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 Dª SILVIA ALONSO

No  salón  de  Plenos  da  

Casa  do  concello   de  

Barbadás,  sendo  as  

19:00   horas do día 11  

de MARZO de 2019 reú-

nese en sesión ordinaria,  

en  primeira  convocato-

ria,  o   concello   Pleno,  

baixo  a  presidencia  do 

Sr.  alcalde,  coa  asisten-

cia  dos  Sres./as.  

concelleiros/as.  Relacio-

nados  na  marxe,  ac-

tuando  como  secretario,  

Silvia Alonso 

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

aberto o acto e, seguidamente  procédese á análise dos puntos da orde do día.
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PARTE RESOLUTIVA

O Sr. Alcalde toma a palabra: Boas tardes a todas e a todos, especialmente ao público asistente. 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señor Alcalde, podo tomar a palabra un minutiño, agora que 

abríu a sesión? Podo?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pode.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Quería pedir un minuto de silencio. Todas as administracións 

hoxe, coma é ben sabido, pediuse un minuto de silencio nas portas para lembrar o 11M dos crimes que 

houbo en Madrid. Considero que tendo pleno, hoxe día 11, pois, considero pedir a toda a corporación, 

se están de acordo, ese minuto de silencio en recordatorio.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Para aproveitar a ocasión, entón, creo que tamén é de xustiza que 

pidamos un minuto de silencio polas tres vítimas asasinadas,  mulleres asasinadas,  nas últimas 24 

horas. Entre elas unha galega que, evidentemente, polo feito de ser galega non é nin máis nin menos, 

pero que son tres mulleres asasinadas,  aínda despois da mobilización do 8 de marzo. Empezamos 

entón. Un minuto de silencio, por favor.

1. APROBACIÓN DAS ACTAS DO 22 DE NOVEMBRO E DO 3 DE DECEMBRO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Como dicía, estamos nun pleno ordinario, e o primeiro punto 

da orde do día, aprobación das actas do 22 de novembro e do 3 de decembro do ano pasado. Algunha 

modificación,  consideración,  apunte  que  haxa  que  facer  sobre  esas  actas.  Señor  Ramón?  Partido 

Popular? Tampouco. Polo tanto, votos a favor? 

A Sra. Secretaria toma a palabra: unanimidade.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Nas dúas actas. Si.

O punto número 2 da convocatoria “Prezo público” queda excluído da orde do día porque se incluíu  

por un erro de transcrición, xa que se debateu e acordou na sesión plenaria anterior. 

2.  MOCIÓN  DE  DEMOCRACIA  ORENSANA  RELATIVA  Á  MODERNIZACIÓN  DO 

AUDITORIO E DA CASA DE CULTURA

O Sr. Alcalde toma a palabra: Na orde do día figura un procedemento xenérico de prezo público que 

como todos vostedes saben, xa foi retirado da orde do día nas comisións informativas porque xa fóra 

aprobado previamente noutro pleno. Polo tanto, pasamos ao terceiro punto da orde do día que é unha 
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moción de Democracia Orensana, relativa á modernización do Auditorio e da Casa de Cultura. Ten a 

palabra o seu voceiro ou voceira. Lembrarlles que son cinco minutos na primeira intervención e tres 

na segunda.

O Sr. González toma a palabra (DO): Señor Alcalde, vou ser breve. Dende Democracia Orensana, 

cremos que Barbadás que é un concello moderno, que ten que estar cos tempos de hoxe e queremos 

que o Auditorio pase de analóxico a dixital. Podía explicar a diferenza entre a sinal dixital e analóxica  

pero creo que o limos todos. Unha vez vista a diferenza, utilizando a política de menos é máis, por que  

digo menos é máis? En menos espazo, maiores recursos. E vendo a carencia que ten o Auditorio a 

nivel técnico propomos: Realizar un esforzo económico para a compra para as instalacións dunha 

mesa dixital  que  xa  traen  reverse,  ecualizador  dúas  bandas,  portas  de  ruído,  puntos  suspensivos,  

etcétera, que carece o auditorio. Un equipo PA co seu grave, tapa dixital, xa que o equipo que ten é 

obsoleto e é específico para facer monitores. Dous monitores de son auto amplificados. Cambiar os 

focos, que os ten de lámpada de descarga a focos RGB. Así evitamos, baixamos o consumo e evitamos 

o gasto de lámpadas.  Unha mesa de luces dixital  co seu programa correspondente e microfonía e 

cableado para facer os eventos, xa que de eles, carece.

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

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto):  Moi boas tardes a todas e a todos os que estamos 

aquí. Unha vez nos chegou esta moción, aínda que non, tecnicamente non imos a debater sobre ela, o  

único que fixemos comprobación de se, efectivamente, estas deficiencias que nos presentan aquí os 

compañeiros de Democracia Orensana, efectivamente, carecía a nosa Casa da Cultura. O que se nos 

contestou, xa que en comisión informativa non estaba a concelleira de cultura para darnos información 

sobre elo, buscamos nós información e non sei se vostedes son sabedores do que piden aquí. Unha  

mesa de  son dixital,  parece  ser  que  xa  a  hai.  Un ecualizador  de  32 bandas,  non o hai.  Os dous 

monitores de son auto amplificados, si que os hai. O de cambiar todos os focos de led para baixar o 

consumo  eléctrico,  seica  está  en  tramitación.  Unha  mesa  de  luces  dixital  co  seu  programa 

correspondente, parece ser que si  que a hai, tamén. A microfonía e cabreado necesario para facer 

eventos, ao parecer tamén o hai. Xa digo, isto é información que temos nós, cando nos acercamos a 

pedila in-situ. Nos sabemos aínda o que dirá a concelleira de cultura sobre este tema porque xa digo, 

non estaba en comisión informativa, entón esperaremos a súa comparecencia neste pleno. O que si, hai 

unha deficiencia moi grave na Casa da Cultura, na que nós nos atopamos e que corroboramos, que é o 

cheiro a gasoil que hai ao entrar ao abrir a porta. Por que? Porque a Casa da Cultura, xa foi mal feita 
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no seu tempo, o depósito está no xardín, entra o tubo do gasoil e está a bomba que bota para arriba,  

para a máquina que distribúe para os radiadores, está a bomba xusto na entrada coma se estivera nun 

armario. Que ao parecer, seica houbo unha derrama no seu día e empapou aquilo de gasoil, e vostedes 

se queren, pois vaian hoxe ata alí, que o cheiro era tremendo. E ao parecer ese cheiro pois haino de  

vez en cando porque é normal, unha bomba que ten filtros, xusto nunha entrada, se a poñen vostedes 

na casa, cada vez que abran a porta van ter un cheiro a gasoil impresionante. Entón, unha obra mal  

feita porque iso fíxose cando se fixo a obra. Aínda por riba. Ou sexa que eu non sei quen foron os 

arquitectos que se lle ocorreu poñer unha bomba nunha entrada dunha Casa da Cultura. Ou sexa, por 

onde se entra. Polo tanto, pedimos, aproveitando esta moción porque xa non vamos ter outra moción 

outro día,  xa podemos aproveitar esta,  solución, esa bomba, hai que sacala  para fóra onde está o 

depósito,  facerlle  unha caseta,  que entre  o tubo directo  para  subir  para  riba  para  a  máquina que 

distribúe. Polo tanto, hai que sacar a corrente para fóra, hai que facer unha caseta fóra onde está o  

xardín, onde está o depósito. Non ten máis solución ca esa, e senón chamen a calquera calefactor 

autorizado, técnico, experto e diranlle. Entón xa digo, aproveitamos esta moción para, se o queren 

incluír os membros de Democracia Orensana, e non temos que traer outra moción outro día. Nada 

máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: moitas grazas. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Ante todo pedir desculpas ante o público asistente, que antes 

como pedín a palabra ao señor Alcalde, non dixen as boas tardes a  todos os que nos acompañan hoxe. 

Eu, refírome ao grupo de Democracia Orensana, cando realmente se trae unha moción a este pleno, o  

primeiro que hai que facer, entendo eu e baixo o noso punto de vista do Partido Popular, é preguntarlle 

aos técnicos da Casa de Cultura, cales son as deficiencias que ten a Casa de Cultura. O señor Padrón 

dixo unha serie de cousas que traemos os deberes en común porque podemos dicilo, non creo que lle  

pareza mal ao señor Padrón, coincidimos xuntos na Casa de Cultura, e loxicamente os técnicos, ou 

sexa,  eu non son técnica en  son,  entón cando  eu  vin esta  moción,  o  outro  día,  entendín  que  os 

compañeiros  de  Democracia  Orensana  irían  á  Casa  de  Cultura  a  cerciorarse  ou  a  preguntar  aos 

técnicos se todo isto era deficiente. Vale? Ou realmente o necesitaban. Nós o que fixemos é corroborar 

esta información que vostedes traen hoxe ao pleno e cal é a nosa sorpresa de que efectivamente, 

traemos os deberes feitos, tanto Compromiso coma nós, porque coincidimos alí, coma ben dixen, e  

nos din que a mesa de son dixital que xa a teñen. O que non teñen é o ecualizador de tres bandas, os  

dous monitores de son, si o teñen; a mesa de luces tamén; a microfonía e o cabreado necesario, tamén; 
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e despois que hai unha serie, que están pedindo agora mesmo uns orzamentos, que me parece o máis 

lóxico, non?. Cambiar todos os focos de led,  que ben, niso temos que dicir que realmente pois a  

concelleira pois xa o ten asumido e que realmente están valorándoo, polo que nos dixo o técnico neste 

momento. Entón, entendo que esta moción a metade das cousas están feitas. Vamos, tamén, vou dicir 

coma o señor Padrón, neste momento vou esperar a intervención de dona Ánxela para que realmente 

nos diga, efectivamente, se corrobora o que o técnico nos dixo. Entendo que si, cando realmente a 

información a traerá vostede tamén. E o que si  dicimos é, o cheiro a gasóleo, loxicamente cando  

entramos o notamos. Sabíamos que está a bomba aí. Eu sinceramente non son técnica para dicir se  

está dentro ou fóra ou ten que estar nalgún lado. Entendo que cando alguén o permitiu pois que 

realmente  estará  no  sitio  axeitado.  O  señor  Padrón  hoxe  díxonos  que  non,  pois  realmente, 

aproveitamos tamén a moción para pedir ese cambio. Non? Se efectivamente iso non pode estar aí.  

Nós fiámonos, realmente, dos técnicos e das persoas que no seu momento, fixeron a obra da Casa de  

Cultura.  Estivemos aí  durante oito anos, tanto miña compañeira Neves Carril  coma min, e nunca 

notamos o cheiro a gasóleo coma realmente, hoxe cando entramos. Pero ben, xa que pasou iso, pois 

aproveitamos tamén esta moción e esperamos á intervención de dona Ánxela para que nos explique 

máis sobre esta moción. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede, dona Chelo Vispo. Ten a palabra a señora 

concelleira, Ánxela González. 

A Sra. González toma a palabra (BNG): Ben, boas tardes. Antes de nada, dicir que non estiven nas 

comisións informativas o venres, día 8, porque estaba convocada unha folga de mulleres e eu asistín, e 

polo tanto, non vin ás comisións informativas. Quero que así conste porque ademais fixen folga ao 

longo de todo o día incluso no meu posto de traballo. Ben, a moción de Democracia Orensana, eu 

enténdoa como un intento de mellorar as cousas que hai na Casa de Cultura. Efectivamente, a Casa da 

Cultura é o edificio máis antigo que hai neste concello. Debe ter en torno a 27 anos. Co paso do 

tempo, fóronse modificando e mellorando as instalacións. De feito, eu recordo hai moitísimos anos a 

Casa da Cultura na zona do auditorio aínda sen butacas e posteriormente puxéronselle as butacas. E 

recordo, pois por exemplo, cando entrei no goberno, que había a biblioteca, unicamente no piso de 

abaixo. Fíxose unha biblioteca infantil para distribuír os dous espazos. Abriuse no 2015. Renováronse 

equipos  informáticos  de  xeito  paulatino,  tanto  en  ambas  bibliotecas  coma  no  propio  auditorio. 

Renováronse liñas telefónicas e amplificáronse as mesmas. Púxose unha bomba, creo que de calor, 

non sei exactamente se o estou dicindo correctamente o da bomba de calor. Non sei se unha bomba de 
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calor ou un climatizador, agora mesmo. Nos tres pisos. Fixéronse pequenos arranxos nos vestiarios 

das actrices, o que se chama entre comiñas, camerino. Renováronse as luces do auditorio. Púxose a  

mesa de son dixital,  con reverse. Puxéronse monitores de son auto amplificados, que xa os había. 

Estes monitores de son auto amplificados xa existían antes do 2015. Púxose a mesa de luces dixital 

cos seus programas e estamos agora intentando facer, efectivamente, unha adaptación. Si, si, Santi. 

Estamos agora intentando facer unha adaptación á os focos led. Falábamos o outro día, precisamente, 

a final de ano, plantexouse a posibilidade de que eses focos que se utilizan no auditorio era mellor  

pasalos a focos led e estamos, efectivamente, pedindo presuposto. E si que se comprou microfonía e 

cabreado. O que non che podo dicir é se hai portas de ruído porque eu non sei que é iso. E non me din  

informado, ninguén sabía o que significaba á xente que eu lle preguntei. Portas de ruído non sei que é,  

entón se mo aclaras. Entón, eu esta moción faríalle unha emenda in voce. Se ben, aínda que pareza un 

pouco estraño, non,? , que a propia concelleira de cultura diga o que vai dicir neste momento, dende o  

meu punto de vista, eu penso que o Concello de Barbadás, que ten máis de 10.000 habitantes a día de  

hoxe, e en algunha ocasión o manifestei, pero ben por falta de tempo, por falta, ao mellor, de estar 

metida no día a día, pois non fomos quen neste goberno de encontrar uns terreos axeitados para crear 

un espazo cultural en Barbadás como teñen outros concellos. Non? Entón, eu dende o meu punto de 

vista,  habería que crear,  ou sexa,  buscar  uns terreos para crear  un espazo cultural  amplo  no que 

existise  un auditorio axeitado, que teña capacidade,  non só para os 10.000 habitantes que hai  no 

concello, senón para moitas compañías de teatro, de música, de danza, que non poden vir a Barbadás 

porque  o  espazo  é  insuficiente.  Considero  ademais,  que  dentro  deste  espazo  cultural,  debería 

integrarse a escola de música, porque coma todos sabemos as instalacións da escola de música, son 

cedidas pola Consellería de Educación e ademais, si é verdade que deberían de ser co aumento de 

matrícula, co tipo de actividades que se están facendo, que deberían ser máis amplas. Considero que 

iso sería un reto para pensar, sexa quen sexa o próximo goberno que entre, e intentar, pois iso, crear un 

espazo cultural onde se poidan integrar pois a escola de música, un auditorio e que a propia Casa de 

Cultura, pois quede para compañías ao mellor máis pequenas, para obras máis modernas e para as 

bibliotecas que ademais a día de hoxe se quedan un pouco pequenas tamén porque están totalmente  

cheas de mozos, de mozas e de pequenos que van á biblioteca. Nestes catro anos, fomos mellorando 

no que puidemos economicamente, os distintos aspectos da Casa da Cultura. Se ben, efectivamente, 

penso que queda moito por facer aínda, que a técnica avanza e polo tanto, si é verdade que é necesario 

modificala, modernizala. Entón eu, faría unha emenda in voce, nos seguintes termos: Continuar co 
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proceso de  modernización no aspecto técnico da  Casa  da Cultura de  Barbadás,  especialmente no 

auditorio, tendo en conta as necesidades e as demandas que poidan ter os propios traballadores, que 

son os que mellor a coñecen. E un segundo punto, buscar terreos para a creación

O Sr. Alcalde toma a palabra: Un momentiño, excedeu o tempo, pero dado que está plantexando 

unha emenda para debater, incluso na segunda quenda de palabra, que remate esa emenda. Por favor.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Buscar terreos para a creación dun espazo cultural no que 

se integren un auditorio, a escola de música, a escola de teatro, unha posible escola de danza e as aulas  

de pintura.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Santiago, don Santiago, para ser 

correctos.

O Sr. González toma a palabra (DO): Ben, eu non sei, non vou falar mal do técnico da escola, 

perdón, do auditorio, pero eu pódolle dicir que a mesa de son, non é unha mesa dixital. É unha mesa 

analóxica, cunha rever analóxica integrada. A mesa de luces, é dixital, pero non ten programa e utiliza 

unha multi plexora para cambiar a sinal analóxica a dixital, a uns dimer, por iso ten as luces que ten. 

Vale?  Un equipo de monitores, non é un equipo PA, vale? Por iso digo, só dous monitores porque 

considero que os dous monitores que hai auto amplificados pasarían a facer función de monitores. 

Vale. E despois, microfonía e cabreado necesario, seino e Ánxela sabe porque o sei. E creo que aquí 

moita xente sabe porque o sei, non ten suficientes micros porque non teñen xa nin micros para cabrear 

un grupo de rock, por exemplo, completo. Vale? Despois, dicirlle ao señor Padrón que eu só traio o do 

auditorio.  Como  anexo  á  Casa  de  Cultura,  porque  considero  que  ten  unha  porta  totalmente 

independente e poderíase entrar. Vale? Entón, se queremos, facemos unha para o que vostede quere, 

para o do cheiro a gasóleo e outra  cousa é facer,  utilizar  unha mellora para o auditorio,  para un 

problema dun cheiro a gasóleo. E estou 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, prosiga señor don Santiago, señor González.

O Sr. González toma a palabra (DO): E despois que si, que estou de acordo. Hai que mellorar a 

nivel técnico o auditorio e si estou de acordo en que se deberían buscar uns terreos, porque paréceme 

que é moi pequeno. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A pregunta entón é, acepta vostede as emendas presentadas pola 

concelleira?

O Sr. González toma a palabra (DO): Se as une ás miñas, si.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Vamos a ver. Mira. É que as túas, hai cousas que existen na 
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Casa da Cultura a día de hoxe e cousas que non. Do que pos ti aquí. Entón eu creo, escóitame ben a 

emenda porque eu creo que o que eu plantexo, unifica un pouco o que dicides vós e o que estou 

plantexando eu. Continuar co proceso de modernización técnica na Casa da Cultura de Barbadás,  

especialmente  no auditorio,  tendo  en conta  as  necesidades  e  demandas  que  presenten  os propios 

traballadores. Porque a ver, eles son os que batallan día a día coa parte técnica e eles coñecen mellor 

do que podo coñecer eu. Ca ti igual non, claro. Ti es un profesional na materia, eu non. Pero un  

concelleiro, ao mellor se es ti o concelleiro, si podes, sabes?, pero se fose eu a concelleira pois non 

son quen de rebaterlle determinadas cousas porque non teño coñecementos técnicos e eles si, pola 

profesionalidade, polos anos que levan traballando aí, polos coñecementos técnicos que poidan ter. 

