  Estamos 

convencidos en que o concello debe  facer,  a  través do  orzamento municipal  para o 

vindeiro  ano,  unha xestión  optimizada  en canto a  resolver  os problemas básicos da 

veciñanza.  É  obriga  desta  administración  local,  atender  as  demandas  básicas  da 

cidadanía, por enriba doutras, que tendo o carácter de servizo á comunidade non cobren 

necesidades e servizos básicos, ou exceden o ámbito para abordar por un só concello. O 

grupo  de  goberno  ten  que  ser  consciente  da  realidade  actual  e  a  medio  prazo.  A 

realidade estanos a dicir, que o noso concello está a vivir hoxe, practicamente co que 

nós xeramos. O sistema territorial vixente fai que segan a existir as Deputacións co uso 

discriminatorio que fan dos fondos públicos, uns representantes que non son elixidos 

directamente  pola  cidadanía.  Este  goberno,  non  foi  capaz  de  conseguir  grandes 

financiamentos, tanto da Deputación como da Xunta de Galicia, para servizos que hoxe 

damos  en  precario,  gardaría  infantil,  policía,  do  que  falamos  antes,  ou  dos  que 

simplemente carecemos, centro de día, instituto. Polo tanto, e ante a aprobación do novo 

orzamento, queremos lembrarlle ao goberno este dato. Non se ten feito absolutamente 

nada de cara ao crecemento da nosa poboación que é o noso maior activo de futuro. Este 

goberno ten traballado sobre a inercia que trae o concello nos últimos anos, pero que se 

está a ralentizar. Os investimentos e a xestión dos cartos públicos en moitos casos, non 
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se teñen empregado en aras a consolidar e fortalecer o crecemento de Barbadás como 

municipio puxante. Abran os ollos e baixen á rúa. Outras zonas da nosa comarca están a 

ofrecer prezos máis baixos e mellores servizos. Corremos o risco de estancarnos. Non 

temos  industria  nin  grandes  áreas  comerciais,  nin  cascos  históricos  relevantes,  nin 

encoros, que nos darían un plus de financiamento. Xeren bos servizos básicos para os 

que  viven  aquí,  de  primeiro  nivel,  e  activen  plans  prácticos  para  facer  atractivo  o 

asentamento nos nosos núcleos rurais e urbanos de novos veciños que veñan de fora do 

noso municipio para asentárense nel. O acordo que, claramente traemos, é o de,  instar 

ao grupo de goberno municipal a promover no vindeiro orzamento municipal para o 

2019  a  rebaixa  de  todos  aqueles  impostos  ou  taxas  municipais,  aplicados  a  nosa 

cidadanía, no máximo que a lei permita ou se cabe, a súa supresión. Estariamos falando 

aquí do imposto de vehículos, o imposto de actividades económicas, o imposto sobre 

construción e habería que facer traballos, incluso, sobre o IBI, aínda que xa se rebaixou 

no  seu  momento.  O  tema  das  plusvalías.  As  licencias  urbanísticas.  Licencias  de 

ocupación, incluso algúns fraccionamento máis de pago. Incluso, actuar sobre as taxas 

pola utilización do dominio público. E sobre todo tamén, no que se paga por apertura de 

establecementos , de comercio ou negocios. O que se trata é que o concello, baixe o 

nivel impositivo que está  soportando o cidadán,  en todas  aquelas  competencias que 

poda asumir. E pensamos que isto é motivado porque hai servizos que se están dando en 

precario  e  hai  contribuíntes  que  están  pagando  por  un  servizo  que  non  se  lle  está 

prestando. E o concello está investindo diñeiro, cartos, noutras cousas que, aínda que 

supoñen un servizo ao cidadán, non lle competen directamente. Entón, aquí vimos pleno 

tras pleno con carencias básicas, como é o tema do servizo de augas, como é o tema do 

saneamento, hai xente que non recibe a auga e está pagando por ela. Ou recíbea cunha 

presión que non é a que ten que ser. Entón, vostedes están obrigados a iso. E pensen  

unha cousa, levan tres anos aí, e volvía aquí ao tema do turismo, tanto falar do turismo, 

investimento  e  tal,  e  despois  nas  cousas  básicas,  non  temos  un  letreiro  que  diga 

Barbadás, no acceso máis importante, dende a autovía das Rías Baixas. Nin temos un 

letreiro dentro da autovía que diga Barbadás. Entón se nos vai a defender aquí que o 

importante é o turismo, empecen a poñer letreiros para que a xente saiba onde está 

Barbadás. Ben, deixémolo para a segunda intervención.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente.  Agradézollo.  Señora Fina Varelas  ten 

cinco minutos.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Ai, dios mío. Hai veces que unha persoa queda 

sen palabras. E esta é unha moción para quedar sen palabras porque realmente vostede, 

fala de suprimir todos os impostos. Fala que temos que dar servizos, que os estamos 

dando mal. A solución contra mellorar os nosos servizos, sabe cal é a súa? Recortar 

todos os ingresos do concello. Pois non sei ao mellor pensa pagar os servizos vostede do 

seu peto, porque quere baixar o IBI. Que por certo, vostede é un pouco contraditorio 

porque eu se mal non recordo, alá cando empezou a lexislatura, debiamos levar dous 

meses, os señores do PP, meteron unha moción de baixada do IBI e vostede votou en 

contra.  Claro que faltaban moitos meses para as segundas  eleccións.  Agora estamos 

chegando,  maio  do  ano que  ven e  hai  que  quedar  bonito.  Hai  que  escribir  aquí  un 

panfleto, dicirlle aos cidadáns “vamos baixar todos os impostos”. Vostede cree que hai 

algún cidadán que se cree a película que vostede se montou agora aquí, esta lectura. 

Vamos a ver. O concello dá servizos co diñeiro que recada dos impostos. Se vostede 

quere suprimir todos os impostos, dígame que servizos vai dar?.  Ou ten unha barita 

máxica ou vainos pagar vostede do seu peto. Mire, deixe o tema do turismo porque eu 

creo que vostede ten viaxado pouco porque tanta inquina lle ten ao turismo. Vamos a 

ver.  Somos un concello  que  vostede  sempre  di,  non temos polígono industrial,  non 

temos non sei que, non temos non sei canto. Estamos ao carón dunha cidade. Temos 

entornos  que  a  vostede  xa  sei  que  non  lle  gustan,  entornos  bonitos  que  podiamos 

mellorar. Pero nada, vostede só sabe botar pedriñas e criticar, criticar. Dígame, no IBI,  

canto  quere  baixar  o  IBI?  Canto  porcentaxe?  Vostede  non  sabe  que  estamos  nos 

mínimos? Que non se pode baixar? Non, iso creo que xa se explicou aquí nun pleno, xa 

lle explicaron que estábamos nos mínimos. Eu digo que se lle explicou

A Sra. Secretaria toma a palabra: Digo que sería a señora Secretaria.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Sería a señora Secretaria. Eu sei que se explicou 

nun pleno que o IBI estaba nos mínimos e haillo que repetir ao señor Padrón que creo 

que non lle quedou moi claro. Que quere quitar, o imposto de circulación? É que eu non 

sei. Vostede ven cunhas ideas de auténtica loucura. Non quero faltarlle ao respecto que 

para min merece o seu respecto. Se non entende máis eu non lle podo explicar máis. 
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Explíquese un pouco mellor porque esta moción nin ten pes nin cabeza. É unha moción 

dalgún lumbreras.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señora Fina. Ten a palabra a voceira ou voceiro 

do PP.

A Sra.  Vispo toma a palabra (PP):  Señor Padrón,  mire,  esta  moción que  vostede 

presenta  aquí,  é  recoñecer  Compromiso  por  Barbadás,  que  vostede  deulle  a 

gobernabilidade  a  este  goberno,  vale?,  e  que  durante  tres  anos  non  fixeron 

absolutamente nada. Todo o que prometeron que teñen nos seus programas, non está 

feito. E agora vostede ven dicindo, mellor panfleto que isto para dicirlle á cidadanía que  

vostede recoñece que non se fixo nada, vale?. Mire, a miña compañeira Fina Varelas,  

sacoumo da  boca.  Vostede,  nós trouxemos unha rebaixa  do IBI,  pero estábamos no 

primeiro ano de goberno, e estaba moi preto vostede ao grupo, vale?, vale? Vostede non 

pode recoñecer despois de tres anos que isto  non funciona. Vale? Vostede  votou en 

contra, recórdolle, á moción do Partido Popular para rebaixar o IBI, para rebaixar taxas, 

vostede votou en contra. E agora vostede nos ven dicindo un acordo que quere que o 

Partido Popular vótelle algo que vostede o primeiro ano xa dixo que non? Home, non 

nos tome o  pelo,  nin ao  Partido  Popular  nin á  cidadanía,  vale?  Pero  mire,  vostede  

recoñece que non hai gardaría, que non hai centro de día, que non hai instituto, vale?  

Despois recoñece que este goberno ten que dar os servizos básicos. Voulle facer unha 

pregunta, a vostede que trae a moción, quéreme dicir durante tres anos, porque se quere 

tráiolle  aquelas  revistas  que  o  señor  Freire  entregaba  e  chegaba  cun calendario  aos 

veciños que lles gustaba ou non lles gustaba, non vou entrar aí, pero todos os servizos 

que ten esa revista, e lla podo traer cando queira, son os mesmos que ten hoxe este  

grupo  de  goberno.  Distinto,  distinto  en  algo,  que  aquí  se  contratou  externamente  e 

gastamos en todo o que para dar eses servizos, mentres que o Partido Popular o facía  

coa xente que ten no concello, que tiña no concello, sen gastar diñeiro da cidadanía.  

Vale?. Vale? Iso que lle quede claro. Os mesmos servizos pero distinta maneira. Sen 

gastar  diñeiro  á  cidadanía,  mentres  que  hoxe,  bueno,  é  que  xa  non  sei  se  seguir 

porque… mire, mo puxo vostede en bandexa

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra: Pero  debe  seguir  señora  Chelo,  ten  tres  minutos 

adicionais. Por favor, 
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pero é que esta moción o di todo sobre vostedes, 

sobre o grupo de goberno. e aínda enriba que a traia vostede porque os de este lado, 

aínda podo entender que a traia a señora Fina Varelas. Mire, aínda lle podo dicir tes toda 

a razón do mundo, pero que o diga vostede que lle deu a gobernabilidade e que lle diga 

á cidadanía que quere baixar vostede os impostos cando votou sempre que non. pero 

vostede nos toma o pelo! Sinceramente. E perdoe que me enfade que non me enfado 

nunca con vostede. Vale? Pero sinceramente, no llo podo, a ver, o Partido Popular non 

llo pode consentir. Vale? Pero é que ademais se eu leo esta moción outra vez, recoñéceo 

todo, todo, o que este grupo…mire, a señora Victoria Morenza di de camiños, vamos a 

ver,  había  un  millón  novecentos  mil,  ou  me  equivoco  porque  de  números… agora 

mesmo falando de memoria, no remanente de tesourería. Dígame vostede, vostede que 

votou a ese remanente de tesourería que é o que están facendo, camiños, claro que si, 

camiños, camiños e camiños, pero que servizos temos a maiores? A casa da mocidade 

que  xa  está,  creo  que  adxudi...,  saíu  a  adxudicación,  non?  Saíu  o  proceso  de 

adxudicación  para  a  casa  da  mocidade.  Pero  mire,  é  unha  obra  sosteñiblemente 

financeira. Aínda non o sabemos, señor Fírvida. Vale? Entón, vamos a ver, o Partido 

Popular vai pedir un informe á señora Interventora, a señora Interventora, se esa obra 

pode entrar no remanente de tesourería, que aínda o temos nós en dúbidas. Vale? Esa é a 

única obra, e para iso nós non estariamos de acordo en facelo no sitio que se vai facer 

porque é unha comunidade de veciños, sabe onde vai facerse esa obra? Vamos a ver.  

Imaxínese, imaxínese, un baixo, nunha comunidade onde hai unha praza, ou como se 

chame esa zona, onde está con xente moza, vale? con xente moza, xa ve o que está 

pasando estes días en A Valenzá, porque os nenos aínda teñen colexio e hai na Casa de 

Cultura, creo que é coñecedor o grupo de goberno, que hai queixas dos cidadáns porque 

os críos de 15/16 anos falan alto. Están xogando, pois están alí no parque da Casa de 

Cultura e hai denuncias das persoas que viven nas vivendas alí ao redor. Pois imaxínese 

nesa comunidade.  Nós non o fariamos alí.  Loxicamente,  hai  moita xente moza e si 

necesita encontrar espazos para que realmente eles estean en conxunto e estean, pois,  

facendo as súas actividades, pero para iso hai que crear outro tipo de servizos, que o  

Partido Popular tería

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, agradézolle que remate.
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Mire, púxonolo moi fácil señor Padrón. Xa remato 

señor Alcalde.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, ten tres minutos adicionais

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Á segunda sígolle. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Vale. Moitas grazas. O señor Tenente Alcalde ten a 

palabra. Vamos aclarar, vamos aclarar, que xa vostedes todos, este pleno aprobou unha 

modificación de crédito. As chanzas as xustas. As chanzas e as bromas, as xustas. Que 

este pleno aprobou unha modificación de crédito para gastar, co remanente, eses micros, 

a mellorar a megafonía e o sistema aquí neste concello. Polo tanto…

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, teoricamente veñen esta semana. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente. As bromas fagamos as que corresponden. 

Esas cousas romperon porque

O Sr. Fernández toma a palabra: Pido desculpas

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Non, non hai que pedir desculpas que estas cousas 

ocorren

O Sr. Fernández toma a palabra: ... municipal pero o señor Alcalde 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Estas cousas ocorren

O Sr. Fernández toma a palabra: a modo de  cachondeo que vai ser a única maneira 

de que teñamos aló menos cada un da corporación un micro

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Pero  é  que  vostede  como  concelleiro  sabe  que 

aprobamos hai tres ou catro meses unha modificación para comprar eses elementos. Ten 

a palabra o señor Tenente Alcalde.

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Boas tardes,  a todas e a todos, boas noites, xa.  Eu 

voume cinguir á moción, ao contido da moción. Non me podo ir polar ramas a contestar 

todo o que se falou aquí porque non falariamos sobre a moción. A casa da mocidade 

vaise facer no único local público que nos deixou o Partido Popular. Non hai ningún 

outro en todo o concello de Barbadás. E o letreiro na autovía está posto dende o mes de 

maio,  señor  Ramón,  tanto  que  lle  preocupa  ese  letreiro.  Empezamos  coa  moción. 

Imposto  de  Bens  Inmobles,  o  IBI.  Reduciuse  un  8%  no  ano  2016.  Modificando, 

acolléndonos a unha posibilidade que nos daba o Ministerio de Facenda, de reducir os 

valores  de  mercado  catastrais,  un  8%,  aplicando  un  coeficiente  do  0,92.  Iso  foi  o 
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máximo que nos permitiu o Ministerio de Facenda. Aquela moción que presentou o 

Partido  Popular  no ano 2015 era absolutamente  demagóxica,  con intención de   pór 

pedras no funcionamento do novo goberno porque aquilo, aínda que tivésemos votado a 

favor daquela moción do Partido Popular, sería irrealizable. Porque nós non podemos 

modificar nin os valores catastrais, nin podemos reducir o tipo impositivo que se aplica 

no concello de Barbadás, que é do 0,3% para bens rústicos, e 0,4% para bens urbanos.  

Que é o mínimo que marca a lei. Non podemos reducilo máis. Estamos cobrando, o 

catastro, o mínimo que nos permite o Ministerio de Facenda. Dous concellos en toda a 

provincia de Ourense se acolleron a esta redución. O concello de San Cibrao das Viñas 

por motivos que todos vostedes poden comprender, polígono industrial, e o concello de 

Barbadás.  Redución do  8%.  Abastecemento  e  saneamento  de  augas  do  concello  de 

Barbadás? Se están aplicando as tarifas que nos deixou, hipotecadas, o Partido Popular, 

por 25 anos dunha concesión que se privatizou, no ano, se non lembro mal, 2007/2008. 

Recollida do lixo? Estase aplicando unhas tarifas que nos deixou hipotecado o Partido 

Popular, por unha contratación privada dun servizo durante 25 anos. Nós, non podemos 

modificar esas tarifas. Só podemos modificalas en función do IPC, anual, que é o que di  

o acordo que firmou o Partido Popular, coas empresas concesionarias. Non podemos 

modificar esas tarificacións. Plusvalias de terreos? Estamos aplicando o mínimo que di 

a lexislación estatal, o 17%. Terrazas e veladores?  Incremento do 0% nos últimos tres 

anos  e  incluso  se  rebaixou  porque  se  fixeron  bonificacións  e  reducións  para 

determinadas  terrazas  e  veladores  e  cubertas.  Taxa  de  ocupación do subsolo  de  vía 

pública?  Aplícase  o  mínimo que  permite  a  lexislación,  o  1,5%.  Bonobuses?.  Están 

subvencionados polo concello de Barbadás. Comprámosllo á empresa concesionaria da 

Xunta de Galicia,  non do concello de  Barbadás,  e  nós vendémolos subvencionados. 

Gastamos máis de 140.000 euros ao ano, en bonificar os bonobuses para a promoción 

do transporte  público.  Taxa de ocupación de  terreos de uso público? O concello de 

Barbadás,  usa  o  mínimo  que  permite  a  lexislación  estatal,  incremento  do  0%  nos 

últimos catro  anos.  Licencias  urbanísticas?  O concello  de  Barbadás,  aplica  o  1,5%, 

mínimo que permite a lei, sen incrementos nos últimos catro anos. ou o 0,4% si se paga 

o imposto de construcións e infraestruturas.  Taxa de vaos? Non se incrementou nos 

últimos  catro  anos.  Taxa  de  peaxes  permanentes  de  carga  e  descarga?  Non  se 
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incrementou. Taxa de telefonía móbil? Non se incrementou. Imposto de Actividades 

Económicas? Non se incrementou. Prezos das Escolas Deportivas?. Son os mesmos cos 

do  ano  2015,  con  novos  servizos,  por  certo,  novos  servizos.  Uso  da  cancha  do 

polideportivo? Non existían eses servizos. Ampliouse, creouse unha ordenanza nova, 

regulouse, estaba sen regular, e son prezos inferiores, por exemplo, aos que se aplican 

no concello de Ourense. Escola Infantil, taxas fixadas pola Xunta de Galicia. Mínimas 

posibles, incluso nós aplicamos criterios sociais e engadimos un cheque bebé, para que 

aquelas solicitudes que non teñan praza na gardería pública poidan acceder a garderías 

privadas, subvencionado polo concello de Barbadás, eses nenos e nenas. Actividades 

culturais?. Absolutamente gratis. Escola de Música? As mesmas taxas que no ano 2015. 

Aula de pintura? A mesma taxa que no ano 2015, 15€ por matrícula. Educación Bos días 

Cole? A mesma taxa que no ano 2015, 10 € por mes. Actividades extra escolares? 5€ 

mes, a mesma que no 2015. Non se subiu o prezo pero si que se incrementou o número 

de monitores e o número de actividades. Escola de familia? Todos os obradoiros son 

gratis.  Comercio,  campañas?  Os  comerciantes  non  pagan  nada,  son  absolutamente 

gratis.  Cursos  de  formación  do  Centro  Empresarial  Transfronteirizo?.  Gratis,  todos 

absolutamente gratis para formar aos nosos desempregados, agás fitosanitarios.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ten que acabar. Na segunda quenda.  

O Sr. Fírvida toma a palabra: Transporte de bacharelato? Financiado ao 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Na segunda quenda, por favor. Ramón, ten tres minutos 

agora.

O  Sr.  Padrón  toma  a  palabra  (Grupo  Mixto):  Uff!  Non  me  chega  para  tanto. 

Democracia Orensana, xa non vou contestar, xa se contestou ela mesma. Do Partido 

Popular, recórdolle que nós  por mandato dos cidadáns, pediron un cambio aquí, e nós 

votamos algo que, votamos en contra porque non se podía levar a cabo, están mentindo 

vostedes á  cidadanía,  e nós levábamos no noso programa rebaixa de  impostos.  Nós 

fomos á oposición que non fomos ao goberno entón  nós temos que facer labor de 

oposición a este goberno nas medidas que ten tomado estes anos.  E nós o ano pasado  

recórdolle  que votamos en contra  do  orzamento municipal  e expuxemos,  trouxemos 

mocións  aquí  onde  se  podían  facer  rebaixas  no  IBI,  a  quen,  restaurar  casas  para 

empregalas en aluguer sociais, que se pode facer. Vamos a ver, o goberno non quere 
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facer esas cousas? Nós temos a  responsabilidade  de traer  mocións sobre o que  nós 

consideramos oportuno. Queremos que haxa unha rebaixa de impostos como dixo o 

señor Fírvida, en taxas e impostos, nos que aínda se pode rebaixar un montón delas.  

Outra  cousa  é  que  defenda  que  non  se  poida  facer.  Pero  nós  si  que  o  fariamos.  

Baixaríamos máis taxas e máis impostos alí onde sexa posible facelo, porque é posible 

en moitos,  porque como dixo non se modificou, seguen sendo as mesmas,  pódense 

baixar. Pódese baixar, non suprimir, como falou, dixo vostede, aquí ninguén falou de 

supresión. Eses impostos non se poden suprimir, non fale vostede así porque…é igual. 

Vamos ser serios. Pero cal é o motivo desta moción de traer rebaixas nos impostos? 

Porque  en  tres  anos  estamos perdendo  o  tren,  eh!.  E  si  votamos  aquel  día,  ata  no 

primeiro orzamento que vostedes votaron en contra, que se nós non chegamos votar a 

favor, houberan perdido 700.000 € para traballar, pero fomos responsables e despois de 

tantos anos na oposición démoslle a posibilidade a estes dous partidos políticos de que  

fixeran un goberno. pero nós quedamos na oposición. E quedamos na oposición para ver 

o que fan. E non temos por que, e se fan o que nós non queriamos pois, amigo, eu non 

teño, se non convenzo, pois mire, eu non estamos no goberno con eles. Pois, mala sorte. 

Eh! Pero o que estamos unha realidade aquí que está pasando en Barbadás e vostedes 

non se están dando conta. Vostedes están vivindo agora cun remanente e cuns ingresos 

que hai agora, pero iso vaise acabar. E a nós estannos adiantando pola dereita outras 

comarcas de aquí de Ourense e non se están dando conta. E nós non temos nada. Agora,  

A Valenzá, e en Barbadás, está habendo xa os prezos que hai noutras zonas de Ourense. 

Xa non hai aquel, aquela chamada de que aquí era máis barato e hai bos servizos e todo. 

Cada vez estámonos quedando atrás. E non temos, non fomos quen, o señor Fírvida, se 

vostede puxera tanto celo, como puxo no Museo da Música, para intentar atraer, para 

facer unha área comercial, ou para intentar atraer investimentos neste concello, outro 

galo nos cantaría. Mire, o Leroi Merlín vaise poñer en Quintela. A área comercial que se 

vai poñer alá en Reboredo, xa a perdemos nós. Xa nos adiantaron pola dereita e este  

concello non vai ter un futuro de medrar, para dar mellores servizos aos cidadáns. E 

vostede vai ter que dalos porque a auga e o saneamento iso vaino te que dar e despois 

non vai ter cartos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Padrón, leva tres minutos vinte e dous segundos. 
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Grazas. Fina, por favor.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Discurso bonito. Populista,  certamente. Isto, 

vostede está falando dúas cousas, primeiro, si que dixo antes supresión de impostos, que 

eu ouvino ben. Unha cousa é supresión de impostos e outra é baixada de impostos. Nós 

non estamos en contra da baixada de impostos, pero se estamos nos mínimos, que a lei  

nos permite, que quere vostede facer? Mandar, dicir, pois baixo porque a min me da a 

gaña,  porque  ao  señor  Padrón  metéuselle  iso  na  cabeza.  Oxalá  puidéramos  cobrar 

moitísimo menos, pero o problema é que para dar servizos temos que ter impostos, ou 

como vostede quere dar os servizos? Dígame. Aquí fala, a ver vale, sexamos serios, 

como vostede di. Que impostos quere baixar  vostede? Porque vostede fala en xeral. 

Cales  son?  Enuméreme  tres  que  se  poden  baixar.  Tres.  Porque  aquí  señor  Fírvida 

enumeroulle moitísimos que estaban como no 2015, que non se subiron, que estaban 

sobre mínimos. Dígame vostede só tres que se poden baixar e que sexan factibles. Non 

que vostede queira. Porque unha cousa é o que nós queiramos e outra que podemos. 

Porque moitas veces nós chocamos coa lei e coas cousas, señor Padrón. Vostede non se 

dá conta? O IBI, xa llo explicaron por activa e por pasiva. Quere baixar? Pois dígame 

vostede como o fai. E déixese de propaganda política. Como se nota que está chegando 

maio, por amor de deus!. Non digo nada cando queden dous meses. Aquí creo que nos 

vamos tirar todos dos pelos. Vaise tirar vostede só porque eu non lle vou entrar ao seu 

xogo.