Entón, eu creo que isto, pois, engloba un pouco o que falta, non?, para acabar de modernizar ese  

proceso e ao mesmo tempo, deixa aberta a posibilidade de continuar mellorando. E unha segunda 

moción, 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Emenda.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Emenda,  perdón, na que,  adquirir o compromiso para 

buscar terreos para a creación dun espazo cultural no que se integren, cando menos, o auditorio, a 

escola de música, a escola de teatro, unha posible escola de danza e as aulas de pintura.

O Sr. González toma a palabra (DO): Esa parte non teño problema ningún.

O Sr. Alcalde toma a palabra: E a primeira parte? É que son dúas emendas.

O Sr. González toma a palabra (DO): É que a primeira parte é exactamente máis ou menos o mesmo 

pero a nivel máis técnico.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Entón, aceptan vostedes as emendas?

O Sr. González toma a palabra (DO): Sen problema.

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

minutos.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Vamos a ver. Eu non vou entrar en consideracións 

técnicas porque non coñezo iso. Non sei se hai grupos mellores, peores, unha marca mellor, outra 

marca peor. Vamos a ver. Eu o único que podemos dicir é que os técnicos, as persoas que traballan alí  

ou que traballan con ese material, a nós non nos trasladaron ningunha, que necesitaran algún equipo 

específico, para que funcione os actos que se realizan alí, mellor. Por outra banda quixera dicir que  

aquilo está mal chamado auditorio, aquilo é un salón de actos. Así de claro. Xa se dixo aquí que hai 27 

anos. É que o da Casa da Cultura, foi concibida, é ridícula para o concello que somos e ninguén se  
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preocupou de pedir aquí, equipamentos para Barbadás, no volume en que estaba aumentando a súa 

poboación. A min, a nós, parécenos que vir agora, despois de catro anos, buscar terreos, dicir de  

buscar terreos, darse conta agora de buscar terreos, home, é que iso xa hai catro anos que xa puideron 

empezar os trámites para ao mellor dentro de dez anos, poder ter algo disto. Pero é que se o camiño 

non se empeza a andar, non se anda. Iso coma cando falamos do polígono comercial. Cando falamos 

de moitas cousas. O problema aquí en Barbadás,  tivemos unha ocasión única, única, nos anos do 

“boom” inmobiliario,  nos anos da  fartura,  tivemos unha ocasión única,  para onde se fixo a  zona 

daqueles edificios altos, ter uns terreos, non só para unha Casa da Cultura nova, para un auditorio 

novo, para unhas dependencias para a escola municipal de música, senón tamén para unha gardería  

nova  municipal,  para  unhas  novas  instalacións  para  a  policía  local,  para  un  centro  de  día,  e 

houbéramos  tido  a  ocasión  de  ter  todo  iso,  nunha  mesma  rúa,  eses  edificios  para  as  oficinas 

municipais  e  para  todo  iso,  incluso  para  o  centro  de  saúde.  Pero  non?  Non  se  fixo.  E  agora  é 

dificilísimo. Eu  aquí trouxemos algunha moción nós que se nos dicía que terreos non existían, non sei 

que.  Por  iso  agora,  estráñanos  un  pouco  buscar,  dicir  buscar  terreos.  Ben,  pois  se  vostede  é  a  

responsable de cultura e ven agora despois de catro anos dicindo que si necesitamos unha nova casa 

da cultura, que hai que buscar terreos, home, o primeiro día que entrou xa debía haber dado o paso, ou 

ir mirando e falando  con outras administracións, ou ir buscando no concello onde poder ter terreos 

para  executar  o  que  a  Xunta  nos  dera  unha financiación para  ter  unha nova casa  de  cultura,  un 

auditorio, escola de música, escola de danza ou todo ao que vostede se lle pasase pola cabeza. Agora, 

falar iso agora e incluílo aquí nunha moción de cousas técnicas, vamos, é que non sei. Eu creo que non 

é bastante serio. Por outra banda, volvo repetirlle

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

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): sobre as cuestións técnicas

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

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Ben, tería que falar moitas cousas máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero ten tres minutos coma todos os demais.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Deixarémolo para máis adiante.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Voceira do Partido Popular., dona Chelo Vispo, por favor.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Grazas, señor Alcalde. Mire, señor González, eu non son técnico. 

Non sei, teño que fiarme dos técnicos que hai na Casa de Cultura, que creo que son as persoas que  

traballaron durante todos estes anos con eses aparatos e é o que nos trasladaron. Eu non podo dicir se 
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vostede ten a razón ou non, pero realmente, eu fíome dos técnicos que están hoxe na Casa de Cultura.  

O que vostede fai, señor Ánxela, é unha emenda de substitución. Realmente o que está facendo, que  

me corrixa a señora Secretaria pero é unha emenda de substitución. Vostede cambiou totalmente a 

moción  de  Democracia  Orensana,  ou  sexa,  os  acordos.  Entón,  realmente  é  unha  emenda  de 

substitución. Mire, poucas veces estou de acordo con vostede. Moi poucas, sobre todo na maneira de 

pensar de vostede e miña. Pero realmente

A Sra. González toma a palabra (BNG): Menos mal

A Sra. Vispo  toma a palabra (PP): Eh?

A Sra. González toma a palabra (BNG): Menos mal.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, non se interrompan. Agradézolle que non se interrompan.

A Sra. Vispo  toma a palabra (PP):  Vamos a poñerlle algo cómico, non?, que hoxe estamos moi 

serios todos. Entón, a ver, realmente, si coincidimos en que a Casa de Cultura, queda pequena para 

esta poboación. Fai 27 anos que se fixo esa casa. Fai 27 anos, eu levo aquí 23 vivindo, e a poboación 

que había nese momento, cando se fixo fai 27, era moi pequena a poboación que había. Non se sabía, 

realmente, o “boom” de crecemento que ía ter este concello. Entón o que vostede agora, nós estivemos 

oito anos gobernando e realmente,  vostedes saben perfectamente que estiveron na oposición, non 

tiñamos diñeiro para poder facer, modificar e facer un auditorio como di vostede. Non había terreos e 

non tiñamos diñeiro material para poder facer ese auditorio máis grande. En algo si que coincidimos, 

era o que lle estaba dicindo, que efectivamente coa poboación que ten Barbadás hoxe, necesitamos un 

auditorio para ter representacións de alto nivel, vale? Non quero dicir que o que haxa ata agora non 

sexa de nivel, eh! Tampouco vamos deixalo así, senón que é a nivel máis pequeniño. Vale? Podemos 

traer, se temos un auditorio e realmente temos unha escola de música. Temos aquí moitas persoas que  

poden desenrolar o seu arte dentro de Barbadás e para a poboación de case 12.000 habitantes que 

temos neste momento. Vale? Niso estamos de acordo. Pero non estou de acordo e vou coincidir co  

señor  Padrón,  en  que  vostede  leva  catro  anos  gobernando,  e  en  catro  anos,  vostede  pediu  á 

administración, a calquera delas, vale? Pediu axuda? Non. Vale? Hai que dicilo claro e alto, non. Para 

poder facer un auditorio. Paréceme moi ben que vostede o deixe aí coma algo que realmente agora que 

se vai, quero deixalo aí para que os que veñan... mire, tivo catro anos. Tiveron dous millóns de euros. 

Así coma vostedes teñen un local que van facer en teoría, non sei se seguen ou non seguen coa casa da 

mocidade, pero así coma van a investir 300.000 mil euros nese local, senón me equivoco, 260 ou por  

aí, non me acordo. Estou falando de memoria, señor Fírvida, pido perdón. 240, estanme corrixindo.
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O Sr. Alcalde  toma a palabra: Por favor, está esgotando o seu tempo con interrupcións, así.

A Sra. Vispo  toma a palabra (PP): Non pasa nada. Sóbrame o tempo. Vale.

O Sr. Alcalde  toma a palabra: é que xa o esgotou.

A Sra. Vispo  toma a palabra (PP):  Vale. Pois creo que queda todo dito. Creo que queda moi claro 

que nós apoiamos a emenda de substitución, que quede claro. Vale? Grazas señor Alcalde.

O Sr. Alcalde  toma a palabra: Moitas grazas.  Señora Ánxela.  Dona Ánxela González,  ten tres 

minutos de resposta.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Ben. A emenda, en realidade recolle perfectamente o que di 

Santi de Democracia Orensana e creo que o deixa aberto a posibles futuribles. Non? A situacións, a  

técnica vai mellorando e paréceme que o deixa completamente aberto a que iso poida seguir facendo. 

Con respecto ao segundo, efectivamente, este goberno non foi quen, e é unha crítica, unha autocrítica, 

este goberno non foi quen de buscar terreos, cun PXOM que que neste momento parece está atascado. 

Parece que non se pode mover, tampouco hai terreos para o instituto neste momento. É dicir, que era 

outro dos grandes retos que tiña este goberno. Tampouco hai terreos para o centro de día. Tampouco 

hai terreos para a segunda gardería municipal. Tentouse facer un PAI e non se fixo. Efectivamente, en 

catro anos non se pode facer absolutamente todo. Pero, a autocrítica non é mala en ningún goberno.  

Como non é mala en ningún goberno e como vexo que tamén vostedes están de acordo co que eu 

estou plantexando e coma é algo que eu tamén me plantexei segundo entrei e non fun quen, ou non 

fomos quen entre todos, porque non é unha cousa só da concelleira de cultura, evidentemente, non 

fomos quen entre todos de conseguir facelo, eu é un reto que lanzo porque me quedo con esa espina 

cravada. Efectivamente, vale? Nada máis. Non teño nada máis que dicir.

O Sr. Alcalde  toma a palabra: Moitas grazas. Polo tanto, señor González, ten vostede un minuto 

máis. Non, si, si, por suposto.

O Sr. González toma a palabra (DO): Ben, coma aquí estamos falando de tempo, de catro  anos, 

oito anos, dezaseis anos, nese tempo creo que os tempos cambiaron, as persoas seguen as mesmas, as 

persoas tamén a nivel técnico hai que reciclarse. Hai que reciclarse a nivel profesional entón traemos 

esta moción e estou moi contento que, señora Vispo, estea de acordo no de buscar un terreo, facer 

unha,  ben,  dícheme a  razón.  Entón,  coma me deches  a  razón,  sendo  deputada  de  infraestruturas  

podemos pedirlle que bote unha man na Deputación. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde  toma a palabra: Ben. Procedemos á votación. Ramón. A ver.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Claro, que lean a emenda.
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O Sr. Alcalde  toma a palabra: Ah, vale. Vale. Porque se íamos a falar por alusións. Non. Vamos. 

Que lea a emenda de novo entón? Vale. Señora Ánxela ou dona Ánxela, lea a emenda.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Si, xa sei, xa sei a emenda. Era simplemente facer 

unha achega, se podo facer unha achega para a votación.

O Sr. Alcalde  toma a palabra: Vostede tivo ocasión para plantexar algunha emenda. Non o fixo.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Ben, pois, non tiven, nese momento, non me din

O Sr. Alcalde  toma a palabra: É que os momentos de debate son os momentos de debate. Agora hai 

dúas mocións, dúas mocións perdón, dúas emendas. Vostede acepta que lle plantexe algunha emenda 

neste  momento?  Non? Xa hai  dúas,  dúas  plantexadas  pola  concelleira,  polo  tanto  procedemos á 

votación. Votos a favor da moción coas dúas? Ah! Queredes que lea a emenda de novo? Por favor,  

Ánxela.

A Sra. González toma a palabra: Continuar co proceso de modernización técnica na Casa da Cultura 

de Barbadás, especialmente no auditorio tendo en conta as necesidades e as demandas dos propios 

traballadores. Dous, buscar terreos para a creación dun espazo cultural no que se integren, o auditorio, 

a escola de música, a escola de teatro, posible escola de danza, aulas de pintura, etc. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Admitiu. El admitiu. É unha emenda de engádega ou de substitución?

A Sra. González toma a palabra (BNG): Substitúe o texto, no sentido de que claro, no texto hai 

cousas que están 

O Sr. Alcalde toma a palabra Desaparece a proposta, si. Vamos a ver. Permítame un momentiño. É 

certo que hai unha emenda de substitución que pode ser aceptado polo poñente. Por iso. Entón é unha 

emenda de substitución que el acepta. Por iso. Substitúe todo o texto que el presenta polo que presenta 

a concelleira. Polo tanto, votos a favor desta moción?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si.

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

“Moción de Democracia Ourensana relativa á Modernización do Auditorio da Casa de Cultura: 

1- Continuar co proceso de modernización técnica na Casa da Cultura de Barbadás, especialmente no 

auditorio tendo en conta as necesidades e as demandas dos propios traballadores. 2- Buscar terreos 

para a creación dun espazo cultural no que se integren, o auditorio, a escola de música, a escola de 

teatro, posible escola de danza, aulas de pintura, etc...”
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3.  MOCIÓN DO PP DE BARBADÁS PARA A MEDICIÓN DA CALIDADE DO AIRE E DO 

NIVEL DE RUÍDOS EN BARBADÁS

O Sr.  Alcalde toma a palabra:  Pasamos ao  que  figura na orde  do  día  como cuarto  punto  pero 

realmente é o terceiro. Moción do PP de Barbadás para a medición da calidade do aire e do nivel de 

ruídos en Barbadás. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde, por trasladarme a palabra. Boa tarde a 

todas e a todos, especialmente ao público que hoxe nos acompaña. Actualmente o noso concello non 

conta con ningún tipo de sistema de medición da calidade do aire, nin dos niveis de ruído, dos que se  

percibe un aumento considerable nos últimos anos, e sen que realmente saibamos como nos afecta.  

Consecuentemente tampouco se lle traslada á cidadanía, ningún tipo de información sobre elo nin de  

como inciden estes aspectos medioambientais no seu día a día. A preocupación sobre os niveis de  

ruído, a calidade do aire que respiramos é inexistente para o actual grupo de goberno que non pon á  

disposición dos veciños ningún tipo de información ao respecto. A contaminación do aire, causa unha 

décima parte do total mundial de mortalidade. Afecta á saúde respiratoria, cardiovascular e provoca un 

incremento dos casos de cancro. Supón ademais unha aceleración do cambio climático e do deterioro 

de todo tipo de recursos naturais cos custes adicionais que elo con leva. O ruído é percibido pola 

poboación  coma un  dos  principais  problemas  ambientais,  e  segundo  diversos  estudos  realizados 

perturba a vida dos veciños e por iso ten alcanzado no noso ordenamento xurídico maiores índices de 

protección. Non podemos pasar  indiferentes ante  unha realidade  que  tan negativamente incide na 

poboación. Por elo, en Barbadás, debemos tomar conta e procurarnos os medios de detección, contar 

con medidas que corrixan as posibles alteracións e o que é máis importante, informar á veciñanza de  

como palialas ou reducilas. Faise moi necesario situar alo menos unha estación de medición destes 

niveis e  de  medios para a  correcta  información á  veciñanza.  Elo  permitiría  debullar  un mapa de 

contaminación na nosa localidade. Estes dispositivos analizan o nivel de ruído ambiental e os índices 

de partículas en suspensión, co fin de coñecer a contaminación que provocan certos hábitos cotiás.  

Contan con paneis solares que cargan as súas baterías de modo que son autónomos. Deste  xeito, 

conséguese un dobre obxectivo, coidar da saúde das persoas e de concienciación, xa que recibindo 

estes avisos de alarma, conseguiriamos centrar a súa atención sobre unha realidade oculta e perigosa.  

A inversión na medición das variables ambientais, a publicación destes datos, o esforzo público por 

manter os niveis de calidade óptimos, son unha das mellores cartas de presentación dun concello. Un 

concello que mide o seu ambiente é un concello que pode valoralo mellor e polo tanto traballar para 
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coidalo e melloralo. É un dereito subxectivo de todos cidadáns, un medio ambiente axeitado para o 

desenvolvemento da persoa e imponse aos poderes públicos velar pola utilización racional de todos os 

recursos naturais, co fin de protexer e mellorar a calidade de vida. Corresponde ao concello, a través  

da correspondente ordenanza, protexer aos seus veciños das emisións que perturban a saúde; o dereito 

á intimidade e velar para que os límites establecidos non  sexas sobre pasados. Pare elo, propoñemos 

ao  pleno do  concello  os  seguintes  acordos:  Habilitar  unha liña  de  acción,  no seo  da  concellería 

responsable de medio ambiente, coa instalación dunha estación de medición dos niveis do aire, do 

ruído e doutros parámetros meteorolóxicos. A súa instalación realizarase no lugar máis óptimo baixo a 

prescrición técnica correspondente e estaría conectada cos servidores propios do concello para garantir 

o control e a non manipulación dos datos recollidos. Estes datos trasladaríanse en tempo real á web e a 

APP municipais.  Elaboración  dunha ordenanza  municipal  sobre  a  contaminación do  aire,  ruídos, 

vibracións e outras emisións no marco da normativa vixente e seguindo os criterios xurisprudenciais 

na materia. Establecer mecanismos que permitan a súa adecuada aplicación, que garantan o benestar 

dos veciños e a súa defensa contra a inxerencia excesiva de ruídos continuados ou esporádicos e 

outras  alteracións  contaminantes  que  poida  n  atentar  contra  a  súa  saúde.  E  por  último,  impulsar 

campañas para coñecer os efectos nocivos da contaminación do aire e do ruído e das medidas para a 

diminución dos mesmos no noso concello. Moitas grazas. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede, don Manuel. Ten a palabra don Ramón. 

O Sr.  Padrón  toma a  palabra  (Grupo  Mixto):  Ben.  O Partido  Popular  preséntanos  aquí  unha 

moción que non sabemos realmente se terá efectos prácticos ou se poderá levar a cabo. Por sorte, 

vivimos nun concello que cremos que non temos unha,  porque ao non ter unha industria,  nin ter  

factores que xeren grandes problemas de contaminación do aire ou de ruído, non estamos ante algo 

que  aquí  xere  emerxencia.  Polo  tanto,  aínda  que  valoramos  a  exposición  sobre  a  moción  e  a 

preocupación polo estado do aire e  do ruído,  o ruído si  que sería máis,  máis importante  aquí  no 

concello polo tema do núcleo da Valenzá, un núcleo moi populoso e moi reunido en edificios xuntos 

uns cos outros, con moito comercio e con moitos locais de hostalería. Polo tanto, no ruído si que nos 

vamos a centrar máis. Vamos, pensamos que o primeiro acordo de habilitar, ben, a concellería que 

debe ser a da Xunta a que ten a responsabilidade sobre o medio ambiente, sobre a instalación dunha 

estación  de  medición,  pensamos  que  hai  unha  estación  de  medición  no  entorno  da  estación  de 

autobuses de Ourense. Polo tanto, non sabemos se valoraron a posibilidade de que sentido ten instalar  

unha estación de medición de aire, do estado do aire, a uns poucos quilómetros de onde xa hai unha e 
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non cremos que  haxa  tanta  diferenza na calidade  do  aire,  salvo  que  aquí  houbera unha industria 

contaminante importante coma sería ao mellor no polígono de San Cibrao. Polo tanto, isto, o primeiro 

acordo, nós pediriámoslle ao Partido Popular que o retirara porque cremos que non é necesario en 

Barbadás tendo unha estación de aire, de medición do estado do aire na estación de autobuses de 

Ourense, nós ao ser un concello limítrofe coa capital e tendo tan preto esa estación, non sabemos se, 

que sobre o terreo, se sería eficaz ou simplemente sería repetir os parámetros que dá aquela estación.  

En tal caso, aquí si que sería importante o que nós plantexamos no seu día, o panel informativo dixital, 

aquel  xigante  que  propuxemos,  no  que  efectivamente,  aí  se  puideran  trasladar  os  datos  daquela 

estación que está na estación de autobuses, para a calidade do aire, que pensamos, home, non somos  

técnicos, pensamos, pero pensamos que o aire na estación de autobuses de Ourense, sería máis ou 

menos o mesmo que aquí na Valenzá e no Concello de Barbadás. No resto, si, a elaboración dunha 

ordenanza municipal sobre o aire, os ruídos, efectivamente, para trasladar, pensamos a normativa da 

Xunta, porque nós non podemos lexislar outros parámetros que non sexan os que a Xunta ordena na 

súa normativa. Pois vale. Se hai que facer unha ordenanza, pois faise. Establecer mecanismos, tamén. 

É algo  xenérico e non sei  en que grado se poden estableces eses mecanismos. Sería cuestión do 

goberno, a súa aplicación. E impulsar campañas para coñecer os efectos nocivos, pois tamén estamos 

de acordo, como non pode ser doutra maneira. E logo como actúe o goberno para facer coñecer os 

efectos nocivos da  contaminación, xa  será outra   cuestión.  Pero xa  digo,  estamos de  acordo coa 

moción excepto o primeiro acordo que cremos que non é, non é viable, nin necesario, unha estación de 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Da calidade do aire.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Estación de medición do estado do aire. Ben. Cremos 

que non é necesaria porque existe unha estación preto de nós. Nada máis.

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

Orensana. 

O Sr. González toma a palabra (DO): Boas Manuel. Eu teño unhas dúbidas e a ver se mas poderías 

solucionar.  A estación,  onde  se  poría?  Se  ten  mantemento  e  quen  o  faría?  Interesaríame sabelo.  

Grazas.

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Moitas  grazas.  Rematou,  supoño,  si?  Ten  a  palabra  a  señora 

concelleira dona Victoria Morenza.

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

comunidades autónomas coma ben saberán os concelleiros e concelleiras do Partido Popular, son as 
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que teñen as competencias para avaliar a calidade do aire. Con todo, corresponde ás entidades locais,  

exercer aquelas competencias que en materia de calidade do aire e protección da atmosfera, que teñan 

atribuídas no ámbito da súa lexislación específica. As entidades locais deben adaptar as ordenanzas 

existentes  e  o  planeamento  urbanístico  ás  previsións  desta  lei  e  das  súas  normas  de  desenrolo. 

Vostedes  saben  que  temos  un  plan  de  urbanismo  do  ano  2002  e  non  está  adaptado.  Cando 

evidentemente se adapte a nova lei, á última lei do solo téñense que incluír obrigatoriamente estas 

adaptacións da Lei de Contaminación Acústica. A última delas de decembro do 2018. Dicirlle, coma 

tamén comentaba o compañeiro Ramón Padrón, que o Concello de Barbadás non se caracteriza por a 

contaminación excesiva, por non dicir case nula. Como así nos constatan os técnicos.. Dicirlles tamén 

que  son  en  cidades  de  máis  de  100.000  habitantes,  onde  se  ten  que  facer  obrigatoriamente  esta  

medición. Dicir  tamén que non é obrigatorio asumir esta competencia. O que si  fixo a Xunta de 

Galicia foi poñer, ou sexa, sacar unha orde publicar unha orde, na que se daban unha serie de pautas á  

hora de elaborar os concellos as correspondentes ordenanzas. Nestes momentos, coma todos vostedes 

coñecen,  non  temos  persoal  suficiente  para  elaborar  este  tipo  de  ordenanzas,  facer  este  traballo 

excesivamente técnico. Entón, sen unha parte importante da axencia, da moción do Partido Popular,  

non a poderíamos cumprir. Sería un pouco incoherente aprobar unha moción cando non a podemos 

cumprir. Elaborar ordenanza municipal xa ven vostedes que estamos baixo mínimos no que se refire a 

técnicos no departamento de urbanismo. Establecer mecanismos que permitan adecuar a aplicación e 

que garantan o benestar dos veciños, supoño que se refiren á implantación dunha estación de medición 

de ruídos. Saben vostedes que este tipo de estacións só están situadas nas grandes cidades galegas. É a  

Xunta de Galicia a que asume a instalación deste tipo de estacións de medición. E despois o último 

punto é o que o concello nestes momentos podería asumir, que é impulsar campañas para coñecer os 

efectos nocivos da contaminación do aire, tendo datos que efectivamente, nos ofrecera ou que nos 

aportar a Xunta de Galicia. Pero a moción en si, cremos que non é facilmente realizable no concello 

porque non temos nin medios humanos nin materiais. No que se refire aos equipos, as estacións de 

medicións, serían aportadas pola Xunta de Galicia, pero xa hai varias na cidade de Ourense. Creo que 

hai tres ou catro. Despois habería que comprar un medidor,  un medidor de ruídos que xa non se  

referiría  a  outro  tipo  de  contaminación  da  que  fala  na  moción,  referiríase  só  ao  de  ruídos.  E 

efectivamente si contamos con persoal que está capacitado para facelo pero non, o concello agora  

mesmo non pode asumir implantar este tipo de sistemas para medición da contaminación acústica e de 

ruídos.
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O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas. Ten a palabra don Manuel.

O Sr. Fernández toma a palabra  (PP): Grazas señor Alcalde. A ver, contestando por orde ao señor 

Padrón  do  Grupo  Mixto,  dicirlle  que  de  pouco  vale  que  traslademos  ou  que   fagamos,  ou  que 

emitamos datos se non temos con que medilos. Entón, o fin principal desta moción, a parte de elaborar  

ordenanza, que é de obrigado cumprimento, eh!, elaborar esta ordenanza e agora lles explicarei o por 

que, a parte importante é contar con sistemas de medición tanto dos niveis da calidade do aire coma os 

de ruído. Por que se non como vamos actuar contra eles? Si, estamos todos dicindo que aquí non 

temos problema ningún de contaminación. Non o sabemos, nin sabemos outro tipo de emisións coma 

son as do tráfico que está aumentando, sobre todo nos puntos neurálxicos da Valenzá, como son. Non 

temos datos precisos. Falan vostedes de estacións coma a que está colocada na estación de autobuses e 

que  depende  dos  servizos  de  meteoroloxía  da  comunidade  autónoma.  Non estamos  a  falar  diso. 

Estamos a falar de que o concello, o primeiro que ten que ter é intencións. Intencións de preocuparse 

pola saúde e saber como temos que actuar de aquí a un futuro, para procurarnos a todos, veciños e 

veciñas un futuro mellor na calidade medio ambiental. O que dicía, a estación que está colocada na 

estación de autobuses, naquela rotonda, non é mesmo que nós estamos a plantexar. As vías, as vías 

para buscar este tipo de solucións corresponden ao concello. Existen convenios coa Universidade de 

Vigo,  coa área de aeroespacial,  coma se está  facendo noutros concellos,  que a  través deles están 

colocando uns pequenos aparatos que miden e trasladan os datos aos servidores dos concellos. Pero 

aquí  non nos procuramos as  vías.  Simplemente  dicimos,  vemos coma unha construción elitista  e  

demais unha estación. Non señor, hai medios, o que hai que ter é intencións. Segundo, volvemos outra  

vez, ah! Perdón, por contestar ao compañeiro, señor González de Democracia Orensana, a ver, onde 

habería que instalar estes sistemas de medición? Loxicamente as prescricións dos técnicos serían as 

que  nos terían  que  dicir  onde  realmente  terían  que  ir  colocados e  onde serían  máis  efectivas.  E 

segundo, mantemento, pois por suposto,  se  facemos convenios,  por exemplo coa Universidade de 

Vigo, estes mesmos estudante da universidade, desta área de aeroespacial, se podían procurar incluso 

o seu mantemento. O que pasa é que hai que levantar o cu das cadeiras e facer actuacións, e moverse e 

falar con uns e con outros. Dicía a señora  Morenza que claro, elaborar unha ordenanza  que é moi  

traballoso e que non contamos con persoal e demais.  Mire, a Xunta de Galicia, prevendo que hai 

concellos que pouquiño fan neste tema, como está sendo o caso de Barbadás, xa lle dan a ordenanza 

feita. O que acaba de dicir vostede. Decembro do 2019, ben, novembro, esta orde, entraba en vigor en 

decembro,  xa  elaboran  a  ordenanza,  simplemente  facilitándoa  para  que  a  poñan  en  práctica  e 
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simplemente con dous técnicos, dicir, isto o quitamos e isto o deixamos. É que nin iso, tan siquera! É 

que non hai preocupación. Sabe, sabe, a nivel de Barbadás, en cantas ordenanzas se tocan temas de 

ruídos, vibracións e demais

O Sr. Alcalde toma a palabra: Sr. Manuel, excedeu xa o tempo. 

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Vale, pois continúo na última quenda. Grazas señor Alcalde.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede. Don Ramón está na súa quenda de palabra.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Ben. Nós non vamos a entrar en debates. Vamos a ir 

ao práctico. E para nós, para Barbadás, un concello que está ao lado de Ourense, está ao lado de 

estacións, que si que miden a calidade do aire, polo tanto, o primeiro acordo da moción non estamos 

de acordo en aprobalo, senón o retiran. Porque nós non consideramos, aínda que vostede o defende, 

nós non consideramos que necesitemos unha estación de medición do estado do aire en Barbadás 

porque temos estacións de Ourense ao lado, e o aire, consideramos que é o mesmo, o que está na 

estación de autobuses co que hai na Valenzá, ou en calquera parte do concello. Polo tanto, a proposta 

nosa sería  que,  ben,  coma non quixeron facer  o  panel  de  información dixital,  que o concello  de 

Barbadás pódenlle pasar os datos desa estación e simplemente facer os trámites coa administración da  

Xunta que leva esa estación. E si que lle podería pasar os datos, se é que realmente llos quere trasladar  

a súa poboación, por medio da páxina web ou dun panel de información dixital. Esa é a nosa postura.  

E sobre o resto dos puntos, pois si, estamos de acordo porque unha ordenanza, pois é tan fácil coma 

iso, que é pasar a lei da Xunta porque é a que se aplica. Cando algún veciño ven aquí a denunciar uns  

ruídos, aplícase a lei da Xunta, pensamos nós que se aplica a lei da Xunta, a que está en vigor. Entón,  

é simplemente pasalo ao Concello de Barbadás, pois temos unha ordenanza. Establecer mecanismos, 

eu aquí coma se refire aos ruídos, si, si que aí apoiaríamos que se establezan mecanismos que ten que 

facer o goberno, medir ruídos na Valenzá sobre todo. Terán eles os datos das protestas veciñais que ten 

habido durante o tempo, anualmente hai sobre ruídos e cousas destas. É impulsar campañas, pois claro  

que estamos de acordo. Entón, xa lle digo, estamos de acordo co segundo, terceiro e carto punto. E o 

goberno,  a  maneira  de  levalo  a  cabo  é  a  súa  responsabilidade,  pero  non  no  primeiro.  Non  

consideramos que nós necesitemos unha estación polos motivos que expuxemos. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, don Ramón. Don Santiago.

O Sr. González toma a palabra (DO): a nós pásanos igual, máis ou menos. Estamos de acordo co 

segundo, terceiro e carto punto. Se poden retirar o primeiro? Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Dona Victoria Morenza.
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A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Moitas grazas. Dicir que a este goberno si nos preocupa a 

saúde, si nos preocupa a contaminación. E a contaminación que máis nos preocupa é a contaminación 

que se verte  aos ríos e  regatos que hai  ao longo e ancho do concello de Barbadás.  Nós estamos 

intentando paliar  esa contaminación de augas  fecais en regatos,  iso si  que é  unha contaminación 

importante, que nos preocupa. Estamos tratando de implantar redes de saneamento, onde non as había. 

Onde as fecais vertían a regatos ou a ríos principais, coma o río dos Muíños, a regatos en Bentraces.  

Entón si estamos tratando de paliar, si nos preocupa moito a contaminación e preocúpanos moito a 

saúde. Por iso tratamos de paliar e levar servizos básicos que é o que si nos obriga a lexislación, a  

nivel municipal,  a todos os veciños. Dicirlle tamén que non hai técnicos.  Neste concello non hai  

técnicos para elaborar unha ordenanza, para dedicarlle unha semana ou un mes, ou dúas semanas a 

elaborar  unha ordenanza porque só temos un técnico. Un arquitecto técnico que é o que ten que 

atender toda a actividade de traballo que xeran 11.200 persoas. Polo tanto, nós non podemos asumir 

máis que o carto punto, sería un brinde ao sol, votar a favor desta  moción, sería unha hipocresía 

absoluta, votar a  favor desta moción. Entón preferimos ser realistas, neste caso. Números de protestas 

veciñais?, dicían vostedes. Catro. Eu, agora mesmo, teño coñecemento, véñenme a memoria, tres. Os 

meus compañeiros tamén, non sei. Tres protestas veciñais. Unha delas hai unha semana sobre á que 

imos tomar medidas. Nós ante unha protesta veciñal, dúas delas foron de establecementos hostaleiros, 

particulares  que protestaron e  fixéronse as correspondentes medicións de ruído.  E agora  a  última 

protesta é dun particular nunha comunidade de propietarios e tamén se vai proceder a unha medición 

de ruídos. Entón neses casos onde existen unha contaminación que afecta a un importante número de 

persoas ou xerada por unha actividade comercial pois estamos actuando. Este goberno está actuando. 

O que plantexan vostedes na moción, parécenos moi ambicioso e nós non nos vemos capacitados 

neste momento  para cumprilo, tendo en conta as limitacións materiais e humanas de persoal que 

temos no Concello de Barbadás. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten vostede un minuto adicional, don Manuel.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): A ver, nós dende logo, seguiremos apostando pola saúde e 

polo benestar dos veciños. Fíxense vostedes a incongruencia. Dúas ordenanzas, actualmente en vigor,  

neste concello, a de convivencia cidadá e a de circulación e tráfico, e unicamente se recolle na, por 

exemplo, na de convivencia cidadá que é a que teño diante, molestias por ruídos e vibracións, ruídos  

relativos aos animais domésticos; ruídos de instrumentos e aparatos musicais no domicilio, receptores 

de radio, televisión, cadeas de música e instrumentos musicais. E despois, a de circulación, artigo 6.2, 
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non poderán circular polas vías obxecto desta ordenanza, os vehículos con niveis de ruído superiores  

aos regulamentariamente establecidos. Isto, queridos compañeiros e querido público, é o único co que 

contamos  hoxe  en  Barbadás,  para  mirar  e  medir  o  nivel  de  contaminación  do  aire  e  do  ruído.  

Soamente estes aspectos. Paréceme vergoñento a pouca implicación por parte do goberno, cando estes 

aparellos  de  medición  lle  poden  saír  de  forma gratuíta  e  incluso  o  seu  mantemento,  eh!,  e  non 

podemos dispoñer a día de hoxe de ningún sistema 

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

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Señor Padrón, e remato, señor Alcalde. Señor Padrón e señor 

Santi, o fondo desta moción é saber como temos o noso aire, o nivel 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Don Manuel, por favor.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Remato, señor Alcalde, son dez segundos. Outras veces sabe 

que me quedo curto, incluso na miña primeira intervención.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non se estenda tanto na locución cara min, senón que remate.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Por rematar, parécenos sumamente importante e non vamos a 

retirar  o  punto  número  un  porque  senón  contamos  con  sistemas  de  medición  que  nos  van  saír  

gratuítos, mal podemos intervir. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, o Alcalde vai facer unhas puntualizacións sobre este 

tema. Mire, Madrid ten tres millóns de habitantes, a cidade de Madrid. Tres millóns de habitantes. E 

saben vostedes,  querido  público como dicía  o señor Manuel ou don Manuel,  cantas  estacións de 

medición do aire ten Madrid, vinte e tres. Toda a cidade de Madrid. Vinte e tres. É dicir, ten unha 

estación de medición do aire, da calidade do aire, por cada centro trinta mil habitantes. Nós somos 

escasamente doce mil. Na provincia de Ourense, hainas en Laza, Ourense e Xinzo de Limia. En toda  

Galicia hai  catorce puntos de medición da  calidade  do aire.  En Barbadás,  en Barbadás  temos un 

aparato de medición de ruídos que coma ben dixo a señora concelleira, faise uso del e ademais temos 

persoal preparado para elo. Faise uso del cada vez que algún veciño ou veciña, ou algún particular ou 

algunha empresa presenta algunha queixa. Voulles ler, moi someramente unha pequena noticia. Medio 

Ambiente, controlará unha estación de calidade do aire en Lalín. A presenza dos dous polígonos e a 

actividade gandeira motivou esta iniciativa. Saben vostedes que diñeiro destinaba a Xunta de Galicia 

para facer un concurso a efectos de dotar aos concellos galegos de estación de medición da calidade  

do aire,  no ano 2018? É dicir hai  uns meses,  non hai tanto. 24.000 euros. 24.000 euros.  Esa é a 

colaboración que a Xunta de Galicia dispensa e dedica aos concellos de Galicia e Medio Ambiente, á 
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calidade do aire desta provincia. 24.000 euros. Miren, e ademais destínanas precisamente a aquelas 

zonas,  ou gáñaas,  ou dedícanse  a  aquelas  zonas  máis  afectadas  por  algún tipo  de  comunicación, 

incluso gandeira. E a outra, foron dúas. Unha, en Lalín, que é zona gandeira por excelencia, e a outra  

Xinzo. Miren, creo que leccións, as xustiñas porque ademais, facendo referencia ás ordenanzas de que 

vostede fala, vostedes gobernaron ata hai catro anos. Estas ordenanzas, pois miren, tiveron vostedes 

moito tempo para modificalas.  E se fóra,  non o fixeron. É de agradecer  que vostedes fagan esta 

proposta e que podemos asumir o feito de modificar as ordenanzas e revisalas. Estamos niso. Pero  

como dixen, catorce, catorce activas en toda Galicia. Catorce estacións de control da calidade do aire.  