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

voceiro ou voceira do Partido Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):   Mire,  recórdolle  señor Padrón, que o Partido 

Popular trouxo unha moción, o que vostede recordaba do Leroi Merlín, que se fai en 

Quintela, trouxemos para que aquí houbese unha zona comercial e puidéramos falar con 

grandes  empresas,  para  que  se  montaran  en  Barbadás  porque  tiñamos  os  accesos 

axeitados para saír e para entrar. Pero votouse en contra, vale?. Iso recórdollo. Mire, 

temos unha emenda, a ver se a dou, senón lea o meu compañeiro Manuel, porque a está 

el redactando. Mire, sigo dicindo o mesmo. Vale? O que vostede fixo hoxe aquí, díxollo 

o señor Fírvida, e non o solo defender, pero todas as taxas que hai, soamente voulle a 

….  A ver,  vostede  sabe  señor  Fírvida,  que  os  bonobuses,  vostedes  recortaron  os 
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talonciños que se lle dan ás persoas. Vale? Sei o por que, vale? pero si é certo, que o 

saiba a cidadanía que se incrementaron e que se lles recortou o número de bonos que se  

lle dan á cidadanía. Vale? Iso para que quede claro, aquí non vamos quedar todos de 

bos. Creo que non, vamos a ver, todos os prezos que había das taxas, son os que había  

no 2015, vale? son prezos moi reducidos. De feito, señor Padrón, e voulle botar un cable 

aquí ao goberno, nas Escolas Deportivas, vale?, somos dos concellos máis baratos que 

hai. De feito, no polideportivo, e está o señor concelleiro detrás que o pode confirmar,  

ven xente de Ourense. Vale? Porque hoxe, case todos os concellos cobran moito máis. E 

os ximnasios privados, xa non o vamos dicir. Entón, temos a cantidade, vostede paséese 

polo polideportivo e o ve nas actividades  que temos. Ven xente de  Ourense porque 

somos  moi  baratos.  Vale?.  Pásolle  a  palabra  ao  meu  compañeiro  que  lle  vai  ler  a 

emenda. 

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Si, propoñemos unha emenda ao seu acordo 

único da moción que está a presentar, no seguinte senso: que se traslade, perdón, que se  

realice  unha revisión  por  parte  dos  distintos  servizos  municipais  afectados,  sobre  o 

estado actual sobre os impostos e taxas municipais que repercuten á cidadanía, e se nos 

traslade un informe, sobre a posibilidade da súa baixada e como se vería afectado, como 

se verían afectados os servizos básicos que afectan  á cidadanía. Esa é a emenda que 

vamos a trasladas se así nola acepta.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Mire, teño tempo, ou non?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, quince segundos.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): A ver, o que vostede di de que pasa o tren. Señor 

Padrón é que vostede que pase o tren, que diga vostede iso, vamos a ver, é un engano 

aos cidadáns. Vostede durante tres anos, está aí sentado, deulle a gobernabilidade, pero 

vostede ten a chave, para dicirlle a estas persoas que non teñen maioría absoluta, que 

podía haber cambiado e coller o tren, e subirse ao tren con vostede. Vale? con vostede e 

ao mellor outros grupos de goberno. Vale? Entón non me diga vostede que ao tren non 

nos subimos porque non llo consentimos, vale?,  o Partido Popular. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, van tres minutos vinte. Grazas a vostede. 

O señor Tenente Alcalde ten tres minutos.

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Ben. Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica, o 

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

67



CONCELLO DE BARBADÁS

concello  de  Barbadás  cobra  o  mínimo que permite  a  lexislación.  Modificamos este 

imposto para aplicar unha bonificación aos coches eléctricos e aos coches híbridos. O 

IBI, non se pode reducir, non se pode bonificar. Hai un informe da señora Interventora. 

Hai informes do Consello de Contas, sobre que o quixo rebaixar Compostela, o quixo 

rebaixar Granada e non se lle permitiu. Non llo van permitir a Barbadás. Os bono buses, 

o que se fixo foi regular a venda de bono buses cunha ordenanza que era unha obriga 

legal, porque estaban sen regular. E o incremento do prezo dos bono buses ven derivado 

de que a empresa concesionaria da xunta de Galicia incrementou o prezo aos cidadáns e  

tamén ao  concello,.  Polo tanto  o que  fixemos foi  repercutir  o  incremento do  prezo 

porque  xa  estamos gastando  140.000 euros.  Senón fixéramos ese  traslado  do prezo 

pasaríamos a gastar 190.000 e e o concello non ten máis diñeiro. A min, gustaríame ter 

un debate en serio sobre o sistema impositivo de Barbadás, de Galicia ou do Estado 

Español.  Poderíamos falar  de  cales  son os  impostos  ou as  taxas  que  vostede  quere 

reducir ou eliminar. Se quere, eliminar os impostos directos favorecendo as rendas altas.  

Ou se  quere  reducir  os  impostos  indirectos.  Se quere  eliminar  determinados  prezos 

públicos ou taxas.  E xa veríamos a que xoga vostede. Se quere reducir impostos ás  

rendas altas ou ás baixas, ou patrimonio, ou capital mobiliario ou capital inmobiliario. 

Máis a moción que presenta vostede, e aquí si que está a palabra supresión, reducir ao 

máximo, o que a lei permita e se cabe a súa supresión. Dio vostede, non eu, eh!

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Se cabe. Se cabe.

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Máis a moción que presenta, pedindo así de maneira 

xenérica  a  eliminación  de  todos  os  impostos  e  taxas,  sen  cuestionar  cales  son 

socialmente xustos,  e que contribúen á redistribución da  riqueza,  cales contribúen a 

prestar  servizos  públicos  e  de  calidades.  A soster  o  estado  de  benestar,  só  se  pode 

designar  de  oportunista,  demagóxica  e  de  populismo  barateiro.  Isto  é  un  panfleto 

electoral. Está moi ben para un mitin político ou para a súa campaña electoral. Traer isto 

a un pleno de Barbadás, así, pedindo que eliminemos os impostos, que eliminemos as 

taxas,  a  min me parece,  de  verdade,  de  unha falta  de  seriedade  bestial.  Propio dos 

partidos que defenden o capitalismo a ultranza. Vostede acaba de adiantar ao Partido 

Popular  pola dereita.  O neoliberalismo económico e  a insolidariedade social.  Estase 

convertendo no voceiro de Ciudadanos en Barbadás porque do PP, xa temos. E estas 
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políticas fiscais, como o que vostede defende hoxe, foron as que levaron a Europa e a 

España, os recortes en materia social e recortes en servizos públicos, en sanidade, en 

ensino, en igualdade, en dependencia. Vostede pode facer a oposición que lle conveña, 

nós tamén a fixemos neste concello, durante moitos anos. Máis nunca enviamos unha 

nota de prensa aos medios de comunicación, mentindo sobre o goberno. aquí non se lle 

cobra a ningún veciño e a ningunha veciña, ningunha taxa nin ningún imposto por un 

servizo que non se lle preste. Iso é mentira. Se cobra por servizos que se prestan, é que 

senón sería ilegal. Intentamos, nós, traballar dende a seriedade e a coherencia. O que si 

teriamos que falar neste concello é do financiamento  dos concellos. Un reparto xusto 

por parte do Estado, atendendo á singularidade de Galicia, da dispersión da poboación, 

do avellentamento da poboación e do custe de prestar servizos. Cando se presenta unha 

moción,   pedindo a redución do sistema impositivo e das taxas, ten que ir acompañada, 

á  par,  con outra  proposta,  que nos diga  vostede  en que servizos públicos recortaría 

vostede  para  soportar  esta  baixada  de  impostos.  Eliminamos  a  Casa  da  Cultura? 

Pechamos o polideportivo? Pechamos a Escola de Música? Díganolo vostede.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar. Moitas grazas. Señor Ramón, ten un 

minuto.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Díganos vostede o que leva gastado  no 

Museo da Gaita. 

Díganolo. Ou sexa que non me veña vostede con cousas sociais, nin me veña con esas 

cousas de política, de política, de política. Mire, se vostede lle chama dar un servizo a 

unha persoa que está pagando a auga, e non lle chega a auga durante días, pois vale, é 

dar un servizo, pois ben, e paga o servizo igual que os outros. Pero, non vamos a entrar 

en detalle porque non hai que entrar. Os impostos non lle vou aceptar, perdoe, a emenda. 

Os impostos pódense baixar.  Eh!.   Se estivera no goberno baixaría  os impostos,  na 

medida do posible, moitas taxas poderíanse baixar e pódese facer. E trouxemos mocións 

aquí que se poden facer. O que pasa é que non queren facelo. Non queren facelo, pero 

hai mecanismos que se poden facer e rebaixar certos impostos. O que pasa é que cando 

non se queren facer as cousas pois non se fan.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Diga un. Diga un.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Xa lle dixen que o IBI, trouxemos unha 
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moción sobre  iso.  Sobre  a  restauración de  casas  que  se  pode  modificar  o  IBI  para 

aluguer, para fins sociais, para rendas baixas. Si home si. O que para é que isto vostedes  

non  queren  traballar.  Vostede  prefire  traballar  no  Museo  da  Gaita  e  noutros 

financiamentos,  e  noutros investimentos deste  concello,  cando hai  contribuíntes que 

están pagando e non están recibindo os servizos. E o problema que ten

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): É que dentro dun tempo, e mire, oxalá 

me equivoque,

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, leva un minuto vinte e tres segundos, por favor.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Oxalá me equivoque e teñan vostedes 

razón, eh!, pero dentro dun tempo non vai ter cartos, ao mellor, nin para prestar, nin 

para os seus investimentos, nin para prestar os servizos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, rematou? Mire, vamos a ver. Primeira cuestión 

que hai que aclarar aquí e que se decate a cidadanía e o saiba. O primeiro que fixo este  

goberno,  a  primeira  decisión  que  adoptou  este  goberno  e  veu  aquí  a  pleno,  foi  a  

supresión  da  taxa  por  obtención  de  documentos  públicos,  que  cobraba  o  concello. 

Cobraba  o  concello,  ou que  estaba  regulada.  Esa  foi  a  primeira.  Creo  que  o  señor 

Fírvida, o señor Tenente Alcalde, clarexou perfectamente que hai a imposibilidade de 

supresión de impostos e de rebaixar impostos. Aquí, lémbrolle a todos vostedes, que 

houbo  un  voto  en  contra,  é  certo  do  Partido  Popular,  que  foi  cando  se  falou  do 

financiamento dos concellos, a través dun financiamento xusto e equilibrado por parte 

das Deputacións. E iso é o que tiña que haber. Porque senón, eu recórdolle aquí tamén, a 

xente vennos pedir subvencións, vostede, vostede, tennos pedido subvencións. Con que 

as pagamos? Colectivos. Colectivos que están aí.  Están aí.  Con que as pagamos, as 

subvencións? Home, é que as subvencións saen dos impostos. Con que as pagamos? Eu 

plantéxome todo iso, dende logo como dixo o señor Tenente Alcalde,  están para ser 

xustos, equilibrados e distribuír riqueza. Se non hai impostos e se os rebaixamos, pois 

non hai, cando estamos no mínimo. E insisto, no tema das subvencións. Cando a xente 

pide subvencións, colectivos, o diñeiro sae de algo. De algo que non pagaron nunca, 

tampouco, como colectivo, como colectivo. Entón, iso. Votos a favor da moción? Non, 

xa foi. Dicíamos votos a favor da moción? Votos en contra?
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Voto a favor, o propoñente Grupo Mixto. E vota en 

contra, PSOE, BNG e Democracia Orensana.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Partido Popular.

Sen máis sométese o asunto a votación resultado rexeitada cos votos a favor de Grupo 

Mixto  e  os  votos  en  contra  de  PSdeG-PSOE,  BNG  e  Fina  Varelas  (Democracia 

Ourensana) e a abstención do Partido Popular o seguinte acordo: “ Moción do Grupo 

Mixto a prol da rebaixa de impostos e taxas municipais”

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra: Finalizou  a  parte  resolutiva.  E  aquí,  era  o  que 

comentábamos antes. Hai outra moción.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Hai dous asuntos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente. Primeiro hai unha moción, que presentou 

un colectivo que se chama

A Sra. Secretaria toma a palabra: Lee primeiro isto que é un asunto resolutivo e este 

o outro, por seguir a orde. O explico?

O Sr. Fírvida toma a palabra: Queres explicalo ou…?

7. APROBACIÓN DO ACORDO SINDICAL SOBRE AS IT.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si. Trátase simplemente dun asunto que foi incluído 

por urxencia na comisión informativa. Refírese a un acordo xa adoptado anteriormente 

pola corporación, relativo ás baixas por incapacidade transitoria. En virtude do acordo 

adoptado polos sindicatos co goberno nacional,  deixaron de descontar as baixas por 

enfermidade común. Este pleno, adoptou, como declaración de intencións a adhesión a 

ese acordo, para que fose vixente no momento da entrada en vigor do orzamento. Por 

suposto, os orzamento xerais do Estado, refírome. Isto xa ocorreu, e neste momento 

dende  Intervención, requírennos que  se  volva  a  someter  ao  pleno da  corporación o 

mesmo acordo determinando o texto, que non sei se lles chegou unha documentación. 

Chegoulles? Pois o texto do acordo vai aí, é que eu non a teño aquí. 

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Isto está asinado do martes. É isto?
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Non. o texto literal do acordo. Non, o texto literal 

do acordo non está.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Non. Aquí non está.

A Sra.  Secretaria  toma  a  palabra: Pois  eu  dixen  que  o  mandara,  pero  senón  o 

enviaron, que queres? Segundo parece que o mandou por correo electrónico Ester.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Temos a acta

O Sr. Alcalde toma a palabra:  A acta, está a acta.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Temos a acta da negociación, de marzo.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Exactamente, iso é o que se enviou. Pois nesa acta 

figura o texto literal do acordo. O texto literal do acordo. O texto literal do acordo

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Xa se trasladou o acordo

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, pero Intervención

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Si, pero era unha declaración de intencións.

A Sra.  Secretaria  toma a  palabra: Non,  o  acordo  era  executivo  no  momento  de 

entrada  en  vigor  do  orzamento.  Agora  mesmo,  ben,  pero  para  que  se  proceda  á 

aplicación, sen ningún reparo por parte de Intervención, xa que require que se volva a 

someter a aprobación, non hai problema en sometelo e establécese a eficacia retroactiva, 

do mesmo acordo, ao día de aprobación dos orzamentos xerais do Estado. O texto do 

acordo, se alguén mo facilita

O Sr. Fírvida toma a palabra: Temos só isto. O texto

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, mandamos máis cousas. É que o necesito. 

Déixasmo ver por favor. Si, si, é o acordo sindical. Vamos a ver. O acordo sindical que 

tivo  lugar  na  mesa  de  negociación  do  20  de  marzo  deste  ano,  di  literalmente,  

“Resultando  aprobado  por  unanimidade  o  seguinte  acordo:  establecemento  dun 

complemento retributivo que sumado á prestación do réxime xeral da Seguridade Social 

e dos réximes especiais de funcionarios públicos, alcance ata un máximo do cen por cen 

das súas retribucións fixas ao inicio da incapacidade temporal. En todo caso, a forma de  

xustificación das ausencias por incapacidade temporal, realizarase mediante a esixencia 

do correspondente parte de baixa, ou documentación substitutoria dende o primeiro día 

de ausencia”. Isto é o que é legal. A partir de aquí di,  “establecese a  retroactividade 

deste acordo ao día 9 de marzo”, non, na miña opinión, a retroactividade non se pode 
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aplicar, salvo que sexa o momento de entrada en vigor da lei que lle dá executividade a 

ese acordo sindical que neste caso é a Lei de Presupostos. Polo tanto isto é o que se  

somete de novo a aprobación.

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Só aclarar que a Lei de Presupostos Xerais do Estado 

Español, entraron en vigor o día 1 de xullo, polo tanto o carácter retroactivo será o día 1 

de xullo deste ano. Non, só 1 de xullo. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra:   O 1 de xullo.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Pois non pasa nada. Interpretaron como que non era 

válido  ese  acordo.  Era  simplemente  unha  adhesión  máis  ou  menos  política  cando 

realmente non era así. E piden, para a aplicación, polo ben dos funcionarios, que diga o 

grupo de goberno que o sometera de novo a votación.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Vamos a ver. Naquel momento o que se fixo, porque 

levei eu o tema, fixemos unha declaración de intencións de adherirnos a ese acordo 

sindical co goberno central pero tiña que ser dende o momento en que se aprobaran os 

orzamentos. E dende Intervención considerouse que dado que se fixo mención a que era 

unha  declaración  de  intencións,  en  que  se  ratificase  aquí.  Por  dicilo  dalgún  xeito. 

Ramón?. Ti remataches?, perdón.

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

O Sr. Alcalde toma a palabra:  O Partido Popular? 

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Si, vamos a ver, dúas cousas. No momento que 

se  someteu  a  aprobación,  podería  ser  unha declaración  de  intencións  ou  non,  pero 

someteuse a aprobación e chegouse a un acordo. Punto número un. Dende logo, o grupo 

do Partido Popular de Barbadás, estamos a favor de que os funcionarios recuperen o que 

lles toca, o que merecen. E neste caso, o tema das baixas entendémolo moi importante  

que  se  teñan  en  conta  tal  e  como  se  sinala  nesa  acta  sindical.  Pero,  que  quede 

constancia, nós ímonos abster por unha sinxela razón, temas tan importantes que afectan 

ao  poder  adquisitivo  dos  funcionarios,  un  colectivo  importante  neste  municipio, 

parécenos bastante serio como para que se nos tivera trasladado esta información con 

tempo, para estudala e solicitar de Intervención os correspondentes informes. E senón é 

así, a presenza hoxe no pleno, cando hai un punto a tratar que depende de Intervención, 

que  estivera  a  señora  Interventora  para  podernos  informar  e  non  ter  que  pedir  os 
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correspondentes  informes.  Esa  vai  ser  a  nosa  postura,  a  da  abstención porque  non 

contamos coa información nin co tempo axeitado para tomar a determinación oportuna, 

se hai que tomala. Insisto, xa se tomara un acordo. Nada máis.

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

por se quere dicir algo.

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Moi brevemente. Quen retirou este complemento aos 

traballadores  e  traballadoras,  e  empregados  públicos  foi  o  Partido  Popular.  Claro, 

vostedes están sendo coherentes coa filosofía do Partido popular. Por iso se van abster 

agora. Iso cae de fondo. Non lles gusta que os traballadores públicos recuperemos os 

dereitos que se foron perdendo. 

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Ata aí chegamos.

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Si. Si. Foi o Partido…iso é unha evidencia. Non estou 

dicindo nada novo. Foi o Partido Popular. É un absurdo discutir isto.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Un inciso. Por que non deixamos todos de facer aspa 

ventos así en altavoz cando interveñen os demais?

O Sr. González toma a palabra (PP): Cando deixemos de  mentir claramente

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Ostia.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Vamos a ver. Iso non ten que ver. Iso da mentira, iso da 

mentira  hai  que  demostralo,  en primeiro lugar.  En primeiro lugar.  Pero en segundo 

lugar, en segundo lugar, 

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Ben, entón, o que se fai neste concello é acollernos á 

posibilidade, a través da negociación sindical, acollernos á posibilidade que se dá dende 

o Estado español, de que todos os empregados públicos poidan complementar a súas 

baixas por enfermidade común ata un 100% das súas retribucións. Como isto se está 

facendo  noutras  administracións  públicas,  no  Estado,  tamén  na  Xunta  de  Galicia, 

consideramos xusto que tamén se faga no Concello de Barbadás,  a pesar do Partido 

Popular.

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Moitas grazas. Algunha intervención máis? Non.

A Sra.  Secretaria  toma  a  palabra: Entón,  procedimentalmente,  primeiro  hai  que 

someter a votación o punto na orde do día, xa que aínda está ditaminado pola comisión 

informativa, non figura na orde do día oficial, e despois se vota así mesmo o acordo.
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O Sr. Alcalde toma a palabra:  Votos a favor da orde do día deste punto?

O Sra. Secretaria toma a palabra:  Votos a favor. A excepción do Partido Popular, 

unanimidade. Vamos, unanimidade salvo o PP. Ben.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  O Partido Popular? Abstención. Teñen que levantar a 

man. Votos, abstencións?

O Sra. Secretaria toma a palabra:  PP, abstención PP. Isto sobre a inclusión.

Sen  máis  sométese  o  asunto  a  votación  resultando  aprobado  cos  votos  a  favor  de 

PSdeG-PSOE,  BNG,  Fina  Varelas  (Democracia  Ourensana)  e  Grupo  Mixto  e  as 

abstencións do Partido Popular o seguinte acordo: “Inclusión Aprobación do acordo 

sindical sobre as IT ”

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Agora, votamos o que é a resolución? Votos a favor 

desta proposta?

O  Sra.  Secretaria  toma  a  palabra:   Votan  a  favor  todos  os  grupos  políticos,  a 

excepción de 

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Vamos a ver. Abstención? Votos abstención?

O Sra. Secretaria toma a palabra:  Abstención, do Partido Popular.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Partido Popular.

Sen  máis  sométese  o  asunto  a  votación  resultando  aprobado  cos  votos  a  favor  de 

PSdeG-PSOE,  BNG,  Fina  Varelas  (Democracia  Ourensana)  e  Grupo  Mixto,  e  a 

abstención do Partido Popular de Barbadás: “Aprobación do acordo sindical sobre as 

IT:  Establecemento  dun  complemento  retributivo  que,  sumado  á  prestación  do 

Réxime  Xeral  da  Seguridade  Social  o  de  os  rexímenes  especiais  de  funcionarios 

públicos, alcance ata un máximo do cen por cen (100%) das suas retribucións fixas o 

inicio da incapacidade temporal. En todo caso, a forma de xustificación das ausencias 

por incapacidade temporal, realizarase mediante a esixencia do correspondente parte 

de baixa o documentación sustitutoria dende o primeiro día de ausencia.Establécese a 

retroactividade deste acordo a o día de entrada en vigor da Lei de Orzamentos Xerais 

do Estado.””

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Agora pasamos a moción que presenta un colectivo 
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que dirixiu ese escrito a todos os grupos políticos do concello de Barbadás. Do concello 

de Barbadás e que xa se falou dela no pasado, na pasada comisión informativa. Ten a 

palabra a señora concelleira Ánxela. Ten cinco minutos, perdón.

A Sra.  Vispo toma a  palabra (PP): Na xunta  de  goberno,  díxose  que  quería  que 

fixéramos unha moción sobre

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Si, si, pero alguén, vamos

A Sra. González toma a palabra (BNG): Si, si, en forma de moción. Eu falei con eles.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vamos a ver, Ánxela, se eles nos piden a todos os 

grupos de goberno, a todos os grupos, a moción, vaiamos en conxunto para facer unha 

moción, non me parece considerado agora que eu teña que votar o que puxeche no papel

A Sra. González toma a palabra (BNG): Non, non, eu non fixen a moción, está tal cal, 

eh!

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Non, non, non é unha moción, non. é unha moción e na 

moción hai quendas de intervención.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Non, mira, mira

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:    Eu leo.  Moción sobre  atención ás  mulleres  con 

endometriose, pon aquí. 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pero en xunta de goberno vostede explicou que 

pediran a todos os grupos da corporación facer unha moción. Entón...

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Non,  non,  non.  A  atención  aos  grupos  con 

representación na corporación municipal  de Barbadás.  Non, non. Dixen porque está 

remarcado,  ademais,  aquí  en  rotulador,   que  non  teño  aquí.  Dixen,  estuden  a 

posibilidade de presentar, si que pon iso, unha moción nos termos que acompañamos 

neste escrito. Pon iso, nos termos que acompañamos neste escrito. Perdón. O que quere 

dicir  é  que  hai  unha  moción  e  que  se  presente  a  moción  aquí,  e  a  moción  está 

presentada.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): .... nos trasladou na comisión informativa.  

O Sr. Alcalde toma a palabra: Leo. Estuden a posibilidade de presentar no pleno do 

concello,  unha  moción,  nos  termos  da  que  acompañamos   a  este  escrito  ou  unha 

adaptación á realidade.
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A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Pero non unha moción,

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  porque tiña que ler ese escrito 

A Sra.  González  toma  a  palabra  (BNG): Podo?  Eu  podo  facer  unha  pequena 

intervención?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, por favor.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Porque falei con elas, vale?

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pero só falou vostede?

A Sra. González toma a palabra (BNG): Si, pero un momento, só vou, eu vouvos 

explicar  un  pouco o  que  me  dixeron  elas.  Despois  tomamos  a  decisión  de  facer  a  

moción ou 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ou de deixala como está.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Querendo Mulleres con Endometriose,  é 

unha asociación sen ánimo de  lucro  de  mulleres con esta  doenza.  Xurdiu  en 2015. 

Pretende  contribuír  a  axuda  física,  psicolóxica  e  educativa  de  todas  as  mulleres 

afectadas por endometriose e ás familias, independentemente do grao ou estadio da súa 

doenza. Esta asociación fai chegar a todos os grupos políticos con representación na 

corporación de Barbadás esta moción. Entonces elas envíanme un escrito ao que vou dar 

lectura  agora  mesmo.  “Traemos  a  este  pleno a  moción que  a  asociación  Querendo 

Mulleres con Endometriose, nos fixo chegar a todos os grupos con representación nesta 

corporación de Barbadás, porque nos parece necesario” estou falando no seu nome, eh! 