Dúas na capital, Coruña capital. Santiago dúas. Dúas Vigo. Unha en Ferrol, outra en Lugo, outra en 

Pontevedra.  Unha  en  Ourense,  Ponteareas,  Laza,  Xinzo  e  Lalín.  Estas  dúas  últimas  de  recente 

creación. Eu remítome aos datos e aos feitos para ser honestos cos veciños e veciñas de Barbadás, 

sobre a necesidade de acudir a crear este servizo. Que dito iso, todo o que dixo a señora concelleira en 

relación  á  calidade  medio  ambiental  que  está  na  auga  e  no  entorno  de  vertidos  ilegais,  estase  

traballando arreo sobre o tema. Votos a favor da moción?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular, a favor.

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

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

O Sr. Alcalde toma a palabra: E Compromiso tamén.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón, e Grupo Mixto.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor de PP e Grupo Mixto, as  

abstencións  de  Democracia  Ourensana  e  os  votos  en contra  de  PSdeG-PSOE e  BNG o seguinte 

acordo: “Moción do Grupo Municipal do Partido Popular para a medición da calidade do aire e 

do niveis de ruídos en Barbadás”

4.  MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR PARA QUE O GRUPO DE GOBERNO PRESENTE 

ANTE A CIDADANÍA UN INFORME XESTIÓN MUNICIPAL DA LEXISLATURA

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao seguinte punto que é a moción do Partido Popular para 

que  o  grupo  de  goberno  presente  ante  a  cidadanía  presente  un  informe  xestión  municipal  da 

lexislatura. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señor Alcalde, voulle rebater o seu minuto de gloria. Ten vostede 

a ordenanza feita pola Xunta. Ensinoulla o meu compañeiro Manuel. E segundo, se vostede fai un 
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convenio coa Universidade de Vigo, sáelle gratuíto. Ou sexa, déixese de demagoxias. E vou pasar ao 

que realmente importa que é á moción do Partido Popular. A política actual está a sufrir diferentes  

cambios e adaptacións ás novas demandas dos veciños e cidadáns. Nesta corrente de modernización, 

as administracións xoga un papel fundamental a transparencia e a rendición de contas. O grupo do 

Partido Popular de Barbadás non é alleo a esta realidade e motivado polos retos aos que se enfronta o 

noso  municipio,  consideramos  unha  nova  vía  para  artellar  e  implementar  esa  transparencia:  a 

rendición  de  contas  cos  veciños  e  veciñas  de  Barbadás.  Esta  consiste  en  que  aqueles  que  os 

representaron  durante  esa  lexislatura,  fagan  balance  sobre  o  cumprimento  dos  compromisos  que 

adquiriron no 2015 cos cidadáns. E a través de acordos de pactos de goberno, de investidura e das 

promesas que se lles fixeron a través de programas electorais e declaracións. É necesario e urxente  

afianzar a confianza e transparencia dos sistemas de goberno, para o que resulta imprescindible a  

revisión do logro dos obxectivos propostos,  así  coma a eficiencia e o custe co que se logran. Os 

veciños reclaman luz na actual política e coñecer o estado real do seu concello e a xestión realizada 

nos últimos anos. A proposta que presentamos ten un dobre obxectivo, por unha banda verter luz sobre 

a xestión realizada nos últimos anos para determinar tanto as boas coma as malas prácticas, os acertos 

e os erros, e as decisións políticas que resultaron axeitadas, co fin de mantelas, e as decisións erradas 

para solventalas. Nun segundo lugar, esiximos un informe de rendición de contas ante a cidadanía.  

Unha avaliación elaborada por quen gobernaron esta lexislatura, nun momento en que moitos veciños 

e veciñas de Barbadás poñen en dúbida o traballo dos seus representantes públicos. En definitiva, 

trátase  de  facer  un exercicio de  revisión interna e  autocrítica,  co fin  de  sentar  as  bases  que  nos 

permitan mellorar durante os próximos anos. Para elo, propoñemos ao pleno do concello os seguintes 

acordos:  Primeiro,  elaboración  por  parte  do  grupo  de  goberno  un  informe de  xestión  municipal 

durante  a  lexislatura  2015-2019,  no  que  se  dea  conta  do  seguinte:  compromisos  adquiridos  coa 

cidadanía por  cada  un dos  grupos políticos que  conforman o grupo municipal,  a  través dos  seus 

programas electorais do ano 2015 e grao de cumprimentos dos mesmos. Compromisos adquiridos coa 

cidadanía por Partido Socialista e BNG, no seu pacto de goberno e grao de cumprimento dos mesmos. 

Compromisos adquiridos coa cidadanía no pacto de investidura e grao de cumprimento dos mesmos. 

Grao de cumprimento das propostas electorais do ano 2015 dos grupos da oposición que apoiaron ao 

grupo de goberno durante esta lexislatura. Grao de cumprimento dos acordos maioritarios acadados 

nos  plenos  de  presente  lexislatura.  Principais  liñas  de  subvencións  solicitadas  a  outras 

administracións. Proxectos realizados, custe dos mesmos, estudos documentados de como reverteron 

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: P3200900C
22



CONCELLO DE BARBADÁS

nos cidadás e grao de satisfacción. Dos devanditos proxectos e intervencións realizadas, indicar cales 

foron realizados con achegas doutras administracións e organismos públicos. E cantos se foron con 

recursos propios. Relación das reunións e xuntanzas que durante a lexislatura 2015-2019 mantiveron 

os  representantes  municipais  con  representantes  e  cargos  doutras  administracións  e  organismos 

públicos para conseguir recursos externos para o noso concello. Número de contratacións de persoal 

temporal  realizados  durante  a  lexislatura  2015-2019,  e  cantos  deles  corresponderon  a  veciños  e 

veciñas de Barbadás. Segundo: que nos datos incluídos no devandito informe se faga referencia á  

documentación xustificativa dos mesmos, para que poidan ser contrastados polos grupos. Terceiro, 

presentación deste informe na última sesión plenaria da lexislatura para que todos os membros da 

corporación se poidan pronunciar sobre o mesmo e poder sometelo a votación. Carto: incorporación 

no  regulamento  orgánico  municipal  desta  proposta  co  fin  de  que  sexa  un  trámite  de  obrigado 

cumprimento por futuros gobernos de Barbadás ao remate de cada lexislatura. Grazas, señor Alcalde.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede, señora Vispo. Ten a palabra o señor Padrón.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): En primeiro lugar, dicirlle que vostedes representan 

un grupo no que tres concelleiros, creo recordar, formaron parte do anterior grupo de goberno local. 

Eu fágolle a pregunta, se vostedes cumpriron isto cando deixaron o goberno daquelas. Se se realizaron 

todas estas propostas que veñen aquí. Lémbrolle. De seis que están aí sentados, tres pertencían a aquel 

grupo de goberno. E non sei daquelas, porque nós non estabamos aquí, se se fixo este balance que 

hoxe nos propoñen aquí. Mire, nós estamos a favor de todo isto. Está clarísimo porque vamos, quen 

non estea a favor destas propostas todas, sobre todo, estando na oposición, vamos, se os do grupo de  

goberno estiveran, seguro que lle reclamaban ao señor Freire, daquelas, todas estas comparecencias e 

todos estes datos que vostedes piden aquí. Supoño. Non sei o que dirá o grupo de goberno. Quero  

matizarlle algo. Cando di vostede grao de cumprimento das propostas electorais do ano 2015 dos 

grupos da oposición, que apoiaron ao grupo de goberno durante esta lexislatura. Eu non sei cales foron 

os grupos da oposición que apoiaron ao goberno durante esta lexislatura. Aquí houbo grupos, aquí 

houbo, perdón, houbo grupos da oposición que apoiaron propostas que trouxo a uns plenos o grupo de 

goberno. Pero, aquí parece que aquí houbo uns grupos da oposición que apoiaron sistematicamente ao  

goberno. Eu, nós, polo menos non fomos. Entón, matízolle iso. Ao mellor tiña que estar redactado  

doutra maneira porque da maneira que está enténdese iso. Polo demais, home, eu non sei, xa digo, non 

vamos a estar en contra porque todo isto que se nos presente son datos e transparencia do grupo de 

goberno cara os grupos da oposición. Como van a facer isto? Pódese aplicar todo estes informes e  
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todas  estas  cousas  que  piden  aquí?  Vendo  o  que  din  por  aí  de  que  non hai  técnicos  e  non hai 

xuntanzas, reunións, ben, non sei. Non sei se, ben, non sei se sería posible. Eu non o sei porque como 

non, de momento non estivemos no goberno, non sei se iso é posible. O que si, o que si, sería máis, ao  

mellor máis práctico e efectivo, e ao mellor, posible, era a realización dun pleno extraordinario, antes 

de acabada a lexislatura, simplemente coa orde do día de facer balance da xestión municipal e dos  

grupos, ou sexa, da xestión do goberno municipal e dos grupos da oposición. Porque aí, o goberno 

tería  que  dar  conta da  súa xestión  da  maneira  que  quixera cunhas quendas  de  intervención máis 

grande, e os grupos da oposición defenderíamos tamén a nosa oposición e a nosa postura aquí. Porque 

se  o  goberno vai  votar  en  contra  destas  medidas  todas,  non o  sei,  esperemos  a  intervención do 

representante que fale, en voz do grupo de goberno. Polo menos, a ver se son capaces de polo menos 

nun pleno extraordinario, dar conta da xestión e na que os grupos municipais da oposición poidamos 

tamén defender a nosa postura con máis tempo e con, simplemente, con esa orde do día. De momento 

nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas, don Ramón. Ten a palabra o voceiro ou voceira de 

Democracia Orensana.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Boas tardes a todos os presentes, en especial ao público que 

hoxe, pois é máis numeroso. Ben, dicirlle á señora Chelo Vispo que lin a moción e estou de acordo 

con ela, pero é unha moción... Realmente fágome a pregunta, esta moción para que é? Para que a 

xente do concello traballe máis? Para facerlle o seu traballo? Ou para que é realmente? E digo o seu  

traballo. Por que digo o seu traballo? Vostede veu a todos os plenos, a todas as comisións, as actas dos 

plenos son públicas, todos sabemos o que se fixo ou se deixou de facer neste concello durante catro  

anos. Eu penso que as explicacións hai que darllas aos veciños, aos pobos. E pódolle dicir señora 

Chelo Vispo, se me atenden, por favor, porque despois ao mellor non me van a entender, os veciños 

non son cegos, nin son tontos, nin xordos. Que quero dicir con isto? O que se fixo nos pobos está á 

vista. Só hai que recorrelos, un a un, casa por casa e vendo as instalacións coas que contamos para 

saber como está. Ese é o verdadeiro balance. O balance, señora Chelo Vispo, fano os veciños. Son os 

que o 26 de maio, van a dicir se este goberno fixo algo ou non o fixo. Eu non teño nada que defender a 

este  goberno  porque  moitas  veces  os  critiquei  e  outras  tantas  os  apoiei.  Hai  moitas  carencias,  

cónstame e cada día vexo máis. Por desgraza. Pero non son eu quen para avalialos. E non lle vou pedir 

aos funcionarios desta casa, que teñen moito traballo, que se poñan a facer estes informes porque estes 

informes non os vai facer un concelleiro, vainos facer o persoal da casa. Entón, vostede, coma min, 
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que temos todas as acta dos plenos, pídolle un pouco de respecto porque eu estou debatendo, é que eu 

estou debatendo o seu. Ou sexa, non sei, é que ... a miña conclusión

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, ten que pensar, agora mesmo estaban falando entre eles.

A Sra. Varelas  toma a palabra (DO):  Non, non, si,  pero quero que me presten atención, señor 

Alcalde, cando falo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero señora Fina, se eles queren prestar atención que a presten, se non 

a queren prestar...

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Entón si, entón, vamos a ver. Fágome unha pregunta, entón 

isto que é, un paripé de pleno?. Que traen unha moción para que todos fagamos...? Non, non estou de 

acordo co que vostede vai dicir

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero pode estar de acordo ou non estar de acordo. Iso é unha cuestión, 

perdón,  perdón,  perdón,  perdón!  Vamos  a  ver,  señora  Fina,  quen ten  que  estar  de  acordo  ou en 

desacordo son eu, que son o moderador.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Non, porque entón están enganando aos veciños. Non, señor 

Alcalde. Non.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Déixeme intervir. Señora Chelo, ou señora Fina. Déixeme... o público 

tense que abster de intervir.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Si, que aquí non ven a falar o público, eh!, porque vamos, só 

falta que o deixen falar.

O Sr. Alcalde toma a palabra: O público tense que abster de intervir. Ten unha quenda de rogos e 

preguntas ao final da sesión. Polo tanto, mentres non se realiza, mentres non se chega a ese momento, 

o público ten que estar calado e ser respectuoso. Esa é a primeira cuestión. Segunda cuestión, señora  

Fina, o moderador son eu, e dígollo con afecto. Moderador son eu. Neste caso, estas dúas persoas,  

estes dous concelleiros, este concelleiro e esta concelleira, estaban falando entre eles, estaban falando.  

Home, é certo que lle está ao seu carón, iso é certo. Pero estaban falando en baixo. En baixo. Por 

favor. 

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Ben, podo continuar? 

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  Eu podo  compartir  con vostede  que  en  moitísimas  ocasións  se 

interrompe e se fai por interromper e boicotear. Podo subscribilo, e podo opinar iso. Pero neste caso, 

neste caso, permítame que non é así.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Podo continuar, señor Alcalde. Mire, non lle vou dar a razón 
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porque mire,  eu cando traio aquí  unha moción e  cando eles falan,  eu escóitoos porque é  o meu 

traballo.  Eles  presentan un traballo  e teñen que polo menos escoitarnos porque entón se  non me 

escoitan isto é un paripé para quedar ben coa cidadanía.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero quen quedan mal son eles

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): É un paripé, porque se traen algo para debater e eu estoulle 

explicando e están de “blublu”, pois ben, pois vale, quedan reflectidos. Realmente o quero dicir con 

isto, é que este traballo podémolo facer cada partido político e facelo nós. Non temos que cargar á 

administración con este traballo. Todos sabemos o que se fixo e se deixou de facer. Volvo repetir, eu  

apoiei moitas veces ao goberno e outras tantas non o apoiei. Hai cousas que se fixeron ben e moitas 

que se fixeron mal. Agora preocúpalle aos do PP os ruídos, o medio ambiente, todo, todo. Só vaian por 

Sobrado e vaian ver algunhas casas que desaugue teñen tan bonito, que desaugues. Iso penso que 

aínda é moito máis importante ca medición do aire. Contaminación pura e dura. Pero claro, iso pois  

non, non interesa. Vólvolle a repetir a todos, os veciños escoitan, falan e ven. Entón o que fixo o 

goberno? Vese. En moitas cousas?, nada, en moitas?, acertadas. E o demais é falar por falar, é querer 

quedar  ben  cos  papeliños.  E  señor  Alcalde,  voulle  dicir  unha  cousa.  Leve  mellor  os  plenos,  de 

moderador porque a veces é un pouquiño inxustiño e agora foi un pouco. Ao meu modo de entender e  

con todo o meu respecto, con todo o meu cariño.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Isto, unha resposta por alusións. Señora Fina, dona Fina, xa lle dixen 

previamente, cando intervín, que en moitas ocasións ten vostede razón, porque si que se boicotea ou 

se intenta boicotear a intervención dalgún concelleiro ou concelleira. Neste caso, neste caso, son dous 

concelleiros, un concelleiro e unha concelleira que estaban ao seu carón. Ao seu carón. E pode ser que 

resulte molesto. Pero tamén é certo que temos que respectar o dereito entre eles a comentar, e incluso 

a dicir cal é a súa próxima intervención e como a queren enfocar. É un dereito que temos todos e  

todas. Neste caso. Permítame, con todo o respecto, coma vostede dixo, na miña opinión está errada. 

Moitas grazas. Tócalle, correspóndelle, ten a palabra o señor Tenente Alcalde. Moitas grazas. 

O Sr. Fírvida toma a palabra: Boas tardes ao público asistente, aos concelleiras e concelleiros. Eu 

creo que  a  chave desta  moción deuna a  señora Fina nesta  intervención. Creo  que  veñen aquí  os 

señores do Partido Popular a pedirnos que fagamos o seu traballo. Veñen a que lles preparemos a súa 

campaña electoral. Veñen a pedirnos un listado do traballo feito e do non feito nestes catro anos por 

parte deste goberno de Barbadás. Claro, eu me pregunto, que fixeron vostedes estes catro anos que 

levan na oposición? Que labor de oposición fixeron? Non foron tomando nota das cousas que se foron 
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aprobando en plenos? Non foron tomando notas dos asuntos que ían nos decretos da alcaldía? Non 

tomaron notas das contratacións laborais. Non tomaron nota das obras feitas e das non feitas. Non 

tomaron  nota  do  que  levábamos  no  programa  electoral  e  aínda  non  cumprimos.  E  agora  veñen 

vostedes a que nos lle abreviemos o seu traballo e en lugar de traballar, poñernos todos os concelleiros 

e concelleiras deste goberno, a fin de semana castigados a facer informes para o Partido Popular.  