“verdadeiramente un acto de responsabilidade por parte da corporación poñerlle nome e 

facerlle fronte a esta doenza aínda tan descoñecida que é endometriose e que afecta a  

tantas mulleres no noso concello. Punto un. Unha doenza marcada polo sesgo de xénero 

na  sanidade,  que  a  sociedade  na  que  vivimos  é  unha  sociedade  machista  é  unha 

afirmación na que todos e todas podemos en maior ou menor medida, coincidir. Se non 

fose así non estariamos ante o volume de asasinatos de mulleres que padecemos, nin a 

violencia no fogar tería as dimensións que ten. Pensar que o sistema sanitario é alleo a 

ese machismo sería moi inxenuo. Por desgraza, as doenzas propias das mulleres, están 

menos investigadas. Coñécense menos e en xeral somos tratadas de xeito diferente aos 

homes  en  moitas  consultas.  Ás  mulleres  fannos  menos  probas  e  recéitannos  máis 

psicofármacos. O descoñecemento que hai sobre unha doenza como a endometriose, 
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está clarísima mente relacionada con este feito. É imposible que unha doenza que afecte 

a unha de cada dez persoas, sexa tan pouco coñecida, senón fose porque esas persoas 

son mulleres. Punto dous. Unha de cada dez mulleres de Barbadás, en idade fértil, ten 

endometriose. Sabemos que a sociedades científicas internacionais dan por feito que 

unha de cada dez mulleres en idade fértil ten endometriose e que desas,  o 15% ten 

formas graves da doenza. Trasladar eses datos a Galicia asusta. En Galicia son máis de 

60.000 mulleres con endiometrose e unhas 9.000 con formas severas.  Non podemos 

evitar pensar en cantas, no noso entorno inmediato, non estarán sufrindo esta doenza. O 

concello de Barbadás, veu moi anovada a súa poboación nos últimos anos, en barrios 

como  A Valenzá.  Onde  tanta  xente  nova  vive,  estaríamos  falando  dunha  auténtica 

epidemia oculta. Cantas mulleres en idade fértil están vendo tronzada a súa vida por esta 

doenza no noso concello? Punto tres. As mulleres con endometriose agardan oito anos 

de media. Que a media para  conseguir un diagnóstico a día de hoxe, sexa de oito anos,  

débenos facer reflexionar  a  todos.  Algo non vai  ben.  “  Como corporación debemos 

implicarnos”.  Iso  é  o  que  estou,  entrecomillando,  todo  o  que  estou  lendo  neste 

momento,  eh!   “Como corporación debemos implicarnos  con elas  e  dun xeito  moi 

especial coas nenas e mozas que están a estudar nos centros educativos de Barbadás e 

que son cantidade as a padecer endometriose en breve tempo. Abonda con imaxinar o 

patio de recreo de calquera centro, imaxinar que unha de cada dez nenas que están alí a  

xogar,  vai  ter  endometriose  no  futuro,  para  saber  que  hai  que  facer  campañas  de  

divulgación, para que recoñezan os síntomas e para que poidan buscar ese diagnóstico 

canto antes. Se conseguen ser tratadas cando a doenza está nos seus estadios menos 

desenvolvidos,  o  seu pronóstico a  ser  moito máis favorable  e  o  gasto  sanitario  que 

provocaran, vai ser menor. Por todas estas razóns, traemos esta moción que esperamos 

conte co apoio de todos os grupos porque é algo que afecta a moitas mulleres, e tamén 

en Barbadás. A maior parte das competencias en materia sanitaria son do goberno da 

Xunta  e  do  Estado.  A eles  é  preciso  interpelalos  e  pedirlles  cambios  na  atención 

sanitaria destas mulleres. Para un concello como o de Barbadás, a onde por sorte nos 

últimos anos viñeron a vivir tantas mulleres novas en idade fértil,  e onde hai tantas 

nenas e mozas nos nosos centros escolares, faise preciso que deamos un paso adiante  

para poñerlle remedio a esta epidemia oculta.
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O Sr. Alcalde toma a palabra:    Moitas grazas.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Isto é o que me enviaron elas. Eu si que pola 

miña parte dende a Concellería de Igualdade vou apoiar sen ningunha dúbida as súas 

peticións. E no que respecta ao goberno eu considero que debemos aprobar o feito de 

que lancemos unha moción, ben en conxunto con todos os grupos políticos, ben única 

mente dende o goberno. trátase unha vez máis, dunha situación que afecta ás mulleres, 

especificamente, efectivamente, neste caso no ámbito da saúde. Da saúde que precisa 

ser visibilizada, coñecida e estudada, para poder intervir sobre ela.  E así poder aspirar á 

súa erradicación. Trátase, unha vez máis, dunha enfermidade con sesgo de xénero que se 

invisibiliza  e  cuxos síntomas  se  normalizan  coa  dor  menstrual,  o  cal  se  banaliza  e 

mesmo se despreza esa cota negativamente a nivel social, asociando en moitas ocasións, 

o mal humor, a histeria, e o mal carácter, á menstruación das mulleres. Trátase, unha vez 

máis, da ocultación de ser humana. A non ser nomeada nin sequera no dicionario da 

Real Academia Galega ata o 2015, momento en que se comeza a nomear a petición, 

precisamente,  desta  asociación.  E  digo  isto  porque  considero  que  é  necesario 

concienciar porque considero que queda moito por andar e porque as mulleres somos as 

que temos que estar en todos os ámbitos. Por suposto, eu penso que dende o goberno, 

que  a  debemos  apoiar,  e  insto  a  todos  os  grupos  políticos  a  que  a  apoien.  Eu  se 

queredes, dou lectura ao que piden? Ao que solicitan?

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Témolo todos.

A Sra.  Varelas  toma a palabra (DO):  É que queremos opinar.  Eu quero ter  unha 

opinión.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Vale. Si. De acordo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Que opine primeiro o señor Ramón. Vamos por orden. 

Ramón. Si porque senón

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Eu, a veces ou non me…, din que non 

me entero,  pero,  a ver.  A min, entréganme este  papel  en comisión informativa.  Pon 

clarísimamente, á atención dos grupos con representación na corporación municipal e 

lle  trasladamos,  non  se  le  moi  ben  que  está  aquí  o…,  explícanos  esta  asociación, 

explícanos aquí,  polo  que  solicita,  estuden a  posibilidade  de  presentar  no pleno do 

concello unha moción nos termos que acompañamos e tal.  Ben. Acordamos, traer a 
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moción, eles traen aquí a moción, e terían que ler a moción. Pon aquí, “moción sobre a  

atención a mulleres con endometriose e divulgación da doenza no concello”. Eu lin esta 

moción, informeime un pouco sobre o tema e viña a escoitar, como lía o, neste caso o 

goberno ou a quen lle correspondera, a exposición de motivos, e votar, a favor diso. 

Pero, agora uns grupos parece que non se decataron do tema porque está explicadiño 

aquí de sobra. O que solicita a asociación e a moción que presenta. E os acordos que 

vamos a votar. E logo despois fannos aquí un discurso sen ler a exposición de motivos 

que eles propiamente din. Se está todo explicado e súper explicado aquí, como é esa 

enfermidade, ou que piden, que fagan os organismos públicos competentes no tema para 

que se decate a xente que está aquí porque aquí é onde ven todo súper explicado. Nada 

máis. Votación, acordos e punto. E agora vamos entrar aquí nun debate, non o entendo, 

pero non vou dicir nada máis.

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

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): A ver se logramos entendernos. Nas comisións 

informativas o que eu entendín, é que este grupo pedíanos a toda a corporación unha 

moción en conxunto para facela e votala. A min, o escrito que ten Ánxela, o que acaba 

de ler, eu non o teño. Entón,... 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, Ánxela.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Si, pero se nomean a toda a corporación, non es 

ti soa, perdoa. Eu penso que cando un grupo se dirixe a toda a corporación é ao goberno 

e á oposición. Entón, a min gústame opinar por min. Estou completamente de acordo 

con iso. Paréceme, pois unha “putada” que a unha chica, a unha señora, lle suceda esa 

enfermidade. Para min sería unha desgraza porque é sabido que me gusta ser nai e as 

dificultades que teñen este colectivo para ser nai, enorme. Vale? pero gústame falar por 

min. Non que me nomeen e me exclúan. Persoa Ánxela, penso que neste momento o 

que eu entendín en comisións informativas non é o que me encontro agora. Parece como 

que estou excluída cando si estou de acordo con elas. Si estou de acordo con elas pero 

non me gusta que me exclúan. Non me gusta que me exclúan, sobre todo cando eles 

falan de toda a corporación. Outra cousa é que vos escribiran e dixeran o goberno de  

Barbadás  que sodes  vós os que estades  gobernando. Moi ben, ti  podes facer o  que 

queiras, pero ti non podes escribir, ou só ti recibir cando estamos todos incluídos. Cando 
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estamos todos incluídos gústanos polo menos, ter a información, que nos houberas ti, 

senón eles, ti, mandado un correo dicindo mira isto é o que nos mandaron, que vos 

parece?. Pois eu diríache, pois paréceme xenial, pero contar comigo, non chegar aquí e 

ler  isto  sen eu saber nada porque non me parece as formas que eu faría as cousas. 

Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Voceiro ou voceira do PP.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Vamos a ver. Como non imos estar de acordo 

na  reivindicacións  de  colectivos  en  temas  tan  importantes  como  son  os  da  saúde, 

especialmente, saúde nas mulleres. Cal é o problema? Si nos gustaría, temos a ausencia 

de Ramón Padrón, pero empezo

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Xa ven aí.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Si. Para aclarar e centrar un pouco o que temos 

diante da mesa. Vamos a ver. Totalmente de acordo coa exposición que acaba de facer a 

nosa  compañeira  Fina.  Nós  temos  que  ter  información  e  o  que  está  pedindo  este 

colectivo é que nos xuntemos. Por que? Porque o fondo do que eles piden de que nos 

xuntemos é sobre todo para trasladar forza, para ter máis forza estes acordos. E señor 

Ramón, vostede di que entende as cousas. Teño un pouco de dúbida. Se vostede le a  

moción,  na  páxina  número un,  ao  fondo,  di,  “por  todo  isto  a  asociación  Querendo 

Mulleres  con  Endometriose,  eleva  ao  pleno  para  o  seu  debate  a  aprobación  dos 

seguintes acordos”. Os acordos pode unha asociación trasladalos ao pleno? Ou temos 

que  trasladar  os grupos de goberno? Perdón os grupos da  corporación. Si,  ou non? 

Entón a nós non nos vale.  Isto  non é unha moción. A moción temos que facela en 

conxunto  e  trasladar  os  acordos  de  todos  os  grupos,  PSOE,  BNG,  Democracia 

Orensana,  Compromiso por Barbadás,  ou Grupo Mixto, e Partido Popular porque si 

estamos de acordo co que elas nos plantexan aquí. Pero ímoslle dar a forma oportuna. 

Entón, nós o que plantexamos é que no seguinte pleno, previa información, xuntanza ou 

traslado, fagamos unha moción en conxunto e a traiamos ao pleno. 

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Non fai falta estudala e...

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Eu penso que si, señor Padrón. Para vostede 

non lle valerá pero para nós si. Grazas.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Un pleno extraordinario.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Vamos a ver, o que está dicindo. Estou comentando coa 

señora Secretaria, é certo, que as mocións pódense dirixir aos grupos políticos e son os 

grupos políticos os que plantexan ao seu debate a súa proposta e tal.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Dende fóra poden facer unha proposta en moción, 

pero ollo, pode facela súa o grupo de goberno

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ou podémola facer nosa todos, agora.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): ... o que eles pretenden.

A Sra. Secretaria toma a palabra: A carta foi dirixida a alcaldía.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Vai dirixida a todos os partidos políticos.

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Porque son os que votan no pleno. Sempre van 

dirixidas a todos, na práctica.

A Sra.  Vispo  toma  a  palabra  (PP): Ánxela,  a  ti  entendémosche  perfectamente. 

Entendémosche perfectamente. Pero eles o queren así e non porque ti falaras con eles, 

senón porque queren que todos os grupos da corporación, fagan forza.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Non pretendía eu, para nada, desvirtuar o 

que  quería  a  asociación  Querendo  Endometriose,  vale.  non  pretendía  para  nada 

desvirtualo. Si é verdade que eu cando chegou esta moción á xunta, foi o xoves pasado, 

a comisións informativas, foi o xoves pasado. Eu despois de lela, si que é verdade que 

me pareceu, como concelleira de igualdade, e así llo trasladei tanto ao Alcalde como ao 

Tenente Alcalde e ao Grupo de Goberno, que me gustaría encabezar eu, por ser a de  

Igualdade, non, a Concelleira de Igualdade, pois o levala. Si que é verdade que eu tiven 

a confusión, perdón, perdón, si que é verdade que eu tiven a confusión de que isto era 

unha moción, e a continuación, fixen unha chamada, que ao mellor si que é verdade que 

debín trasladar, no suposto que non, fixen unha chamada á asociación Querendo, a unha 

das membros da asociación Querendo, e foi ela a que me mandou isto e me dixo por 

favor trasládao ao pleno. Díxome, traslada isto a o pleno. Eu ademais engado que dende 

a Concellería de Igualdade, por suposto que o imos apoiar, simplemente non quere en 

ningún  momento  que  hai  mala  intención,  nin  moitísimo  menos,  nin  ganas  de 

protagonismo.  Por  supostísimo.  Si  é  verdade  que  eu  entendín,  entendín  mal, 

posiblemente  polo  que  acaba  de  aclarar  Silvia,  que  eu  entendín  que  isto  era  unha 

moción que viña aquí en forma xa de moción. De todas formas, convideinas naquel 
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momento convideinas a  vir  aquí  para  poder  falar  todos e  si  que  é  verdade  que  me 

dixeron que hoxe que lles era imposible. Que a persoa coa que falei eu trasladoulle a  

outros membros da asociación, perfecto, e foille imposible. Como me pediron que o 

trasladara ao pleno e eu entendín que era unha moción, entendín que ía ser aprobada por 

todos os grupos dende un principio, pensei que sería así o procedemento, sen máis. E 

espero, e trasládolle o que acabamos de falar aquí no pleno, senón vos importa, no nome 

de  todos.  Dígolles  que  me digan,  un día  no que  podamos quedar,  cando menos os 

portavoces dos distintos grupos políticos e falamos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero pregunto eu, pregunto eu, non podemos agora

A Sra. González toma a palabra (BNG): Que si, si, vamos apoiar, pero eu se queredes 

o que fago é iso, dado que teño o contacto, trasladarlle que nos gustaría manter unha 

xuntanza con elas para dicirlle

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): ...xuntanza e facer a moción.

A Sra. González toma a palabra (BNG): En principio que todos apoiamos o tema. 

Parécevos ben así.

O Sr.  Alcalde  toma a palabra:  Digo  eu.  Entón non debatemos,  non facemos esta 

moción hoxe?

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Incluso dámoslle a oportunidade de

A Sra. González toma a palabra (BNG): si, efectivamente. Elas ata agora non podían. 

Claro, eu naquel momento lle trasladei a intención de que se querían falar aquí que 

calquera de nós lle íamos ceder a quenda para facelo, pero dixeron que hoxe lles era 

imposible a todas. Me poño en contacto con elas se vos parece ben, explícolles o que 

pasou no pleno que queremos unha xuntanza con elas e que queremos delimitar, ter un 

pouco

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, non tes que trasladarlle o que 

O  Sr.  Padrón  toma  a  palabra  (Grupo  Mixto): Trasládalle  de  Compromiso  por 

Barbadás que nós queriamos votar a moción agora.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Eu trasládolle, inicialmente, que ...

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Votala tal cal ven, emendando esa parte 

que  pon que  solicitan  eles,  diríxense  eles  ao  pleno cambiando  por  todos  os grupos 

municipais,  xa  como nos nomea aquí  a  todos  e  nada  máis.  Da  nosa  parte  senón , 
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chamareina eu que  teño o número de teléfono aquí?.

A Sra.  González  toma a palabra (BNG): Temos,  eu creo  que  podemos tomar un 

acordo.

O Sr.  Alcalde toma a palabra: Pois para o próximo pleno debátese,  preséntase en 

modo de moción para o próximo pleno e toman elas a palabra.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Queredes quedar con elas previamente? Non, 

cunha representación da asociación e xa está.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): O que queremos coñecer en profundidade o 

problema que teñen.

A Sra. González toma a palabra (BNG):  O problema está moi ben explicado aquí, 

non hai moito máis que explicar, pero bueno

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): O problema está máis que explicado, 

aquí.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Quen queira acudir a unha reunión que acuda.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Eu penso que está ben que se reúnan con nós 

porque  así  somos todos  coñecedores,  con maior  profundidade,  e  nos  están  pedindo 

ademais coa moción que traslademos ao Parlamento de Galicia e a distintos, a Sanidade, 

ao Sergas, ao Eoxim, que traslademos, ao Ministerio de Sanidade, e tal, entonces me 

parece que sería interesante darlle oportunidade a elas de vir aquí a falar con nós. Vale? 

Pois eu póñome en contacto con elas.

8- DACIÓN DE CONTAS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA. 

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  Ben.  Finalizou  a  parte  resolutiva.  Dáse  conta  dos 

decretos, evidentemente

De  conformidade  co  establecido  no  artigo  50.2  do  ROF  (RD  2568/86  do  28  de 

novembro, e o artigo 22.2a) da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime 

local, o Concello Pleno queda informado das resolucións de alcaldía ditadas dende a 

sesión anterior do Pleno.

A Corporación queda enterada das mesmas. 

9- ROGOS E PREGUNTAS
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O Sr. Alcade toma a palabra: Pasamos ao apartado de rogos e preguntas, e aquí quero 

ler dous informes, e despois teñen vostedes quenda de palabra. Dous informes que fixo 

tanto a Policía Local como Protección Civil de Barbadás en tanto á treboada do sábado. 

Creo que todos e todas temos dereito a coñecer un pouco o traballo que fixeron estes 

dous colectivos. O primeiro é o informe da Policía Local, di, “ O oficial xefe da Policía 

Local  de  Barbadás,  co  número tal,  emite  o  seguinte  informe.  Con motivo  da  forte 

treboada que afectou o pasado sábado, día 8 de setembro, a todo o termo municipal, 

recíbense nesta xefatura de policía, un total de 39 chamadas telefónicas, no intervalo das 

19:00 h.  Ás 22:00 h.  Chamadas  tanto  de  particulares  como da  central  operativa  do 

servizo de emerxencias, o 112, solicitando, ou ben a presenza dunha dotación policial 

ou para dar aviso das innumerables incidencias ocorridas, ás cales val dende tapas da 

rede de sumidoiros soltas,  inundacións, persoas atrapadas en ascensores por falla de 

subministro eléctrico, corrementos de terra,  etc. Debido ás numerosas chamadas que 

requiren  asistencia,  a  imposibilidade  de  atendelas  todas,  este  servizo  realízase  en 

coordinación cos efectivos de Protección Civil do concello. Na quenda de tarde, deste 

día, prestaba servizo o oficial que subscribe que atende ás incidencias que se enumeran 

a  continuación.  Sinalizar  un  total  de  catro  arquetas  na  Rúa  Garrida,  na  Avda.  de 

Celanova, na Porto do Río e na Finca Ferro, que quedaron abertas debido ao arrastre das 

súas tapas e que presentaban perigo para os vehículos que circulaban por esas rúas. 

Reposición  das  citadas  tapas  cando  o  fluxo  de  auga  que  emanaba  das  arquetas  o 

permitiu. Asistencia a garaxes por inundación, en catro localidades de A Valenzá, Rúa 

San Bernabé, Avda, Celanova 33, Avda. Celanova 53 e Vilaescusa. Asistencia particular 

por inundación en vivenda na rúa Tomás Rodríguez Punxín número 13. Balizamento das 

rúas Calzada Romana, debaixo da ponte da autovía, e en A Valenzá e na rúa Doria e en 

Piñor, polos desprendementos”. Despois, hai un informe tamén de Protección Civil que 

di, “A primeira das incidencias foi comunicada a este servizo ás 19:12 h. da tarde do día 

8. A última incidencia relacionada coa FMA foi recibida ás 23:40 do mesmo día. O 90% 

das comunicacións recibidas foron a través das liñas do servizo, ben sexa de particulares 

afectados coma dos responsables municipais. O resto foron recibidas por parte do 112 

Galicia.  En  total  foron  recibidos  58  avisos.  12  dos  cales  informaban  da  mesma 

incidencia. Tendo coñecemento das diferentes incidencias, e máis aínda cando estas se 
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producisen de forma simultánea, a prioridade foi a de rescatar a condutores atrapados, 

garantir  a seguridade  viaria,  protección do patrimonio público,  axuda na propiedade 

particular  e  de  despexar  vías  pavimentadas  sobre  non pavimentadas.  Posteriormente 

sinalización de perigos e balizamento aló onde fora preciso. Leváronse a cabo un total 

de  42  actuacións  sobre  a  rede  viaria,  2  actuacións  sobre  edificios  municipais  e  2 

actuacións no ámbito privado. Todas elas consideradas de urxencia pola premura na súa 

resolución. A maior parte das actuacións concentrada na parroquia de A Valenzá e con 

avisos tamén na parroquia de San Lourenzo de Piñor e Barbadás. As máis salientables e 

numerosas  foron  as  arquetas  levantadas  e  rebosantes.  Desprendementos  de  terra  e 

pedras, caídas de muros sobre a rede viaria e caída de ramas, anegamentos e rescate de 

coche atrapado pola auga”. Estes son os informes que fixeron dos dous servizos e creo 

que  vostedes  teñen  dereito,  incluso  obriga  de  coñecelos.  Non  sei  se  queren  facer 

algunha mención sobre isto. Non? Pois entón, rogos e preguntas.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Cantos efectivos da policía estaban?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ese día había só un. 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Só un.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Si, había só un, ao que lle  correspondía. Hai  unha 

persoa que está de baixa por paternidade, agora mesmo. 

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): ... alerta?

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Alerta,  en  Pereiro  de  Aguiar  non  choveu.  Claro. 

Vostedes sempre veñen con cousas raras.  Estaba Protección Civil.  Estaba Protección 

Civil.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Acaba vostede de dar datos e nós formulamos 

preguntas. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pregunte, había unha persoa e en Pereiro de Aguiar non 

choveu. E en Amoeiro había lumes.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Estamos preguntando por Barbadás.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Había unha persoa. Esas cuestións son imprevisibles, 

entón, non me digan.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP):  Pero o sistema de alertas, tamén se pasan as 

directrices por whatsapp 
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O Sr. Alcalde toma a palabra:  Pasáronnolo eles a nós que son os responsables de todo 

isto,  pero  evidentemente  estas  treboadas  son  imprevisibles  e  treboadas  ten  habido 

moitas máis coma vostede sabe. Treboadas sen ningún tipo de incidencia. Pero bueno, 

vostedes sáquenlle punta a todo que é o traballo seu.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP) :  Estamos no noso dereito. Nos preocupamos 

pola seguridade cidadá

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ramón, ten vostede algo que dicir? Voulle responder 

pero está facendo xestos. Claro, e a seguridade cidadá estivo a salvo e garantida en todo  

momento. E garantida en todo momento. 

O  Sr.  Padrón  toma  a  palabra  (Grupo  Mixto): Nós  o  rogo  que  traíamos  era, 

precisamente sobre, o que pasa que xa o falamos na moción que  presentou  o Partido 

Popular,  que rogámoslle ao goberno que actúe,  como dixemos antes,  canto antes en 

todas  esas  incidencias.  Se hai  que  esperar  un pouco,  ao  mellor  quince días  ou así, 

porque pode ser que aínda haxa treboadas, pero ten que activar un plan que cremos que 

non lle vai chegar cos traballadores do concello, que vai necesitar contratación extra, 

para realmente, facer unha limpeza de cunetas e viarios de cara o inverno. Entón, o que 

lle rogamos ao concello é que active iso. E en relación ao que falaba, evidente, estas 

cousas pasan de golpe e a rede de sumidoiros é imposible que trague todo. É imposible,  

por moi grande que sexa. E o que si, hai zonas especiais. Pasou na estrada de Piñor. Alí 

onde está, o parar por arriba da autovía, que houbo un desprendemento, aí sempre hai 

desprendementos  porque  hai  uns  taludes  grandísimos  que  quedaron  no  tempo  da 

autovía.  Aquilo  é  escuro.  Nós presentáramos unha moción para  que  se  colocara  alí 

iluminación ata  Finca  Fierro.  Alí  si  que  estivo  perigoso  porque non veu ninguén a 

sinalizar.  A Deputación tamén, non sei onde está porque ese vial  é da Deputación e 

estivo aquilo moi perigoso sen ningún tipo de sinal. 

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Fina, por favor. 

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Quería facer unha pregunta. A verdade ignóroa. 

Penso que é importante. Pregúntome se nos pobos do concello de Barbadás temos para 

raios instalados nos pobos?. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois non sei. A verdade é que non sei.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Porque, a ver, eu non sei a quen lle compete iso. 
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A ver, en Ourense vós sabedes que hai para raios en edificios.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Nalgunhas igrexas.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Vale. e eu fágome a pregunta

O Sr. Alcalde toma a palabra: E nas torres de luz.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO):  Penso, penso que en Loiro, en Loiro, e penso 

que nos outros sitios non teñen para raios e eu penso que é algo moi importante porque 

o outro día en Loiro, un raio entrou nun establecemento público por unha porta e saíu 

pola outra. En Loiro, si, si, grazas a deus que estaban as dúas portas abertas porque se só 

chega estar aberta unha había unha desgraza dentro .eu penso que en todos os anos hai 

algunha treboada. O ano pasado houbo unha enormísima no mes de agosto. Fai moito 

dano. E instalar un para raio polo menos en cada pobo, non creo que sexa algo, nin tan  

caro.  O  que  non  sei  é  se  a  competencia,  fágovos  a  pregunta  porque  ignoro  se  a 

competencia é do concello ou de Fenosa. Non sei de quen é a competencia. Agora, 

mirade ese tema porque si se instalan para raios evítanse moitos danos materiais e algún 

día pódese evitar tamén un dano humano. É algo que me veño preguntando porque en 

Loiro sinceramente, eu non estiven ese fin de semana aquí en A Valenzá, pero foi, vin as 

noticias, foi unha marabunta de auga.  Pero eu si  vivín a do ano pasado, a finais de 

agosto, e eu pensei que era o fin do mundo. Imaxinádevos como foi aquela tormenta e 

aparte caíu enriba da miña casa. Quero dicir, que non hai para raios. En Loiro, preguntei  

a varios veciños e a ninguén lle consta que haxa ningún. Entón, pídovos ao goberno que 

vos informedes como vai ese tema. Se é competencia vosa. Se é de Fenosa, esixídelles a 

Fenosa que os poña. É algo, hai xente que teñen seguro e o seguro cúbrelle os danos 

pero  hai  moitos  veciños  que  non  teñen  seguros  e  os  danos  causados  por  isto  son 

grandísimos. Entón, é algo que si, que o miredes porque eu levo pensando neste tema 

dous días. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. O Partido Popular, está na súa quenda. 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  O Partido Popular si  trae varios rogos, varias 

preguntas  e  varias  dúbidas  porque  si  nos  vimos  todos  os  decretos  que  foi  un  bo 

mamotreto de decretos. Vamos a ver. Vamos a pedir, porque queremos que a cidadanía, 

non sei se as persoas, que están, que nos acompañan hoxe, saben que o 29 de setembro 

hai unha romaría feminista, que é a primeira que se vai facer neste concello, e vamos a 
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pedir  copia de  todas  as  facturas  que  vai  haber  nesta  romaría.  Compañía inversa  de 

teatro, 358. Servizos de deseño e material informático, 170. Carpa para a actuación da 

cantante  SES,  786.  Baños químicos,  598.  Prosoda,  para  equipo  de  sonorización de 