Vámonos pór auto deberes. Entón, eu me confeso, e confeso que fixen unhas cousas e outras deixeinas 

sen facer para que vostedes, así lles preparo a campaña electoral para que nos dean caña. Ben. Mire, 

moitas das cousas que piden aquí, son   realmente de ámbito público. Vostedes poden ter acceso 

porque é documentación pública. Figura nos decretos de alcaldía que veñen aos plenos e figura na 

documentación deste concello. E están nas oficinas do concello. É tan fácil coma subir e solicitalo. 

Moitas das cousas. Compromisos adquiridos coa cidadanía? Xa o dixo a señora Fina. Os compromisos 

adquiridos  coa  cidadanía  vano  a  determinar  os  veciños  deste  concello  no  mes  de  maio,  se  son 

suficientes os compromisos adquiridos e cumpridos ou se se senten defraudados pola xestión exercida 

por este goberno. E serán eles quen nos cualifiquen. Por certo, vostedes din, botar luz sobre a xestión  

realizada nos últimos anos para determinar as boas e malas prácticas políticas. Cantos anos atrás nos 

volvemos?  Catro,  oito,  dezaseis.  Cantos  anos  atrás  nos  volvemos  para  analizar  as  boas  e  malas 

prácticas  políticas?  Porque vostedes  si  que  xa  foron cualificados pola  cidadanía  deste  concello  e 

decidiron que estivesen aí, nesa bancada, na oposición. E que nós, estes catro anos estivésemos aquí.  

Vamos a ver, si, isto chámase de-mo-cra-cia. Si. Si.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Perdoe un momentiño. Perdoe un momentiño. Perdón, perdón. Isto si 

que é interromper. Isto si que é interromper e isto é unha práctica habitual de don Manuel. Isto si que é 

interromper e é unha práctica habitual deste señor. Prosiga.

O Sr.  Fírvida toma a  palabra:  Isto  chámase  democracia,  compartir  gobernos democráticos  con 

outras forzas políticas, as que somos capaces de chegar a acordos. Iso é democracia. Por outra banda, 

compromisos coa cidadanía? Xa o dixen. Van ser eles os que no mes de maio determinen se son  

suficientes ou non. Liñas de subvención solicitadas? Dáse conta nos decretos de alcaldía. En todo 

caso,  información  á  que  vostedes  teñen  acceso  nas  oficinas  deste  concello.  Financiamento  para 

proxectos e intervencións? Creo que vostedes teñen plena información coma se financian as obras 

públicas deste concello. Cales van con partidas de subvencións de administracións públicas, cales son 

financiadas ao cen por cen por parte do Concello de Barbadás. Relación números de contratacións de 

persoal temporal? Tamén o coñecen vostedes. Tamén é público para todos os cidadáns. Os contratos 
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realizados. Claro, o sorprendente é que vostedes nos pidan nunha moción, cantos deles corresponden a 

veciños e veciñas de Barbadás? Mire, isto vai en contra da Lei de Protección de Datos. Non podemos 

dicirlle canta xente deste concello aproba ou suspende o acceso a postos de traballo neste concello. En 

principio, para empezar é anticonstitucional pór nas bases de contratación, valorar positivamente que 

un veciño dun concello, dunha comarca, teña puntuación para acceder a un posto de traballo.  Os  

veciños de Barbadás acceden aos postos de traballo neste concello en igualdade de condicións que os 

veciños do Carballiño ou de Xinzo da Limia, porque así o marca a lei. E porque así nolo dixeron 

cando chegamos a esta casa. Relacións de xuntanzas e reunións con outros cargos políticos municipais  

e  outras administracións? Moitas.  E moitas veces non tivemos reunións porque non nos recibían. 

Solicitábamos reunións na Xunta de Galicia e non nos recibían. Solicitábamos reunións na Deputación 

Provincial de Ourense, e non nos recibían. Polo tanto ás veces non recibiron e moitas veces non nos 

recibiron. Pero claro, parece, semella, coma xa se dixo aquí, coma dixo o señor Padrón, semella que  

acaban vostedes de chegar a este concello. Parece que nunca pasaron por aquí, que nunca estiveron, 

que non estiveron 28 anos, porque do que non falan é da transparencia que había no anterior goberno 

municipal deste concello. Verdade?, que brillaba pola súa ausencia. E agora pídennos que fagamos un 

acto  de  estriptis  político,  cunha  moción  rimbombante,  na  que  volven  a  pedirnos  un  traballo  

administrativo e burocrático

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar

O Sr. Fírvida toma a palabra: Para estar, en fin, traballando para vostedes.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten despois tres minutos adicionais. O señor voceiro ou voceira do 

Partido Popular, ten tres minutos.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non me van a chegar, señor Alcalde

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois que lle imos facer, terá que abreviar.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vamos a ver señor Padrón, vostede coñece o noso programa do 

2015? Vale. Nós deixamos feito nese programa do 2015 que está aínda colgado, deixamos todo o que 

durante 28 anos, o Partido Popular, deixou. Deixou. Coma as escolas deportivas, non vou a enumerar 

porque son infinito. Infinito no que fixo durante 28 anos que temos, tíñamos, tíñamos, mellor é a  

palabra tíñamos, uns servizos dignos e que neste momento estes catro anos, que serva para contestarlle 

xa ao señor Fírvida, están en decadencia e en deixadez. Coma é a gardería municipal, que temos que 

dicilo, ante as queixas. Coma é axuda a domicilio con bastantes denuncias que teñen vostedes e son 

sabedores do tema; e con a escola de música e outras máis cousas que  numeraría seguido pero non me 
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chega o tempo. Vostede señor Padrón, deulles a gobernabilidade. Pero mire, tamén teño que dicir que 

o que detectamos, que os dous primeiros anos vostede estivo do lado do goberno. Coma a vostede,  

neste momento, o deixaron porque colleron a Democracia Orensana, foron outros dous anos. Non 

sabemos se era a metade da lexislatura o que tiñan vostedes pactado, dous e dous, fixeron o xogo, si,  

ríanse, ríanse. Fixeron o xogo, pero mire, o programa que vostede levaba, a metade das cousas están 

sen cumprir. E a metade das cousas que dona Fina prometeu no 2015, están sen cumprir. Iso vano  

valorar os cidadáns de Barbadás en maio de 2000,  deste ano, do 2019.  Señora Fina Varelas. Non 

estamos pedindo que o fagan os técnicos. Estamos pedindo que o grupo de goberno teno que ter feito, 

como o tiñamos cando nós terminábamos cada lexislatura do Partido Popular, deixábamos feitos os 

programas, os balances, estaban aí. Eu non estou pedindo que ningún técnico, onde lee vostede que 

teña que ser un técnico. Había que, vamos a ver, loxicamente, o ten que facer o grupo de goberno. 

Téñeno  feito.  Mire,  vostede  sabe  neste  momento  cantas  contratacións  houbo  nestes  catro  anos? 

Pódeme contestar para que o seu público que está aí sentado e a xente que o está apoiando, por iso 

temos máis público, vale? Por iso hoxe temos máis público. Si, hai que dicilo e enhoraboa e benvidos,  

para que vexan o que vostedes teñen aquí e a representante que ten o de Democracia Orensana. Saben 

cantas contratacións, señor Fírvida? Pregúntollo, claro que é público. Non o sabe. Dígame. Dígame, 

hai que contar os decretos e sabelo, nada máis. Pero de todas maneiras o público que está aí

O Sr. Fírvida toma a palabra: Eu non che vou facer os deberes, cóntaos ti.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non interrompa. Non interrompa.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non pasa nada. O público que está aí sentado e os cidadáns que 

están para valorarnos a todos en maio do 2019, non o saben? Non saben a xestión. Non, non o saben 

porque a ver, loxicamente, vostede sabe que os decretos son públicos pero non se paran a iso. Entón,  

vamos a ver, o que entendemos é que temos que facer unha valoración 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando, señora Chelo Vispo.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): É que non me dá tempo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: É o regulamento municipal, non é que nolo inventemos nós.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Soamente vou terminar, efectivamente, vou ao máis importante. 

Mire, señor Fírvida, voulle dicir unha cousa. Sabemos as veces que vostedes chamaron á Xunta e o 

vamos a dicir en maio do 2019. Sabemos as veces que chamaron á porta da Deputación, e vámolo a 

dicir en maio de 2019. A axuda que pediu á administración.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, señora Chelo.
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Mire,  recíbese a Carballiño.  Recíbese a  Allariz,   recíbese a 

Ribadavia.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, levamos tres minutos corenta e un segundos.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Barbadás non, que casualidade.

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

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Rapidamente. En primeiro lugar dicirlle ao señor 

Fírvida, ten razón vostede no tema de que estas cousas son públicas e calquera partido pode acceder a 

elas e facelas públicas na veciñanza. Señora Chelo, vostedes poden acceder a toda esta documentación 

e pasearse polos pobos do concello e ensinarlla por medio de, pegando carteis por todo o concello e 

dinllo aos veciños coma din que van facer no mes de maio. Entón, niso doulle a razón porque hai aquí 

moitas cuestións que efectivamente son públicas e que vostedes tamén puideron haber feito no seu día 

e presentalas nun pleno. O que lle pedimos nós, que si que inclúan na moción un punto no que se lle  

pida  ao  grupo  de  goberno  xa  que  non  pronunciou  nada  o  señor  Fírvida,  sobre  a  cuestión  que 

plantexamos nós dun pleno extraordinario, xa que non, vanse negar a estas cuestións polas razóns que  

deu, pois un pleno extraordinario no que cada un, pois defenda a súa postura e iso queda, é público.  

Un pleno é público. Ben. Entón pedímoslle que poñan iso na moción para poder aprobala polo menos,  

pedíndolle ao goberno unha convocatoria dun pleno extraordinario antes das eleccións municipais e 

simplemente que a orde do día debe tratar sobre a xestión municipal destes catro anos. Ben. Iso é o  

que pedimos para que sexa efectiva a moción senón isto é papel mollado todo. Señora Fina. É que 

ben, entrou vostede a falar xa e xa a darnos leccións aquí de andar cos veciños, e esas cousas, o paripé 

e  todas  esas  cousas.  Vostede  cando  interveñen os  demais  ás  veces  está  facendo  outras  cousas  e 

ninguén lle dixo nada aquí neste pleno. Ou sexa,  ou ao mellor eu estou intervindo e vostede está 

pensando sabe deus en que, e máis eu non lle chamei a atención, e falando co seu compañeiro. Non sei  

a que veu ese exabrupto que votou agora neste pleno. Pero ben, agora que xa de que se lle, ben, non  

quero empregar esa expresión. Fala tanto dos veciños e esas cousas,  ben, tamén iralle a explicar no  

mes de maio aos veciños de Moreiras a súa xestión na oposición. Vamos a ver. Volvo repetir o que  

dixen no principio da moción. Si home, foi facer campaña no 2015, volverá a ir.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, Fina, por favor. Por favor. Fina, por favor. Vamos a ver. Se 

proseguen nesta tesitura levanto o pleno cinco minutos para que se soseguen todos vostedes.

 O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto):  Eu non interrompín a ninguén. Agora deféndame a 

min porque eu non interrompín a ninguén. Agora pida respecto.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostede non. Pero levanto. Non, non, defendo, evidentemente que o 

defendo. Acabo de dicir, señor Ramón, se vostede me deixa acabar e rematar, escoitaríame. Vostede 

está na súa quenda de palabra. Ten dereito aínda, practicamente, un minuto dende que se interrompeu. 

É certo que a señora Fina interrompeu e invito, convido a todos e todas a gardar as formas e o respecto 

que se debe. O respecto que se debe. E isto si que foi unha interrupción, de verdade. De verdade. 

Compostura e mesura. A campaña electoral está aí, expláiense todos cando toque. Señor Ramón, ten 

un minuto. 

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto):  Ben, e para rematar, coma conclusión queremos 

dicir, tanto coma explicamos o anterior goberno, antes do 2015 que hai aquí tres concelleiras, neste  

caso, que pertencían a aquel goberno e ao goberno destes catro anos que xa van pasar, dicirlle que no 

ano 2013, Barbadás, Barbadás,  era o único concello da provincia que aportaba máis ao Estado ca 

recibía. Ou sexa, coma Cataluña. E agora, seguimos sendo o concello máis grande da provincia, ou 

sexa, o concello da provincia que máis aporta en relación ao que recibe, pero xa baixamos ao 93%. Ou 

sexa,  á  deriva,  a  mala  xestión,  nefasta,  do  último  goberno  que  houbo  aquí  antes  do  2015  está  

continuada por este  goberno e vamos a defender que vamos nunha deriva que xa defendemos en 

moitas mocións que houbo aquí, en moitas mocións que presentamos aquí, sobre a deriva do goberno 

e de que se está esquecendo realmente, do futuro, do futuro deste concello. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas don Ramón. Ten a palabra o voceiro ou voceira de 

Democracia Ourensana, por favor.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Nada. Eu dicirlle aquí a todos, ao público e a vostedes, a ver 

cando me viron a min facendo campaña por Moreiras. Porque vamos, eu penso que a Moreiras non sei 

se iría algunha vez na miña vida, canto máis a facer campaña. Mire, señor Ramón Padrón, deixe de ser 

ridículo, e dígollo á cara. Deixe de facer tonterías porque o de Moreiras saíu de aquí da bancada do 

Partido Popular porque foi a tontería que se sacou da manga nas antigas eleccións. Aparte de sacar un 

dediño para arriba que iso si foi o que pasou na campaña política pasada. Pero á señora Chelo, o 

dediño esquecéuselle. Ben. Volvendo ao tema do asunto, señor Padrón, quen investiu a este goberno 

foi vostede. Vostede é o que vai ter que dar explicacións aos veciños, non eu. Eu aos veciños, non lle  

prometín o que vostede prometeu. Eu teño ido visitar ultimamente a veciños e non houbo un só que  

me botara en cara que eu prometera algo que non cumprira porque aínda hoxe en día que cando os vou 

a ver, non prometo. Quero cumprir sen prometer porque prometer é moi fácil, cumprir moi difícil. 

Enténdao. Vostede si, que foi de segundo alcalde ou primeiro alcalde. Vostede é o que vai ter que dicir  
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por Parada, por Piñor, que é o que fixo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, ten que rematar.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Vostede si que o vai dicir. Non eu.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar. É segunda intervención? Ten tres minutos, desculpe. 

Tres minutos. Non, tres minutos. Ten tres minutos.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Xa me parecía. Volvendo ao tema da moción. A señora Chelo 

Vispo trae moi ben os deberes feitos. Sabe de todo, contéstase todo, entón, fágome a pregunta. Para 

que quere que lle dean informes? Para que quere que fagan cousas se vostede o sabe todo? Eu non 

necesito que os pida para min. Eu cando quero algo, pídoo eu. Non necesito que veña ninguén do 

Partido Popular que pida ningún papel para min. Entón, a que ven este paripé, se vostede todo o sabe.  

Dígame. Quérenos facer perder o tempo? Ben, a min non mo fai perder, pero supoño que a súa táctica 

é facerlle perder o tempo ao goberno e deixalos en ridículo. Mire, voulle dicir unha cousa  señora 

Chelo, o ben ou mal que o fixeron, eles o van a pagar. Vano pagar eles. E se o fixeron tan mal coma 

vostede  di  e  coma algunha xente  se  queixa,  pois en maio haberá  outro goberno. Reláxese,  estea 

tranquila,  por  deus.  Porque  pon  aquí  unhas  mocións...isto  xa  está  terminado  señora  Chelo  e  a 

veciñanza sabe todo e máis. É máis, voulle repetir, señora Chelo, sabe o mal destes catro anos, pero  

mal dos outros catro para atrás porque moitos dos problemas actuais, non veñen de agora, veñen de  

atrás. Os de agora non o arranxaron? Non. Orixinouse no pasado. Entón, vostede me parece que van ir  

todos no mesmo barquiño. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas dona Fina. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde. Recórdolle 

que son tres minutos.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Nada. Moi breve porque eu creo que xa está todo dito. En todo caso, 

eu lle preguntaría á señora Consuelo Vispo, onde está o balance do Partido Popular daqueles anos de 

xestión. Se era naquelas revistas do señor Freire Couto e anuncios na prensa na que anunciaba obras  

nunca feitas. Se era aquel o seu balance. E non sei o que aporta Barbadás ao Estado. Non sei de onde 

saca esas cifras. Se cadra vostede se confunde coa achega ao sistema da Seguridade Social e o que se 

recibe vía pensións públicas, que foi o único dato público. Pero iso non é unha achega ao Estado. Ao 

Estado apórtanse impostos, apórtanse contribucións, apórtanse moitas outras cousas. E esta moción, 

eu creo que é xusto o que se comentou antes. É un brinde ao sol, é un paripé e é un acto de hipocresía  

política, porque dígame vostede, señora Consuelo Vispo, cantos gobernos do Partido Popular, cantos 

concellos gobernados polo Partido Popular fan todo isto que di vostede aquí? Vostede que forma parte  
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do  grupo  de  goberno  da  Deputación  Provincial  de  Ourense,  vostede  forma  parte  dese  grupo  de 

goberno, dígame se a Deputación de Ourense, fai todo isto. Si? E onde está? 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Chelo, por favor.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Coma o saben todos os cidadáns desta provincia que o fan vostedes. 