Xestreu,  400.  Atención  especial  infantil  durante  a  romaría,  370.  Contrato  para  as 

persoas que intervirán nas mesas, vale?, isto que quede claro, 680, pero é que despois se 

compran 20 paquetes para agasallar a esta xente, 495. Ou sexa, pagámoslle ás persoas 

para que veñan ás mesas e despois dámoslle 20 paquetes de agrupación de Galicia de 

495. Contratación doutra carpa,  non sei  cantas carpas vai  haber,  pero aquí  hai  dúas 

carpas,  que  son  450  unha  e  598  outra.  Recital  poético,  200  euros.  A cantante  Ses 

cústanos 13.794. Dous grupos, vou dicilos, son The Tetas Van e The Vacas, cústanos os 

dous 4.500 euros. En total, ímonos gastar o 29 de setembro, que vamos a pedir todas as 

facturas, na Romaría Feminista, feminista, 22.537,94. Son públicas, eh!, as facturas. Iso 

para que nos quede claro. Agora facermos unha pregunta ao señor Alcalde, ou quen nolo 

poda  contestar,  a  Concellería  de  Promoción  Económica  e  Turismo,  está  pondo  en 

marcha  o Museo Etnográfico  de  Loiro,  que  nos parece  perfecto,  pero  atopamos un 

decreto que nos meses de xullo e agosto de 8 a 10, fíxose un obradoiro no local social  

de Loiro. Local social  que quitóuselle aos veciños, para que vostedes o saiban, vale? 

Entón a adxudicación á empresa Artelandia Ocio Creativo por un importe de 1.412, é 

dicir, obxectos, como se eu para que vostedes o entendan, se un obxecto o cedo, mo 

reparan,  por  así  dicilo,  vamos a  ver,  con diñeiro  público dos  veciños de  Barbadás, 

fixemos, un obradoiro para reparar 

O Sr. Fírvida toma a palabra: É mentira o que está dicindo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Despois Xosé Manoel

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pono aquí. É un decreto.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Está facendo unha mala interpretación

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Leo, para que non me digan que son mentirosa. O 

Concello de Barbadás, a través da Concellería de Promoción Económica e Turismo, está 

a  pór  en marcha  o  Museo Etnográfico  de  Loiro,  onde  se  expoñen un conxunto  de  

diferentes  elementos  etnográficos  e  patrimoniais.  Algúns  destes  obxectos  que  están 

expostos atópanse moi desgastados,  un polo paso dos anos, elementos moi antigos e 

outros polo propio uso dos mesmos nos diferentes oficios que antes se facían de xeito 
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manual e artesanal, por elo a Concellería de Promoción Económica e Turismo, vai pór 

en marcha un obradoiro de restauración dos obxectos que precisen ser arranxados para a 

súa mellor conservación e para a súa posta en valor. Este obradoiro vai desenvolverse os 

martes e xoves dos meses de xullo e agosto en horario de 8 a 10, no local social de 

Loiro. Vai ser adxudicada  á empresa Artelandia Ocio Creativo, por importe, é o que 

acabo de ler. Isto  o poden ler calquera.  Vale? ou sexa,  que con diñeiro público dos 

cidadáns, reparamos obxectos de cidadáns de Barbadás.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Non.

A Sra.  Vispo toma a  palabra (PP):  Vamos a  ver,  señor  Fírvida,  déixoo aí.  Señor 

Alcalde me conteste cando queira porque o vamos meter por escrito ou vostede mesmo, 

vale? Despois, ese local, como hai obxectos alí, se, vai facer unha memoria, ou sexa, ese 

local,  para  que  todos  os  que  coñezan  Loiro,  é  un  local  que  está  pois  en  perfectas 

condicións, e se lle adxudicou un contrato menor para unha realización dunha memoria 

valorada en 1.000 euros a un señor, para que nos diga como podemos mellorar esas 

obras, que xa están aí. Seguimos gastando. O pon aquí. Home por deus, Fírvida, o pon 

aí.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Xa che contesto. É para o outro, para o de arriba.

A Sra.  Vispo toma a palabra (PP):  Baixe  poñer unha alarma,  que se  contratou á 

empresa Setega, por 1.124 euros. Correcto? Vale. Pois todo iso vamos pedir copia das 

facturas porque queremos que os veciños de Loiro saiban todo o que estades facendo. 

Vale. igual que o da Romaría Feminista que parécenos, un despilfarro, de un só día e  

aínda encima que a xente cobre por vir a unhas mesas que nunca cobraron, cando viñan 

a esas mesas, nunca antes co Partido Popular, se cobraba, e agora lle pagamos 680 euros 

por ouvir a unhas persoas falar do feminismo! Home. Vamos. É que me parece moi forte 

que  esta  xente,  ou  sexa,  os  veciños  teñen  que  sabelo.  Despois,  vamos  a  ver.  A 

Concellería  de  Cultura,  seguimos  con  vostede,  mes  de  xullo  e  mes  de  agosto, 

contrataron a unha produtora, dúas produtoras distintas, Cultura Activa, 3.105 euros. E 

despois, outra produtora, Cooperativa, que é distinta, 5.225. Máis, todas as obras que se 

fixeron

A Sra. González toma a palabra (BNG):  Non, a ver, son esas dúas distribuidoras, 

neste caso
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Produtoras.

A Sra. González toma a palabra (BNG):  Ou produtoras, pero as que distribuíron o 

programa do Refréscate coa Cultura

A Sra.  Vispo  toma  a  palabra  (PP):  Vamos  a  pedir  copia  das  facturas.  Despois, 

eminente derrube dunha vivenda da Travesía de Piñor, vale? Segundo vimos o decreto, 

está localizadas as propietarias desa vivenda,  entón máis ou menos, polo que vimos no 

decreto, se quere léollo.

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Non, que non as damos, que non reciben as 

comunicacións. Non sei en que vai consistir a pregunta.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):A pregunta é que esa obra cústanos aos veciños de 

Barbadás 15.000 euros, vale. Se esas dúas persoas están localizadas, mire, hai moitos 

medios, ten vostede unha libretiña, vaia vostede coa libreta ou vaia como queira e que 

localicemos esas persoas porque si se poden localizar.

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Xa as intentamos que localizar, xa fixen as 

xestións 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señora Victoria, 15.000 euros que non teñen que 

pagar os veciños igual que os veciños pagaron as reparacións da piscina e a pintura 

outra vez este verán, que teño aquí as facturas.

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): que custe 15.000 euros a intervención non 

significa que a vaiamos facer

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Aquí o pon.

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Vostede ve no expediente aprobado? Verá 

un informe técnico.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Eu pregunto. Eu pregunto. E pedimos o informe. 

Despois temos sancións tributarias do carto trimestre de 2017, terceiro trimestre. É unha 

contía pequena pero non entendo que levando unha xestoría todo o tema tributario deste 

concello teñamos sancións tributarias. É a primeira vez. Vamos a ver. Isto, informe da 

tala do campo de San Roque. Fixemos, o señor concelleiro, sabe que presentamos 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Rafa, deixa que interveña.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non pasa nada. Nós somos benevolentes e xa lle 
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dixen que non había ningún problema,  o  que si  temos que trasladar  aos veciños as 

preguntas que fixemos sobre esa tala. Aquí o decreto que firma o señor Alcalde pon, 

“permuta da madeira polo servizo de tala de ditos árbores”. Vostede sabe cantos árbores 

se talaron alí? Senón me equivoco, pero vou dicir entre comillas, 250, unha permuta da 

madeira polo servizo de cortar? Moi bo negocio fixo o concello. Vamos a pedir todas 

esas preguntas porque hai que trasladalas aos veciños de Sobrado. Vamos a ver.  Miren, 

facturas vamos a pedir de Rosa dos Ventos, de distintos monitores de xullo e agosto.  

Mire,  recórdollo  por  iso  vamos  pedir  a  factura  porque  estamos,  queremos  que  os 

veciños saiban  todo,  e  vamos a  trasladar  todas  as  factura,  para  que  vexan que  son 

correctas. Nunca contratamos nos meses de xullo e agosto para os servizos da Casa de 

Xuventude, e a Casa de Cultura, monitores. E vostedes gástanse

A Sra.  González  toma a palabra (BNG): Na Casa  de  Cultura non se  contrataron 

monitores.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Casa da Xuventude, descúlpeme. Rosa dos Ventos 

é unha empresa.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Para o Espazo Infantil

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Para o Espazo Infantil, vale? Mire, o venres 13 de 

xullo íamos pedir outra factura do Centro Empresarial, o importe é moi pequeno señor 

Fírvida, Xornadas de procura de emprego e habilidades sociais. Sabe a cidadanía cando 

se fixo este curso, o 13 de xullo. 13 de xullo ás 8 da tarde, co calor que facía, paréceme 

que, mire, ía chamar ao Centro Empresarial hoxe á mañá, pero dixen, non vou chamar.  

Xógome, xógome, as persoas que había nese curso o 13 de xullo. Custou 150 euros, 

pero mire, é un rogo ao señor Alcalde, por deus, fagan os cursos en datas que poida ir 

todo o mundo e non o 13 de xullo ás 8 da tarde nun centro empresarial que non hai 

ninguén, que todo o mundo anda por aí coas súas familias ou o que sexa. Despois, os 

cidadáns teñen que saber que cando se facían contratacións, vale?, novas contratacións, 

facíanse co servizo de persoas, de técnicos deste concello. Hoxe mesmo, soamente vin 

dúas.  2 de maio, 17 de abril,  5 de abril,  2 de maio, 17 de abril e 5 de abril.  Vale?  

Fixéronse dous procesos selectivos de contratación para persoal de servizos múltiples e 

un oficial de albanel. Estas persoas cobraron dúas veces o mesmo día, 180 euros, cada 

un, por facer este servizo. Así nos vai. Seguemos gastando diñeiro. Vamos a pedir copia 
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das facturas. Expediente de comisión de valoración de asociacións culturais. Aquí, as 

asociacións musicais presentas as súas memorias e, pois dánlle a subvención que lle 

corresponda.  Vamos a  pedir  dúas  en concreto.  Asociación Amigos Detequele,  1.600 

euros que se lle deron. E Asociación Cultural Desastre, 1.199. Vamos a pedir eses dous 

expedientes, vale?

A Sra. González toma a palabra (BNG): Cales? Detequele?.

O Sr. Alcalde toma a palabra: E Desastre.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Detequele e Desastre porque todos sabemos de 

quen forma parte Detequele.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Non é que se lle dera é que 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Presentaron a memoria.

A Sra.  González  toma  a  palabra  (BNG): En  función  do  que  eles  presentan  é  a 

cantidade  de  diñeiro  máximo  ao  que  poden  aspirar.  Despois  isto  todo  téñeno  que 

xustificar,  evidentemente.  Iso  non é  que  se  lle  dese  esa  cantidade  porque se  lle  dá 

menos, en función do que xustifiquen eles.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Nós queremos ver ese expediente.

A Sra.  González  toma  a  palabra  (BNG):  pero  que  en  todo  caso  está  todo  por 

supostísimo nos servizos de Intervención.

A Sra.  Vispo  toma  a  palabra  (PP): Vale,  perfecto.  Nós  non  lle  dicimos  nada. 

Queremos sabelo nada máis, velos expedientes.. Copia da factura asociación Cultural 

Urticularios por importe de 2.480. Ferramentos antigos Museo, o concepto, alguén me 

explicará que é isto. Factura de José Manuel Calviño Rey, por importe 1.800, concepto 

Elas, feminismo. Porque non sabemos.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Si, é, vamos a ver, é un libro que se adquiriu 

para a Casa da Cultura, é un libro que

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Si, 1866 euros! 

A Sra.  González  toma  a  palabra  (BNG):  É  un  libro  que  podedes  consultalo  en 

calquera momento é unha xoia. E comprárono moitísimos concellos, moitísmos, incluso 

en algún sitio subvencionounos a Deputación e comprounos a Deputación. Non sei se o 

tedes na Deputación ou non. é un libro que é unha xoia literaria, é unha xoia literaria, 

ten cadros orixinais, láminas orixinais de distintas pintoras, e tal. Podedes pasar cando 
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queirades a velo.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  outra copia, outra copia de Cultura, é que case 

todas son súas, 

A Sra. González toma a palabra (BNG): E que libros, nunca me parece moito

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, non, e eu estou de acordo con vostede pero 

quero velo porque ten que ser unha xoia, eh! Copia factura Cultura Activa, cooperativas 

galegas,  24 de maio, 3.025 euros, concepto, actividades realizadas en Terra Máxica, 

2018. Non sei que é isto.

A Sra.  González  toma a palabra (BNG):  Non sabe  o que  é  Terra  Máxica?  Leva 

funcionando xa tres anos, que é un ciclo de maxia,  no que están inmersos diversos 

concellos da provincia de Ourense

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale,  xa  sei.  Vale,  perfecto.  Copia da  factura, 

déame.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Vas pedir copia de todo?

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, ti sabes os decretos. Pedinlle soamente uns 

cantos pero os demais son dignos de ver, eh!Copia de factura de Miguel Angel García 

por importe de 700 euros. Vamos a ver. Artes gráficas cobraron 700 euros por facer, o da 

Noite Moucha, que non sei quen o leva, non sei, pois quen o leve, 700 euros, os carteis.  

Deixámolo  aí.  Vamos a  ver.  Reparación piscina,  ai  vou, 2 de  xullo,  914 euros.  Hai 

outras dúas de pintura, porque en vez de pintarse a zona de dentro pintouse a de fóra 

equivocadamente, pero non pasa nada.  Copia do sinistro de reclamación, isto si  que 

alguén quería que mo explicara.  Hai un sinistro de reclamación de responsabilidade 

civil patrimonial que ten que pagar o concello, 9.641. é de decembro do 2015. Hai que 

facer  agora  un  abono  de  600  euros  que  é  a  franquicia,  ou  200,  estou  falando  de 

memoria, vale? este sinistro, reclamación patrimonial de que vai. Alguén o sabe?

O Sr. Sierra toma a palabra (PSOE): Si, perténcevos a vos. É ese camiño que vai 

abaixo, que baixa por aí abaixo

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Aquí pon decembro, eh! Nós non estábamos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A data de ocorrencia é outra. Pero dillo ti, Rafa.

O Sr. Sierra toma a palabra (PSOE): Eu creo que é iso. Ese camiño que baixa por 

abaixo, un neno baixou

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

94



CONCELLO DE BARBADÁS

O Sr. Alcalde toma a palabra: Cunha bicicleta.

O Sr. Sierra toma a palabra (PSOE): Baixou por alí abaixo cunha bicicleta

O Sr. Alcalde toma a palabra: A gravilla

O Sr. Sierra toma a palabra (PSOE): Que se lle quedou un buraco feito, se pegou un 

leñazo e o rapaz 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non teño nin idea. É saber o que é. se é noso ou 

voso hai que pagalo. 9.641.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Sabes quen é a nai, ademais.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vamos a ver. Contrato menor ARL avogados por 

4.090 para asesoramento de Protección de Datos. Pero vamos a ver, non temos unha 

xestoría  que  nos  está  levando  unha asesoría  que  nos  leva  todo.  É  que  eu  non sei,  

estamos pagando e pagando. Despois. Hai unha pregunta, Silvia

O Sr. Alcalde toma a palabra: A nova lei, están preguntando sobre a Lei de Protección 

de Datos.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Si, si e a Deputación dá subvencións.

A Sra.  Vispo  toma  a  palabra  (PP): Pero  eu  non  teño  porque  sabelo,  estou  na 

oposición. Teramo que informar, non me diga iso porque eu non teño porque sabelo. 

A Sra. González toma a palabra (BNG): Iso a xestoría non pode levalo.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vamos a ver. Estou pedindo información 

A Sra. González toma a palabra (BNG): Igual que a prevención de riscos laborais non 

a pode levar unha  xestoría.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Pero eu non o sei, vale?, sábeo vostede que está 

gobernando.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Di vostede como se 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Preguntei, nada máis. Todo o que estamos vendo, 

xa me dirá, o gasto que estamos tendo. Vale. despois, vamos a ver. Mellora rúa Camiño 

do Pito e mellora Camiño do Val, a empresa Asfegal por importe de 30.000 euros cada 

unha  das  obras.  Vale.  Isto,  preguntareille  ao  señor  Alcalde  que  me  conteste  Silvia,  

vamos a ver, non pasou, non pasou directamente por xunta de goberno, senón que pon o 

decreto que ten a facultade o señor Alcalde para adxudicar estas obras.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A cal se refire que agora estaba coa señora Secretaria?.
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A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Adxudicáronse nunha mesa de contratación. 

Camiño do Val e Camiño do Pito.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ah, si. Foi unha mesa de contratación na que estaban 

presentes os oportunos funcionarios, a mesa de contratación debidamente constituída e 

legalmente constituída. 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale, perfecto. Era para saber se efectivamente, 

igual  que  o  polideportivo,  os  36.000  euros  do  Grupo  Móvete,  é  unha  mesa  de 

contratación entón estará todo correcto, non?

A Sra Secretaria toma a palabra: Si, é unha mesa de contratación que abre as ofertas.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Unha pregunta que me quedou. Ánxela, a Romaría 

Feminista onde se vai facer?

A Sra. González toma a palabra (BNG): A Romaría Feminista vaise facer na zona do 

polideportivo. Na parte de abaixo o que se está facendo agora é limpar, vai ser a zona de 

charlas, e a parte que está onda o polideportivo vai ser a zona de concertos.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vaise cortar esa rúa, non? Vale.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Si vaise cortar. A zona de concertos. Quero 

tamén que saiba a cidadanía, que dende o Partido Popular, dende a Secretaría Xeral de  

Igualdade,  chamaron  hai  uns  días,  ao  servizo  de  igualdade,  para  felicitarnos  pola 

romaría, considerando que era moi necesario, facer as actividades neste momento no 

que as mulleres están saíndo a rúa e facéndose escoitar. Entón é moi interesante que a 

xente que veña ás expertas que veñen dos distintos temas que estean aquí en Barbadás e  

que todos poidamos escoitalas. En todo caso, eu si que quería facer xa que saíu o tema, 

pois convidar  a  todos os membros da  corporación, que  vaian,  fundamentalmente,  a 

todos e a todas. Mesmo ao Partido Popular... e vexa que tratamos de buscar a algunha 

concelleira do Partido Popular, que quixera participar na mesa de debate, que se refire a 

políticas  de  igualdade  no ámbito  local,  chamamos a  varias  delas,  e  en  principio ás 

persoas que chamamos nun primeiro momento, dixéronnos que si, que sería interesante, 

e instamos a chamalas nuns días, e  unha vez que as chamamos a segunda vez, todas nos 

dixeron que  non.  Entón,  fixemos un chamamento  nos  medios  de  comunicación.  Se 

considerades que  alguén do Partido Popular quere vir, aínda que xa está a cartelería en 

marcha,  aínda  que  se  están  anunciando  nos  medios  de  comunicación os  nomes,  se 
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algunha quere vir vai ser recibida, por supostísimo cos brazos abertos e vai poder falar...

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): E seguro que non lle cobran. 

A Sra. González toma a palabra (BNG): Hai moitas que non cobran. Concretamente 

as políticas que veñen non cobran ningunha.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  é que da Consellería seguramente lle viría xente 

que non lle vai cobrar.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Non, é que das mesas estoulle dicindo que 

non van cobrar. Ningunha vai cobrar.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): pero Ánxela, ven aquí.

A Sra. González toma a palabra (BNG):  Non. dígolle quen vai cobrar. Vai cobrar a 

Asociación Si hai Saída,  que é unha asociación de violencia de xénero a que eu lle 

insistín que cobrara  porque é unha asociación.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): ... van nomes e apelidos Ánxela.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Van nomes e apelidos da xente que están. Na 

última mesa? Na última mesa ven, Cristina, do Bloque de Allariz, que non vai cobrar 

absolutamente nada. Ven Celia Alonso do Partido Socialista Obrero Español, que non 

vai cobrar absolutamente nada. Ven, Marta .... de Compostela de Santiago, que non vai 

cobrar absolutamente nada, nin sequera o desprazamento. Ven Natalia Paleo que é unha 

persoa que asesora en temas de igualdade, que ten escrito varios libros, nas políticas 

sociais, que non vai cobrar absolutamente nada, nin sequera desprazamento, vale? Na 

mesa de comunicadoras, ningunha vai cobrar. Non, Susana Pereira, que dixo que quería 

cobrar o desprazamento, de Onda Cero, que ven dende Pontevedra. Vale?

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Unha pregunta. Tanta xente de afora para falar 

deste tema, hai moitas políticas

A Sra. González toma a palabra (BNG): Ven xente de Ourense e ven xente distintos 

puntos de Galicia. 

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Eu vexo que habería que darlle máis cercanía, 

non traer xente tanto de Santiago, que aquí a   xente nin a vai coñecer.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Vaise traer de Ourense tamén. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: O tema é traer a xente, tan distintas

 A Sra.  Varelas  toma a  palabra  (DO):  Aquí,  somos,  que  eu  saiba,  unhas  cantas 
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concelleiras.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vamos a ver. Creo que estamos en rogos e preguntas.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Era con responsabilidades de goberno, Fina. 

Nesa última mesa.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Esta señora ten responsabilidades, creo.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Pode vir. Pode vir.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Estame invitando agora?.

A Sra. González toma a palabra (BNG):  Eu chamei a, non, non, acabo de facer un 

chamamento. Falamos de políticas que están gobernando neste momento, que están en 

políticas de igualdade neste momento.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Prosiga. Pregunte señora Chelo.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vamos a ver. Despois, para que a cidadanía saiba 

que nós trouxemos a un pleno, o da Escola de Música, os convenios de Ritmos Musicais 

e Nova Fronteira. Nosa sorpresa é nestes decretos, de data 17 da agosto, cando vostede  

nos dixo que estaban feitos os convenios, non estaban feitos, dixestes, e creo que os 

meus compañeiros me corrixan de que estaban feitos os convenis e aparecen con data 17 

de agosto. É dicir, non estaban feitos. Vale?

A Sra.  González  toma  a  palabra  (BNG):  Como  con  data  17  de  agosto?  Estás 

equivocada.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Os decretos están aí.

A Sra. González toma a palabra (BNG): A ver, os convenios

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Teñen datas, Ánxela.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Os convenios fírmanse cada ano, ao longo 

do ano natural. O último que se firmou foi…. Non pero eu tamén quero aclarar, o ano 

pasado o 16 e este ano

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): E este ano o 17 de agosto.

A Sra. González toma a palabra (BNG): E este ano aínda se firmou hai pouco o de 

Ritmos Musicais e o de ritmos musicais aínda non o entreguei

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): O 16 de agosto.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Fírmanse ao longo do ano natural.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Dixéstenos que estaban e non están.
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A Sra.  González  toma  a  palabra  (BNG):  Están  firmados  os  de  todos  os  anos. 

Fírmanse todos os anos, Chelo.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Despois, turismo, señor Padrón, vostede que tiña 

tanto problema co turismo, vale?, atenda, vamos pedir dúas factura que son 1.200 euros, 

para revista, para divulgar os recursos turísticos, imaxínese ...., a unha revista que ten 

logo político, Sermos Galicia. 

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Que logo político ten?

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señor Fírvida, calámonos. E despois, Televisión de 

Galicia,  1.800  euros,  que  se  basea,  ou  sexa  queremos  saber  en  que  se  basea  esta  

publicidade. Vale? Pero mo contesta por escrito que é moi tarde e témonos que ir.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Senón vos importa, é rápida. Cando van iniciar 

as obras da praza do Pumar en Bentraces e cales van ser realmente as actuacións que se 

van realizar? É o que nos están a preguntar os veciños.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, un momentiño. Contesto por escrito, ben. Agora 

quero preguntar eu porque é un asunto que nos atinxe a todos, se é posible, se é posible 

que a señora deputada provincial de infraestruturas nos informe sobre a situación das 

obras do campo de fútbol. Se é posible.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Aquí? 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Aquí e a todos nós porque creo que é un asunto… se o 

considera oportuno, eh!

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Eu considéroo oportuno. Vamos a ver.  Aquí o 

grupo de goberno para que todo o mundo se entere, eu gozada das miñas vacacións, 

loxicamente todo o mundo sabe que no mes de agosto eu non estou, sobre todo neste  

momento, na provincia de Ourense, e hai dúas persoas, que é o concelleiro de deportes e 

o señor Alcalde que me mandaron un whatsapp para que eu os informara. Contesteilles 

aos dous dicindo que cando eu volva de vacacións, desculpa porque lle contestei a un 

dos dous

O Sr. Alcalde toma a palabra: A min, contestoume a min. Eu mandeino porque non 

respondeu. 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Perfecto. Entón, vamos a ver, eu contestarei no 

momento  que  vaia  á  Deputación  provincial  que  aínda  non  fun,  porque  levo  unha 
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semana..., á semana que ven vou e non teño ningún problema en contestarlle como está 

o tema do campo de fútbol. Non hai nada que ocultar. Aquí vamos da man os tres. O 

grupo de goberno e o que é a Deputación Provincial. Tamén quero deixar claro ante a 

cidadanía pola que vostede me preguntou que trouxemos unha moción dúas veces, dous 

anos consecutivos, onde se votou en contra para o arranxo do campo de fútbol. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: non esa obra exactamente.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Once e trinta e cinco.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Levantamos o pleno.

Concluído o anterior,  non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse 

por finalizada a sesión, sendo as 23:35 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

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE
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