Si. Polo tanto, isto é pedir para os demais o que non queremos facer uns mesmos. E para rematar,  

plenos extraordinarios. Mire, a capacidade de pedir plenos extraordinarios é unha capacidade que lle 

oferta a Lei de Réxime Local. Vostede podía ter solicitado plenos extraordinarios. Ben é certo, co 

apoio  doutros  compañeiros  ou  compañeiras,  cando  quere  chega  a  apoios  con  outros  grupos  de 

goberno, ou da oposición. Tamén podía chegar para pedir plenos extraordinarios. Non pretenderá que 

sexa o grupo de goberno que pida un pleno extraordinario para avaliar a acción de goberno. En todo  

caso vamos ter unha ocasión para facelo. Xa llo adianto. Que vai ser no debate dos orzamentos do ano 

19, porque aí si que non vamos ter límite de tempo e vamos poder explicar polo miúdo as accións de 

goberno destes últimos catro anos. E vostede vai poder intervir. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Rematou. Si. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido Popular, 

un minuto. Un minuto.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Aceptamos a emenda do pleno extraordinario, vale? A aceptamos 

para que o grupo de goberno faga xestión municipal de todo o que fixo durante estes catro anos. Mire 

señora Fina Varelas, fixo un teatro boísimo. Dígollo. Vostede dixo aquí claramente que se metera en 

política para que lle arranxaran o camiño da súa casa. Está gravado en acta e para que se decaten os  

seus compañeiros de partido que están neste momento, e dixo que había que desbrozar Moreiras. Si ou 

non? Ou sexa que non diga a tontería. Vale? E despois, mire, voulle dicir unha cousa á oposición neste 

momento. O grupo de goberno pertencen oito concelleiros. Nós na oposición somos nove. Se vostede 

tanto ten que dicir deste grupo de goberno, señor Padrón e señora Fina Varelas, houbéramos tumbado 

a este goberno e houberamolo votado cando vostedes quixeran porque somos nove contra oito. E 

vostede ten a culpa de que este goberno estea aquí, que lle deu a gobernabilidade. Iso si que lle van  

dicir os cidadáns o que fixo vostede no programa, tanto coma á señora Fina Varelas coma a vostede. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, señora Chelo. Dona Chelo para ser exactos. 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): E xa por último, señor Fírvida. Vostede coñece perfectamente a 

Deputación. Faise un pleno para debater o estado da provincia. Ou sexa, non sei o que me di vostede? 

Entende? Vamos a ver. Grazas.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Para maior gloria. Si.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Mire. Vostedes remataron, verdade? Mire. Vou intervir eu porque á 

verdade non quería intervir, pero fanme intervir. Fanme intervir. Síntoo moito pero fanme intervir. O 

que pasa é que debe fastidiar que eu interveña. Mire. Vou facer referencia única e exclusivamente, é  

que non o teño preparado, está manuscrito de agora mesmo. O PP o que fai neste concello é utilizar as  

tácticas, as técnicas do CSI. Utiliza partidariamente, partidistamente o que é o estar gobernando na 

Xunta de Galicia e na Deputación para facer indagacións “llamadas,  no llamadas,  recepciones, no 

recepciones”. Iso é, mire, se se  adicaran...,  non estou interrompendo. Non interrompín a ninguén, 

perdón, non interrompín a ninguén. Xosé Manoel. Non interrompín a ninguén, polo tanto, prego que  

non se me interrompa. Estou na miña intervención e o alcalde ten dereito a facela, e vou ser breve. 

Polo tanto, vostedes fan un uso partidario,  partidista das institucións. Pero miren, se en lugar de facer 

esa labor tan minuciosa, se foran a recorrer os camiños e as corredoiras deste concello, máis gañarían.  

Máis gañarían, pouco. Pero mire, voulle facer só, eu busco internet, acabo de buscalo, mire “só nove 

concellos teñen máis ocupados”, isto vai para vostedes tamén, para o señor Ramón, para a señora Fina 

e  por  suposto  para  o  Partido  Popular.  Mire,  labor  deste  concello  e  deste  goberno  e  neste  caso, 

reivindico a labor do señor Tenente Alcalde, no CET, porque no CET incrementouse o investimento e 

o traballo, e o orzamento nestes catro anos.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non nos faga  falar do CET. Non nos faga falar do CET. Hai, 

meu deus.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Vou ter que acabar calando eu, que son o moderador.  Pero ben, 

denótase quen ten respecto e quen non. Miren, “só nove concellos teñen máis ocupados que antes da 

crise”. Entre eles cal? Miren, Barbadás. Vaia por deus. Vaia por deus. Que mala sorte teñen vostedes.  

Que mala sorte teñen vostedes. Miren,  que mala sorte teñen vostedes. Vale? Miren, todos os cursos de 

formación, tanto impartidos pola consellería de educación coma pola consellería que dirixe o señor  

Fírvida, pois redundan en beneficio de todos os veciños e veciñas de c

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Quen está dando eses cursos señor Alcalde? Que validez ten de 

docente, señor Alcalde? Vámolo deixar aí.  

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Que insinúa? 

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Que insinúa?

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Déixao. Xosé Manoel. Creo que quedan retratados. Eu xa non os 

interrompo. Quedan retratados, quedan retratados á súa actuación política e o seu respecto e decoro ás 

institucións e á institución por parte súa, cando interrompen continuamente. Teño que subscribir o que 
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dixo a señora Fina, cando dicía que se interrompe. Naquel momento non interrompían, pero vostedes 

interrompen sistematicamente, cando non lles interesa o debate. Volvo a repetir, no CET, por exemplo, 

os cursos teñen validez e ademais son moi efectivos e axudan a que traballadores, veciños e veciñas 

deste concello atopen traballo. Vaian ao CET e pregunten. Vaian ao CET! 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Xa estivemos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vaian ao CET, pois solten o dato. Votos a favor da moción do Partido 

Popular? Aceptan a moción? Si, vale. Votos a favor da moción?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Por favor, antes de votar poden repetir literalmente 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xosé Manoel, se aceptan é cuestión deles. Pero poden aceptar. Poden 

aceptar.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Ben, pero primeiro hai que votar a moción. 

O Sr. fírvida toma a palabra: Pero pedídea no pleno. 

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Pero se pedimos un pleno xa o pediremos, haberá que 

pedilo por outra vía, ou pídese aquí?

O Sr. Fírvida toma a palabra: Se non sabes coma se piden

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Como? Eu sei coma se piden, si. Que non se pide. 

Aquí pídese agora estamos nesta moción. Ou que? Quere quedar aquí de listo e os demais de tontos.  

Home por favor. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: lea a súa emenda, lea a súa emenda e que o Partido Popular lla acepte 

ou rexeite. Lea a súa emenda, por favor.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Instar ao grupo de goberno á convocatoria dun pleno 

extraordinario na que se debata o estado

O Sr. Fírvida toma a palabra: O estado da nación.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): O estado do municipio

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): o estado do municipio. Si. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vale. O Partido Popular acepta a emenda? Silvia.

O O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): nde se defenda a xestión municipal por parte do 

goberno e a xestión dos grupos da oposición.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Aceptan vostedes esa emenda?

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señor Padrón, non soamente a vamos a aceptar que se non sae 

aprobada esta moción, ímola pedir pola vía legal.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Ben. Votos a favor da moción? 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular e Grupo Mixto, votan a favor.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Democracia Orensana, abstención.

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

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Socialista e BNG

O Sr. Alcalde toma a palabra: Queda rexeitada.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor de PP e Grupo Mixto, as  

abstencións  de  Democracia  Ourensana  e  os  votos  en contra  de  PSdeG-PSOE e  BNG o seguinte 

acordo: “Moción do Partido Popular para que o Grupo de Goberno presente ante a cidadanía un 

informe de xestión municipal da lexislatura”

5. MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PARA A DECLARACIÓN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

A ALCALDÍA DO CONCELLO DE BARBADÁS

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos á moción do Grupo Mixto para a declaración de dedicación 

exclusiva a alcaldía do Concello de Barbadás. Ten a palabra. Oito, somos oito. Oito a favor, digo oito  

en contra, sete a favor e dúas abstencións.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Si. Voume permitir antes de defender a moción e 

contestar

O Sr. Alcalde toma a palabra Pero no seu tempo. 

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Non, non, estou na miña moción, non?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero no seu tempo, que aínda non empecei a contar. Por iso digo.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Perdón, perdón, pensei que me dera xa a palabra.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non, é que aínda non lin nin o texto, nin o título da moción.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Si que leu, si.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero interrompeu a señora Secretaria. Moción do Grupo Mixto

A Sra.  Secretaria  toma a  palabra: Non,  non,  á  Señora  Secretaria  non interrompeu.  Axudoulle, 

axudoulle

O Sr. Alcalde toma a palabra: A facer o reconto.

 A Sra. Secretaria toma a palabra: Claro.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moción do Grupo Mixto para a declaración de dedicación exclusiva a 
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alcaldía do Concello de Barbadás. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): responder rapidamente. Señora Fina, ten razón que, 

se vai que vai ser a veciñanza a que vai avaliar en maio, por sorte, que vivimos nunha democracia. 

Señor Fírvida, este grupo, quede ben claro, que quede en acta porque parece que se quere botar lixo,  

pois está no seu dereito. Este grupo, nestes catro anos non pactou con ningún grupo da oposición, con 

ningún. O único pacto que fixo este grupo, foi, un pacto de investidura para que saíra investido o  

señor Xosé Carlos Valcárcel coma alcalde deste concello, que pactou co Bloque Nacionalista Galego e  

vostede é o tenente alcalde grazas a ese pacto e grazas ao noso apoio tiveron a maioría absoluta na que 

saíu  investido.  Nada  máis.  Este  grupo  político  nunca  fixo  ningún  pacto  con  ningún  grupo  da 

oposición. E señora Chelo, nós ahuecar co que fixemos e fixémolo con coherencia e co mandato, que  

cremos democraticamente que dixo a cidadanía de Barbadás. Nós non vamos a presentar unha moción 

de  censura  cun  grupo  con  dous  concelleiros  que  a  propia  persoa  dese  grupo,  presenta  a  súa 

candidatura á alcaldía. Non. Non nos parece ético que en dezasete concelleiros, un grupo. Entón non 

vamos  presentar  unha moción de  censura.  Estamos  no noso  dereito  cun grupo porque  estábanos 

pedindo vostede unha moción de censura porque na oposición estabamos nove. Iso non ten que ver 

para presentar unha moción de censura. Xa digo, non a vamos a presentar cun grupo, naquel día,  

home, comprendemos que vostede si porque reunían seis concelleiros de dezasete, pero un grupo con 

dous concelleiros, coma era Democracia Orensana, non nos parecía que esa persoa se postulase a ser  

alcaldesa  deste  concello.  Neste  caso  porque é unha muller.  E señor Alcalde.  Non embarre tamén 

porque  cando  vostede  di  que  este  concello  ten  máis  ocupados,  pero  tamén  diga  como son  eses 

ocupados.  Eh!  Xa  que  tanto  se  dedican  cando  gobernaba  o  Partido  Popular  a  dicir  do  emprego 

precario e todo iso, si, pero o que realmente mide a prosperidade dun pobo, ou dun concello, ou dun  

país, ou do que sexa e vostede é máis economista ca min, eu por mala sorte ou polo que fora, só  

estudei o primeiro de empresariais, non puiden seguir e tívenme que poñer a traballar, o que haxa máis 

cotizantes, ou sexa, a cotización á Seguridade Social, sexa maior que as pensións que se reciben é un 

bo grao de prosperidade. E Barbadás pasou no 2013 a haber máis ingreso á cotización á Seguridade  

Social  pola  xente  que  traballaba  e  o  único  concello  da  provincia  que  tiña,  ingresaba  máis  de 

cotizacións que pensións recibían os seus habitantes. Pero xa perdemos iso dende o 2013 e xa vamos 

nun 93%. Están subindo, están subindo, medrando e van a chegar a pillarnos, Pereiro e San Cibrao. 

Pero nada,  vostedes  sigan  nas nubes.  E  paso  á  moción. Paso  á  moción. Dende Compromiso  por 

Barbadás
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, por favor, prosiga don Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto):  Dende Compromiso por Barbadás traemos ao debate 

do pleno municipal unha proposta de acordo a modo de declaración de intencións sobre a idoneidade 

da  dedicación exclusiva  da  persoa que  ostenta  a  alcaldía  do  Concello  Barbadás.  Barbadás  cunha 

poboación real que sobre pasa os 12.000 habitantes, non pode permitirse o luxo de non ter unha persoa 

dedicada as vinte e catro horas ao concello. E esa persoa non pode ser outra que a que fose elixida e  

investida para ostentar a alcaldía. Entendemos, que unha das causas, pero non menos importante ca 

outra do pouco peso institucional que ten o noso concello con respecto a outras administracións, 

débese  en  parte  por  non contar  a  alcaldía  con unha persoa  dedicada  a  tempo  completo.  O noso 

concello necesita moitas inversións que precisan tempo para traballalas e negocialas, ademais de facer 

un  seguimento  diario.  Tanto  os  vinte  e  oito  anos  de  goberno  anteriores,  coma os  catro  actuais, 

evidencian que o noso concello necesita que a  persoa que se postule  para dirixilos se  presente á 

veciñanza co propósito firme no caso de ser investido coma alcalde ou alcaldesa para servilo con 

dedicación exclusiva. A veciñanza de Barbadás,  dado o seu volume, precisa unha persoa dedicada 

permanentemente ao  municipio, mentres dure  o seu mandato.  Ten que estar  presente en calquera 

recuncho, na Casa do Concello, nas rúas e nos pobos, comprobando en persoa que todo funciona 

correctamente, e buscando solucións inmediatas aos problemas cotiáns insistiu e en tempo real. Todo 

isto só se pode xestionar se esa dedicación é plena, sen outras preocupacións laborais. A cidadanía,  

cando vota, elixe pensando que a persoa que se presenta para liderar o concello, vaille dedicar todo o 

seu  tempo  a  xestionar  de  maneira  óptima  os  seus  impostos  e  a  defender  o  benestar  común da  

veciñanza. Non se debería poder delegar esa responsabilidade noutros membros do goberno, porque 

aínda sendo legal non responde á realidade do que pensa a xente cando emite o seu voto nas furnas.  

Parécenos importante este debate aquí, pois a realidade de Barbadás nos últimos trinta e dous anos, foi 

a pouca importancia que lle deron ao posto de alcalde, aquelas persoas, dúas no noso caso señor Freire 

e señor Valcárcel, que non consideraron necesario dedicarlle todo o seu tempo aos veciños e veciñas, e 

decidiron seguir coas súas obrigas profesionais privadas, lexítimo, pero que pensamos, estas decisións 

teñen  redundado  nun  abandono  do  control  do  día  a  día  do  municipio  e  nunha  perda  do  peso 

institucional  que  deberíamos  ter  na  medida  que  nos  corresponde.  Polo  tanto  e  aínda  que  non  é  

obrigatorio por lei, a veciñanza debe saber se a persoa que proximamente sexa elixida para ostentar a 

alcaldía de Barbadás, vaille dedicar todo o tempo posible a resolver os seus problemas. Isto non é un 

tema  menos  porque  aquí  radica  toda  a  xestión  do  concello.  Para  termos  un  municipio  forte 
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necesitamos unha persoa dedicada ao seu mandato exclusivamente polo tempo que dure. Así pois, 

propoñemos  ao  tempo  do  concello  e  dado  que  o  conformamos  cinco  opcións  políticas,  que 

entendemos nos presentaremos ás vindeiras eleccións municipais a adopción do seguinte acordo, a 

modo de declaración de intencións de cara á veciñanza por cada un dos grupos aquí presentes, sen 

carácter imperativo, claro está, por non ser esixible por lei, pero si ético. E o acordo é instar a todos os  

grupos municipais

O Sr. Alcalde toma a palabra: Só un inciso, leva cinco minutos quince segundos. Remate para que 

sexa a moción clara.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Non interrompín neste pleno nada. Instar a todos os 

grupos municipais aquí presentes, a adoptar o compromiso diante da veciñanza, mediante o voto a 

favor  do acordo desta moción, para que aquela persoa que sexa elixida no pleno de investidura coma 

alcalde,  alcaldesa,  presidente,  asuma de  xeito  inmediato  a  dedicación exclusiva  ao  concello  para 

servilo dende o primeiro día, sen máis preocupacións para traballar polo benestar de todas e de todos. 

Moitas grazas.

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

Orensana.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Despois xa de ler fai días esta moción, de preguntar a veciños 

de  diferentes sitios,  obviamente,  pregunteille  se  eles creían necesario un alcalde  en exclusiva.  As 

respostas que me encontro da veciñanza é que queren un alcalde presente. Pero un alcalde presente 

non ten porque ter unha exclusiva. Un alcalde presente que se preocupe por eles. Un alcalde, porque a  

persoa que sexa alcalde ou alcaldesa, éo as vinte e catro horas, os trescentos sesenta e cinco días do  

ano e os catro anos de lexislatura.  Polo tanto,  nós dende Democracia Orensana pensamos,  que a 

persoa que sexa alcalde ou alcaldesa, ten que facer as súas funcións, pero independentemente non 

consideramos que sexa tan importante ter unha exclusiva. Porque eu fágolle unha pregunta, señor 

Ramón Padrón, vostede collería, se chega a ser alcalde, estou no meu dereito a facerlle unha pregunta.  

Vostede presenta unha moción e eu pregúntolle. Nós pensamos dende Democracia Orensana, que se 

algún día chegáramos a este posto, o noso empeño e o noso afán, e o noso traballo, serían as vinte e  

catro horas do día, independentemente de exclusiva ou non exclusiva. Eu penso que unha exclusiva,  

non fai traballar mellor a unha persoa. As persoas, a veces en catro horas, fan máis ca outras en vinte. 

Polo tanto, despois xa, do que penso eu, despois xa  do que pensan os meus compañeiros, despois xa  

do que pensa a veciñanza, paréceme que cada grupo político, chegado o momento das eleccións, ten 
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que decidir. Non somos quen, os que estamos aquí, para decidir. Tamén por un motivo, hoxe somos 

cinco forzas políticas e sei seguro que en maio, o 26 de maio, seremos máis. Polo tanto, non me  

parece tampouco xusto, que os novos compañeiros ou compañeiras que veñan, impoñerlle algo que 

nós acordamos. Hai liberdade e coma vostede ben di, non hai ningunha obriga legal. Polo tanto, nós 

acollémonos á vontade do pobo, á vontade dos partidos políticos e á vontade de traballo, non de 

imposicións de nada. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas dona Fina. Ten a palabra a voceira ou voceiro do 

Partido Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Mire, señor Padrón, isto, eu creo que é unha declaración de 

intencións.  Quero  entender  porque,  realmente  non temos a  boliña  máxica  aquí,  coma dicía  dona 

Ánxela para saber quen vai gañar en maio deste ano. Sinceramente. Entón, mire, non sabemos se un 

grupo vai ter maioría; se vai haber unha coalición de sabe deus, porque polo que temos entendido vai 

haber  sete  ou  oito  partidos  que  se  presentaran  a  esas  eleccións.  Vostede  cre  que  pode  decidir,  

imaxíneo, vamos a pór aí para a xente que nos acompaña hoxe, que unha coalición de catro partidos,  

imaxínese a persoa que designe esa coalición, ser alcalde. Pois ao mellor esa persoa non pode ter 

dedicación,  pero  entre  os  catro  grupos que  gobernen este  concello,  pois  ao  mellor  haberá  xente 

suficiente aquí para que dean servizo á cidadanía. Mire, é que non temos nin idea do que pode pasar. E 

ao final da lexislatura, poñernos a facer, ou sexa, dicir se eu, que son a candidata do Partido Popular  

neste momento, vou ter a exclusividade ou vou coller a alcaldía nese momento, mire é que non o sei.  

Depende  de  tantas  circunstancias,  vale?,  o  que  poida  pasar  en  maio  do  2019,  que  é  imposible 

contestarlle ao que vostede nos está pedindo. E facer, ou sexa, unha manifestación de intencións ou 

coma vostede queira chamarlle, pero é que é imposible. E de todas maneiras, voulle dicir unha cousa, 

señor Padrón, que veña agora, a final desta lexislatura, pedindo isto, cando vostede estivo catro anos 

na oposición, coma nós, viu coma estivo este concelle á deriva, sen alcalde, sen tenente alcalde e nos 

ven a reclamar agora que para a próxima lexislatura o alcalde que saia ten que ter exclusividade...eu 

sinceramente, falo por min mesma, pero o meu grupo creo que pensamos todos o mesmo. Eu, non sei 

de onde sacou vostede isto, pero a verdade é que danos un pouco a risa. Quero entender. Vou deixalo 

para ver se me dá vostede explicacións porque eu dígolle sinceramente, non sei se alguén o sabe o que 

vai pasar  en maio do 2019, que nolo diga,  e ao mellor podemos tomar unha determinación, pero 

sinceramente, e vendo o que, os partidos que se van a presentar vai ser un pouco complicado.  Moitas 

grazas.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas dona Chelo. Ten a palabra dona Victoria Morenza.

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Moitas grazas. Ben, aclarar que eu supoño que todos o 

temos moi claro, que o termo dedicación exclusiva refírese á remuneración, non á exclusividade ou ao 

tempo que lle dedica o alcalde ao seu cargo coma alcalde. Ten que ver coa remuneración. Partindo  

desa base, estamos totalmente en contra da profesionalización da política. Reitero. A política non é 

unha profesión, ten que ser unha vocación de  servizo público.  Creo que as dezasete  persoas que  

estamos aquí representando á veciñanza, estamos por unha vocación de servizo público. O feito de 

que un alcalde ou alcaldesa tivera dedicación exclusiva, xa saben todos vostedes que sería, tería un 

custe elevado para as arcas municipais, tendo en conta o soldo do que procede, ou sexa, unha persoa 

por exemplo coma o anterior alcalde, poñamos por exemplo, ou o actual alcalde que tiñan un soldo 

que ronda, non o sei, a cantidade xe, eles teñen que vir para aquí por ese soldo. Evidentemente. Iso 

tería un custe, ben, hai unhas táboas que non poden gañar máis de cincuenta mil euros ao ano, no caso  

do Concello de Barbadás. Este tipo de dedicacións limita a vida pública e política ás persoas que 

proceden das función pública que teñen o seu posto de traballo  garantido, coma non é o caso na  

actualidade. Aínda que ese non é o motivo da moción. A vida política ten que estar aberta a todas as  

persoas que queiran participar sen estar condicionadas polo feito de que non se poidan reincorporar ao 

seu posto de traballo e rexenerar a política que é o que o seu grupo pregoa e dar acceso a calquera 

cidadán para que poida defender á veciñanza e tamén os seus ideiais dende un posto de alcalde. O 

alcalde de Barbadás está dispoñible as vinte e catro horas do día, os trescentos sesenta e cinco días do 

ano. Ten dispoñibilidade absoluta. Está presente en calquera recuncho do municipio. Coñéceos, dou 

fe.  Depende,  defende  na  práctica  o  benestar  da  cidadanía  durante  estes  catro  anos.  Defendeuno, 

deféndeo e defenderao. Barbadás si ten peso institucional, en contra do que vostede postula na súa 

moción.  O  alcalde  ten  un  control  do  día  a  día,  que  transcorre  no  Concello   de  Barbadás.  Está  

informado plenamente de todo, de cada movemento que hai aquí no concello. Non é preciso cobrar un 

soldo para dedicarlle vinte e catro horas ao día. E dicir tamén, que dedica todo o seu tempo a resolver  

cuestións, a atender asuntos, a dirixir a acción de goberno e sobre todo e principalmente, a atender á  

veciñanza. Aténdeo por múltiples vías de acceso. E serve á cidadanía dende o 13 de xuño de 2015. 

Non coma di vostede que non, parece que temos un alcalde que é coma o río Guadiana. Non lle é así  

señor Ramón Padrón. O noso alcalde atende á cidadanía ás vinte e catro horas do día, e o feito de que  

teña  dedicación  exclusiva  ou  non,  coma  vostede  ben  sabe  ou  debería  saber,  ten  que  ver  coa 

remuneración que  percibe.  Non ten  que  ver  coa  exclusividade  á  que  lle  dedica  a  súa  actividade  
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política.

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

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Eu alucino.  Señora Fina, as persoas que vostede lle 

digan, catro persoas que non pensan iso, pois mire, faga un referendo, ao mellor podemos facer caso, 

pero... logo, hai xente que fai máis en catro horas, ca outra en vinte, efectivamente, pero iso nunha 

profesión, pero de alcalde, vostede nin eu aprendemos a ser alcalde. Entón, se vimos aquí ao concello 

e se botamos as oito horas ou as nove horas a dedicarse aquí ao concello, aprenderá máis ca en catro,  

fará máis ca en catro. Aquí, a moción, non fala nada de imposición. Xa quedou ben claro que é unha 

declaración de intencións. Cada un vota o que lle parece. Non hai, non hai nada legal. Non sei para  

que falan aquí de imposicións, cando na exposición de motivos e todo, non pon nada diso. Eu non sei.  

Debían  ler  as  mocións,  non sei  para  que  as  lemos aquí.  Dígolle  o  mesmo á  señora  Chelo.  Pon 

declaración de intencións, ben claro. Ben claro, no acordo. Lean o acordo, léano ben, en ves de estar  

mirando para outro lado, léano ben o que pon. Agora, despois estarán de acordo se o alcalde tiña que 

ter dedicación exclusiva ou non. As persoas que, cando van votar relacionan que o alcalde vaille 

dedicar o seu tempo completo ao concello. E votan, pensando iso. E despois pódense reunir vinte  

partidos ou setenta. Pero o que sexa elixido alcalde, é a máxima representación e a máxima autoridade  

do concello. E a min paréceme normal que Sandiás, ou Rairiz de Veiga ou Vilariño de Conso, pois non 

teña  un  alcalde  con  dedicación  exclusiva,  pero  Barbadás  ten  que  ter  un  alcalde  con  dedicación 

exclusiva porque necesitamos conseguir inversións. Necesitamos conseguir inversións, necesitamos 

que estea todo o día dedicado ao concello. E isto de dicir que é económico. Claro que é económico. É 

que para dedicarlle todo o día ao concello ten que cobrar! Pero marca a lei o que ten que cobrar. Non 

sei porque empeza dicindo vostede que, sabe perfectamente, ben despois corrixiu, pero sabe que hai 

uns baremos para cobrar. Señora Fina,

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non interrompan, por favor.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Señora Fina, claro, se traemos nós a moción pois 

claro que a collería. Se a min me elixen os veciños, ben, elixen os veciños, elixen a uns concelleiros, e  

logo despois,  é  así,  está  así  o  ordenamento  aquí  en  España,  elixen  a  uns concelleiros e  logo os 

concelleiros invisten ao alcalde. Se a mi me investiran collería a dedicación exclusiva porque lle quero 

dedicar o máximo tempo completo. E mentres o señor Alcalde, señora Victoria, por moito que diga 

vostede que está as vinte e catro horas no concello, ou atendendo aos veciños, non pode ser, porque 

mentres está traballando non pode estar facendo outra cousa.  Pero vamos, iso cae de caixón, senón é 
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que non está facendo o seu traballo, e non o digo porque non traballe ou non , é simplemente en xeral.  

É o que pensamos nós porque fáiselle á cidadanía un engano se a persoa que se presenta nas primeiras  

listas que se entende que son os que logo se presentan na investidora para ser alcaldes ou alcaldesas, 

eh!, que non lle digan á cidadanía que lle van a dedicar todo o seu tempo ao concello. E a única 

maneira de dedicarlle todo o seu tempo ao concello, a máxima autoridade do concello, que é o alcalde,  

é tendo unha dedicación exclusiva ao concello. Que efectivamente ten que estar remunerada porque 

esa persoa ten que comer e ten que manter a súa familia.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, don Ramón, que leva tres minutos trinta segundos.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Este concello non ten peso institucional diante das 

administracións, ningún.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, remate. Grazas. Dona Fina, está na súa quenda de palabra. 

Lémbrolle que son tres minutos.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Nada, pois dicir o mesmo que dixen antes. Que non considero 

que teña que ter  unha dedicación exclusiva para desempeñar ben a  súa función de alcalde ou de 

alcaldesa. O exemplo das catro horas era un exemplo, señor Padrón. Obviamente, o señor alcalde ou a 

futura alcaldesa, verase en maio, pode traballar oito, dez, quince, de aí para arriba un pouco difícil 

porque a xente ten que durmir e comer. Vamos a ver, eu penso que a dedicación exclusiva, realmente o 

que lle vai pasar ao concello, é que vai desembolsar un tope, coma dixo Victoria, cincuenta mil euros. 

Non  sei  se  os  veciños  preferirán  un  alcalde,  ou  unha  alcaldesa,  cobrando  cincuenta  mil  euros, 

realizando o seu traballo; ou un alcalde que cobre novecentos euros ou por aí debe cobrar, realizando a 

mesma labor. Ou sexa, a labor non se mide polo que cobre unha persoa. A labor mídese polo traballo  

efectuado. E mire, vostede non desprece ás persoas que eu falo, fale con catro, fale con vinte porque  

vostede non sabe con cantas falei porque eu non desprezo ás persoas coas que vostede fala, nin os seus 

votantes. Temos que aprender un pouco a respectar aos votantes de cada partido político porque se 

estamos aquí é por eles. Non por eu, por min, nin por vostede. Non. Nós representamos a unha serie 

de veciños. E eu si o preguntei, e sabe a resposta? A resposta é a mesma. Eu en canto o concello estea  

ben,  en  canto  estea  ben  administrado,  que  estea  exclusivo  ou  non  exclusivo...dálles  igual,  señor 

Padrón. O que queren é que traballen. Que o traballo saia adiante. Que o alcalde ou alcaldesa se deixe  

ver. Que estea en todos os sitios. Si, iso si que o reclaman. Non que cando estean en eleccións se vexa  

e despois durante tres anos ou xe anos desapareza. Iso si que se queixan. Pero non se queixan da  

dedicación exclusiva. Non. Pois porque a xente, a verdade, está farta da política. Está farta de que os  
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escoitemos, de que os visitemos cando hai eleccións. Iso é a verdade da cidadanía, da veciñanza, pero  

non de dedicacións exclusivas. Pero ben, vostede xa se pronunciou de que se é alcalde vai facer unha  

dedicación exclusiva. Pois moi ben. Se é alcalde fágaa e eu non vou ter nada en contra, se chega o seu  

momento e se é alcalde e a fai. Cada un, no seu partido, ten que ver, no seu momento, chegado o 

momento que é o que vai pasar. Coma dixo a señora Chelo Vispo, a primeira vez que coincido con ela. 

Ten razón. Que se sabe o que vai pasar en maio. Nin o sabe ninguén. E agora mesmo dicir algo que ao  

mellor deica dous meses hai que desdicirse, non. As persoas, cando falamos temos que ter coidado co 

que dicirmos porque falar adiante e atrás o único que nos fai é quitar credibilidade. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Chelo Vispo, por favor.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. Sego dicindo, señor Padrón, que é unha 

declaración de intencións. Eu díxeno no primeiro momento, non sei que dixo que eu non lin ben a 

moción.  Díxenllo  claramente,  vale?,  que  é  unha declaración  de  intencións.  Mire,  sego  dicindo  o 

mesmo, reitérome na miña primeira intervención. Non sabemos o que vai pasar. Dicir hoxe o que 

poida...eu creo que hai que ser consecuentes co que un pensa, o que un decide no seu momento. 

Cando vexamos todo, o tema político coma vai quedar neste concello, en maio do 2019. Dicilo hoxe, é 

imposible. Eu non sei o que vou facer. É que non, ou sexa, se realmente, a ver, se temos maioría  

absoluta? Mire, somos moitas persoas, somos nove persoas para darlle servizo oportuno aos cidadáns 

e ao que necesiten. Que somos menos persoas e hai unha coalición de varios partidos? Pois ao mellor  

haberá que tomar decisións, pero non fai falta ter unha exclusividade. O que non fai este grupo de  

goberno, señora Morenza, perdoe que me ría, vale? o que vostede me está dicindo, vale? Que este 

señor Alcalde que está aquí, o señor Xosé Carlos Valcárcel, está as vinte e catro horas á disposición da 

cidadanía porque sabemos que non. Mire, o que acaba de dicir a señora Fina Varelas que lle dou a 

razón, fai un momento, é que durante tres anos, non se pode estar oculto. Vale? Non se pode estar  

oculto e saír nas eleccións. Iso é o que non se pode facer. Porque ao señor Alcalde veno un día á  

semana, non sei exactamente se é os martes, non recordo agora e non quero meter a pata, cando el está 

neste concello para atender aos cidadáns. E logo, cando o requiren pola tarde. Pero mire, polas mañás,  

igual que esta concelleira, estamos traballando e entende que se está atendendo, a ver, non quero, o 

que vou dicir, ou atende ao seu traballo ou non o atende ou atende á alcaldía. Ou sexa, quero entender 

que as horas do seu traballo, está para o que está; e as horas que lle dedica ao concello, pero mire, non 

son as vinte e catro horas do día. Hai que especificalo. E o señor Tenente Alcalde sabe que colleu unha 

dedicación pero vendo o que había, non quero entrar se o tema económico, non vou entrar, ou no tema 
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dedicación, ou se vostede pois prefería ser docente nese momento, saíu do concello para dedicarse 

outra vez á docencia. Que non vou a xulgar. Eh! Non vou xulgar e vostede terá as súas decisións e os  

seus criterios para facer o que fixo no seu momento. Agora, este Alcalde, este Tenente Alcalde, saben 

que non están neste concello e que realmente os concelleiros que teñen dedicación, pois realmente,  

pois é pouco para atender a esta cidadanía. Así está o concello neste momento. Estou de acordo co 

señor Padron que realmente a xente que estea aquí en maio do 2019, lle dean os servizos oportunos a 

esta cidadanía? Claro que si. Para iso nos presentamos e para iso nos van a valorar en maio de 2019 a 

cada grupo político que nos presentemos. Pero teñamos claro que ninguén sabemos neste momento

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, ten que rematar.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Neste momento o que vai pasar. E soamente quero, un minuto 

soamente, señor Alcalde, o que lle dicía a señora Morenza, cincuenta mil euros ao señor Alcalde, mire, 

aquí pagámoslle setenta mil a un tesoureiro por non facer nada. Eu case prefiro pagarlle, e mire o que 

estou dicindo, eh!, cincuenta mil euros ao señor Valcárcel,  que ao señor tesoureiro, setenta mil da  

cidadanía, dos impostos dos cidadáns. Grazas.

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

O Sr. Fírvida toma a palabra: Ben. Eu ía empezar dicindo que a miña intervención xa estaba pisada 

polas persoas que falaron antes porque concordo con todas elas, especialmente coa señora Consuelo 

Vispo, quitando esta última parte. Claro, teñen vostedes unha teima, co traballo do señor tesoureiro, 

que  é  un habilitado  nacional  que veu a  este  concello,  como hai  outros profesionais que  veñen a 

desenvolver un posto de traballo, e está cumprindo perfectamente ese posto de traballo; e ten o salario  

que lle estipula a lei. Nin máis nin menos. É que vostedes teñen unha teima aí. Pero o resto subscribo, 

subscribo as súas palabras, señora Consuelo Vispo. E tamén do resto dos grupos, menos a do señor 

Padrón. Eu creo que pór condicionantes ás dedicacións exclusivas, é cercenar  participación política 

de moitos cidadáns, tendo en conta que estas persoas poden ter un oficio, poden ter unha carreira 

profesional, poden ser autónomos ou autónomas que teñan un negocio...e que  se lles obrigamos a 

liberarse para ocupar un cargo político, poderían verse en problemas, pois nos seus negocios ou na súa 

carreira profesional. E iso impediría a participación política de moitos cidadáns deste concello ou de  

outros concellos, e eu creo que non podemos pórlle trabas á participación política. En todo caso, señor 

Ramón, por que ten que liberarse o señor alcalde ou alcaldesa, e non pomos nesta moción que se 

libere a concelleira de servizos sociais, a concelleira de igualdade, a concelleira de obras, o concelleiro 

de deportes? Por que ten que ser o alcalde? Non o entendo. Por que? Porque é unha figura política de  
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representación, de soberanía, carca, con reminiscencias, a autoridade política? Non o entendo o por 

que. Porque despois tamén hai que saber para se serven as dedicacións. Se temos unha dedicación para 

abrir  e  pechar  portas  polos  locais  sociais  coma había  antes,  pouco  favor  lle  estamos  facendo  á 

cidadanía con esa dedicación. Se é iso, se é darlle un salario a unha persoa para que estea liberado,  

para poder abrir e pechar portas, eu creo que a cidadanía tamén sabe valorar cal é o traballo político  

que desenvolvemos cada un de nós. E polo tanto, nós tamén pensamos que está fóra de lugar, polo que 

comentaba tamén a señora  Consuelo Vispo, non sabemos o que pasará no mes de maio. Imaxínese  

vostede un pacto de goberno entre tres, catro forzas políticas, Partido Popular, Ciudadanos, Vox e que  

o alcalde de Vox, quere cincuenta mil euros, e entón vostede viría aquí a polos a parir, dicindo, coma 

dicía deste goberno que non podemos gastar tanto en liberacións, que non podemos gastar tanto en 

dedicacións; que hai que recortar gasto en beneficio dos cidadáns. Eu creo que é unha dobre linguaxe  

que non nos leva a ningún lugar, señor Padrón.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten un minuto o señor Padrón. 

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): A lei marca as dedicacións exclusivas e os importes. 

A lei. Non vostede, nin eu, nin ninguén. A cidadanía cando vota, elixe pensando que a persoa que se 

presenta para liderar o concello vaille dedicar todo o seu tempo, a xestionar de maneira óptima os seus 

impostos  e  defender  o  benestar  común  da  veciñanza.  Non  se  debería  poder  delegar  esa 

responsabilidade noutros membros do goberno porque aínda sendo legal, non responde á realidade do 

que pensa a xente cando emite o seu voto nas furnas. Así pois, propoñemos ao pleno do concello e  

dado  que  o  conformamos  cinco  opcións  políticas,  entendemos,  nos  presentaremos  ás  vindeiras 

eleccións  municipais, a adopción do seguinte acordo, a modo de declaración de intencións, de cara á 

veciñanza, por cada un dos grupos aquí presentes, sen carácter imperativo, claro está, por non ser 

esixible por lei, pero si, ético. E o acordo é, instar a todos os grupos municipais aquí presentes, a  

adoptar o compromiso diante da veciñanza, mediante o voto a favor de acordo desta moción para que 

aquela persoa que sexa elixida no pleno de investidura, coma alcalde, alcaldesa, presidente, asuma de 

xeito  inmediato  a  dedicación exclusiva  ao  concello  para  servilo  dende  o  primeiro  día,  sen  máis  

preocupacións e a de traballar polo benestar de todas. Se Compromiso por Barbadás está aquí, nese 

pleno de investidura, a persoa que queira contar co seu apoio, se non é o propio representante de 

Compromiso, vai a ter, para ser alcalde vai a ter que coller a dedicación exclusiva se quere o apoio de  

Compromiso por Barbadás.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Tomamos nota das súas palabras. Tomamos nota das súas palabras, 
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señor Ramón. Todos, creo, e todas.  Todos e todas. Pero, vostede acaba de dicir, mire. Pero agora,  

voulle  pedir  coherencia a vostede.  Primeiro voulle facer un pequeno inciso sobre o inicio da súa 

intervención, que fixo antes, en relación a esta moción, pero falou doutro tema. Mire, nove concellos,  

falaba dos nove concellos que medraron en Galicia en canto a cotizacións. “Estes nove concellos que 

contan con máis afiliados á Seguridade Social que fai dez anos repártense entre as provincias tal, tal,  

tal. O concello con mellor evolución a nivel Galicia, que escapan á negativa tendencia é San Cibrao.  

San Cibrao, cun alza no emprego do 23% e o segundo, é o Concello de Barbadás”. Señor Ramón 

Padrón, o Concello de Barbadás. Tome voa nota do que lle estou dicindo. E non utilice demagoxia, 

que  son  números...non,  non,  estou  intervindo  eu,  estou  intervindo  eu.  Non lle  interrompín.  Non 

terxiverse, nin queira facer política barata con isto que está dicindo. Datos, datos da Consellería de  

Economía e Facenda de Galicia, ou de Facenda. Señor Ramón, o emprego, emprego...mire, voulle 

facer mención a unha acta, está aquí, na que vostede interveu, no primeiro pleno que se celebrou neste 

concello para decidir, para decidir coma era o organigrama de traballo deste concello. Vostede fixo 

sistematicamente, fincapé na redución do custe, do custe, do goberno, que tiña que reducirse nun 15%. 

E este goberno reduciu o custe nun 14.5%. Ben. Vostede fixo esa proposta pero é que este goberno é  

quen está cobrando uns salarios ou outros, pero en función dunha decisión política, que vostede coa 

súa proposta está botando cara atrás, estase retrotraendo. Mire, o alcalde deste concello cobra, 600 

euros ao mes brutos. 150 por cada pleno, 150 por cada comisión e 150 por cada comisión, por cada  

xunta de goberno. Dada a actividade que se desenvolve, administrativa, son 600 euros brutos. Pero ao 

que  vou  é  que  simplemente  o  feito  de  que  o  alcalde  teña  unha dedicación  exclusiva,  supón  un 

incremento moi considerable do custe do goberno deste concello porque o alcalde, esta é unha frase 

que utilizo eu, o alcalde non lle é a Wikipedia, eh!. O alcalde non lle é a Wikipedia. Nin o alcalde ten a 

capacidade ou o don da ubicuidade. O alcalde precisa de concelleiros e concelleiras que se ocupen en 

dedicación exclusiva das súas áreas, das súas áreas e que teñan un coñecemento polo miúdo desas 

áreas. Ou vostede pensa que dedicándose, o alcalde ou alcaldesa, en exclusividade ao concello, vai  

prescindir dos demais concelleiros, do de servizos sociais, da de urbanismo, e obras, e infraestruturas, 

eu que sei, do de medio ambiente e parques e xardíns? E así sucesivamente. Pensa que vai a prescindir  

deles?  Non.  Non.  Téñao  ben  claro.  E  dígalles  aos  veciños  e  veciñas,  non se  vai  prescindir  dos 

concelleiros e  concelleiras  que  teñen dedicación exclusiva.  Dígallo.  Dígallo,  dígallo.  Porque eses 

concelleiros e concelleiras van a seguir desempeñando unha función en exclusiva do concello e van 

cobrar un salario do concello, ao que habería que engadir, ao que habería que engadir, o salario do 

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: P3200900C
47



CONCELLO DE BARBADÁS

alcalde ou alcaldesa, que coma vostede ben dixo pode chegar a cincuenta mil euros. Pode chegar a 

cincuenta  mil  euros.  Consecuencia  ou  custe  administrativo  e  de  funcionamento  do  concello, 

incrementaríase. Non se ría que é así.  Pero volvo a sacar a acta.  “Dende o Grupo Mixto,  é dicir  

Compromiso por Barbadás, asumimos o compromiso de que se reducise un 15% na campaña electoral 

o custe de retribucións do concello. Unha vez pasadas as eleccións, tivemos a posibilidade de incidir  

neste compromiso.” Aplaudímolo e ademais apoiámolo”. E incidir no compromiso. Entón fixémoslle  

ver ao goberno  que tiña que asumir ese compromiso”. Ben, pois sexa consecuente. Sexa consecuente 

señor Padrón con iso. Se o alcalde ou alcaldesa ten dedicación exclusiva, máis catro concelleiros con 

dedicación  exclusiva,  isto  que  vostede  pregoou,  non  se  cumpre,  e  vaia  a  intervención,  vaia  a 

intervención, vaia a intervención, e bote números. E bote números. E bote números. A non ser, a non 

ser señor Padrón que vostede viva con quince mil euros ao ano. Eu non vivo con quince mil euros ao  

ano. Dígollo así, así de claro, a pesares de que haxa xente neste país que viva con elo. Bótelle os 

números. Si, si. Vostede é un matemático perfecto e estou intervindo eu, señor Padrón. Non saen os 

números da súa promesa electoral. Nin máis nin menos. Nin máis, nin menos. E repito, aos veciños e 

ás veciñas do concello non se atende só no local da casa consistorial nin nas oficinas municipais.  

Aténdese  na rúa.  Aquí  non lle  van  a  vir,  señora Chelo,  os veciños e  veciñas sistematicamente  a 

pedirlle cousas.  Aos veciños e veciñas, sabe onde os atende e onde trasladan queixas,  suxestións, 

comentarios? Na rúa. Na rúa. E todos vostedes, sábeno. Todos vostedes sábeno. Por iso mesmo. Votos 

a favor da moción do señor Ramón Padrón e de Compromiso por Barbadás – Grupo Mixto.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo Mixto, vota a favor.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular e Democracia Orensana, abstención.

O Sr. Alcalde toma a palabra: En contra.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Socialista e BNG, en contra.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois xa está.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitado cos votos a favor de Grupo Mixto, as 

abstencións de Partido Popular e Democracia Ourense e os votos en contra de PSdeG-PSOE e BNG o  

seguinte acordo: “Moción do Grupo Mixto para a declaración de adicación exclusiva á alcaldía 

do Concello de Barbadás”

6- DACIÓN DE CONTAS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.
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O Sr.  Alcalde toma a palabra:  Pasamos as  resolucións de  Alcaldía  que  todos vostedes  teñen a 

documentación, entre o que se lle aportou no seu momento, vía electrónica. 

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. 

7- ROGOS E PREGUNTAS

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Pasamos á quenda de rogos e preguntas.  Empezamos polos rogos, 

señor Padrón?

O Sr.  Padrón toma a palabra (Grupo Mixto):  Pedimos que se solucione,  xa que non puido ir 

naquela moción primeira, que se solucione o tema do gasoil, do cheiro a gasoil da casa de Cultura. E 

pedimos, na Finca Fierro, que xa pedimos unha marquesiña para o autobús urbano na rúa, que está 

detrás dos edificios, ou sexa, na segunda parada. E retirar a marquesiña que está onde para o autobús, 

porque a visibilidade nese cruce é moi deficiente e pode e entrama un perigo moi grande. Que se lle 

busque outra situación. E tamén hai unha árbore que se non, que ao mellor debería ser cortada porque  

tamén impide bastante a visibilidade nun cruce que ten moitísimo tránsito de vehículos. Seguimos 

pedindo o toldo da escola de música. Estamos aínda en rogos, non? Non pasamos a preguntas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Non, estamos en rogos.  Despois tócanlle os rogos a Democracia 

Orensana.

O Sr.  Padrón  toma a  palabra (Grupo  Mixto):  E tamén,  recordarlle,  que  xa  trouxemos varias 

mocións sobre o tema, o tema das mimosas, que polo tema da floración, veñen as chuvias e volven  

caer sobre as estradas. Entón, creo que a concelleira responsable disto, é coñecedora dos lugares onde 

existen eses problemas e estamos esperando a que chova para que caian e os coches non poidan pasar.  

Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Democracia Orensana, por favor.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Nada. Eu facerlle un rogo ao goberno, que se pase por Sobrado 

e que mire o estado dalgunhas redes de saneamento que levan sen limpar, ben, non sabería cifrar en 

tempo, pero completamente tupidas e está prexudicando a algún veciño que incluso na cociña da súa 

casa  lle  entra  auga.  Entón,  fágolle  saber  ao  goberno  que  por  favor,  mire  este  tema,  que  é  moi 

importante, sobre todo na zona do casco antigo, porque baixan as augas por alí cando chove e hai 
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xente verdadeiramente prexudicada. Tamén rógolle que  empecen a facer limpezas no concello. As 

herbas xa se ven por todos os lados e non vaiamos a esperar a que cheguen as festas,  para unha 

semana antes mandar, estas festas non se sabe o que pasará, porque ao mellor xa o novo goberno xa  

manda facelo. Pero ben, empezar xa a limpar e non deixar todo para tarde. Cando se faga a poda dos  

árbores, non só podar, limpar os pes dos árbores porque están cheos de herba. Porque é moi bonito 

arriba pero o que é a planta de abaixo, fea. Pedirlle que por favor, temos lavadoiros preciosos no 

Concello  de  Barbadás,  o  cal   hónrame xa  coñecer ben  deles,  e  aínda  máis  vou a coñecer,  están 

vergoñentos, cheos de merda. Si. Merda literalmente non, de persoa humana, obviamente, pero dá  

pena, lamentablemente velos. Hai  minas que igual.  Vamos, o que eu puiden ver estes días,  deixa 

moito, moito, moito que desexar. Entón, a ver se empezan a facer algunhas actuacións. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede, señora Fina. Voceiro ou voceira de Partido Popular. 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Estanme comentando os meus compañeiros. Eu coma uso papel, 

non podo dicilo, pero os meus compañeiros están dicindo que a wifi non funciona, que leva varios 

plenos sen funcionar. Aquí, que non está funcionando. Eles levan tablet e non lles..

O Sr. Alcalde toma a palabra: Se non nolo din.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Está dicindo a señora Secretaria que non

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero Adrián di que está funcionando.

A Sra. Carril toma a palabra (PP): Eu xa pedín a clave, dende que teño a tablet nova, tres ou catro 

veces.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois están comentando aquí estes dous compañeiros...eu non a uso. 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Eu non podo dicilo tampouco.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ao mellor é un problema de clave. Agora si funciona. Ten caídas, 

pero iso pasa igual pola mañá.

O Sr. Alcalde toma a palabra: E no meu despacho tamén hai ocasións. 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Iso arranxades vós. Vale?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Iso Chema, Chema non tes a clave? Pois facemos unha cousa, no 

próximo pleno estendemos aquí unha serie de folios para cada concelleiros. Non, non, ten caídas, eh!

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Si, si, que no meu despacho ten ocorrido, que veño á tarde e non 

funciona o ordenador. Chelo, por favor. Pero indícalle aos teus compañeiros que se calen, se tal. Claro.  

Claro.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Están falando da wifi. A ver, queríamos saber como están os 
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lindes da Finca Fierro. Sabemos que houbo un escrito da asociación de veciños. Entón queriamos 

saber coma está o tema das lindes para trasladarllo aos veciños

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois pendente do amojonamento, como se di en castelán do, como se 

chama.  Tamén,  tamén  Silvia.  Está  pendente  do  amojonamento  por  parte  do  Instituto  Xeográfico 

Nacional. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero, vou explicar o proceso, non? Tamén, é unha parte

O Sr. Alcalde toma a palabra: É que dixeches non.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non. Empezamos. Unha vez chegado o punto no que o pleno 

desta corporación xa adoptou todos os acordos, foi á Xunta de Galicia e aprobouse a delimitación 

proposta,  a  continuación,  o  que  procede  é  a  fase  de  deslinde  e  amojonamento  que  consiste  no 

levantamento, primeiro dunha acta por parte da Comisión Xeográfica Nacional, porque eu participei, 

xusto recén chegada a este concello hai case quince anos, nun proceso similar. Entón, reunímonos no 

Concello  de  Ourense,  o  alcalde,  os  técnicos  e  os  membros  da  Comisión  Xeográfica  Nacional,  

levantaron unha acta e a partir dese momento foron ao campo os técnicos, a proceder á marcación do 

terreo. E esa é a parte final. E a min, mentres alguén non me demostre o contrario, non está terminado  

o expediente. E depende da Comisión Xeográfica Nacional

Así é. Instituto.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, o Instituto Xeográfico Nacional, a comisión disto. E entón, a 

min explícanme que coma a Xunta o aprobou. Ben, a Xunta aprobouno, pero nós somos un municipio 

que formamos parte de momento dun estado, entón todo iso figura centralizado e os nosos lindes 

figuran centralizados a nivel Estado. Entón non é algo que poida decidir a Xunta nin que poidan 

decidir dous concellos.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pero, a nivel Estado, non?

O Sr. Alcalde toma a palabra: É que o Instituto Xeográfico Nacional é do Estado.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Claro. Correspóndelle á administración do Estado.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pois señor Alcalde, vostede agora mesmo ten o color alí

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, voulle responder a esa boutade, por ser fino. Por ser 

finos, eh!, que intento ser culto por moito que non se saiba o protocolo, coma di o señor Manuel, don e 

dona, e señor e señora. Mire, o feito de ter cor político, afortunadamente, neste goberno, non prioriza, 

coma ocorre no seu partido, que dan acollida ás peticións duns e as doutros non lle dan acollida. Mire,  

hai unha orde de prelación e unha orde de entrada. Estamos falando dun organismo estatal, non dun 
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chiringuito. Non dun chiringuito. Entón, o organismo estatal, terá unha orde de entrada, un rexistro, e  

haberá que seguir esa prelación.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): A Xunta non é un chiringuito.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non, non dixen tal cousa. Esas son palabras súas.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ben, se me deixan continuar coa parte técnica. A cuestión é que 

hai quen sostén que co mero acordo da Xunta é válido. Incluso sostéñeno no Concello de Ourense. Eu, 

mentres non teña un acta, non penso aceptar como límites, os que supostamente, agora son. Mentres 

non teña unha acta do Instituto Xeográfico Nacional, eu non podo aceptar ningún empadroamento, 

porque para min, aínda non está terminado o proceso. E iso eu o falei con técnicos de urbanismo de  

Ourense.  Non  está  terminado  o  proceso.  Os  procesos  terminan  cunha  acta,  cun  deslinde  e  cun 

amoxonamento e coa incorporación deses datos á base do Estado. Entón, eu non vou comprometer 

miña responsabilidade de empadroamento, empadroando a alguén que a día de hoxe no Estado consta 

no municipio de Ourense, dicindo que está en Barbadás. Ou sexa, iso non é así.

O Sr. Alcalde toma a palabra: E dito iso, podemos engadir que tanto a señora Silvia, ou dona Silvia, 

coma  dona  Victoria  Morenza  e  coma  ti  mesmamente,  o  señor  Tenente  Alcalde  e  este  servidor,  

reunímonos  co  alcalde  de  Ourense,  para  falar  precisamente  dos  termos  de  empadroamento  no 

Concello de Barbadás, ou non, dos veciños e veciñas de Finca Fierro.

A Sra. Secretaria toma a palabra: E chegamos á conclusión de que só no caso de que expediran un 

documento certificado no cal Ourense négase a empadroalos, se empadroarían en Barbadás. Sei que é 

unha dificultade para o veciño, acudir ao Concello de Ourense, pedir ese certificado, pero senón, por 

que o pido, porque segundo a lei ninguén pode non estar empadroado. Todo o mundo ten que estar 

empadroado nalgún sitio. Entón, se se negan a empadroalo nalgún sitio, eu acepto a que se empadroen 

aquí.  Agora,  non por  correspondencia  xeográfica  porque  repito,  para  min  o  expediente  non está 

terminado con todas as bendicións.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Contestóuselle o escrito á asociación.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non. Penso que non porque non o asinei. Non me sona de habelo 

asinado. Non me sona de habelo asinado, francamente.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pero vanllo contestar, non?

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Home, se é un escrito oficial, evidentemente hai que respondelo. 

Francamente non lembro que se lle contestara. 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Queremos saber 
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu non o asinei, dende logo, téñoo clarísimo.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, non está contestado. Non está contestado, dixéronme que 

non. Vale. Queríamos saber se houbo produtividade estes dous últimos meses.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Si.

O Sr. Alcalde toma a palabra: E onde está o decreto, señor Alcalde?.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vamos a ver, que nos responda a señora Secretaria. Eu non son 

quen ten que facer o decreto. Eu creo que hai decreto. Hai un arquivo.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Vou explicar coma funciona o trámite. O trámite dos decretos, 

unha  vez  firmados,  unha  vez  elaborados,  por  parte  de  quen  corresponda,  do  departamento  que 

corresponda, póñense á firma de secretaría e intervención, e dende o propio organismo, ou sexa, dende 

o propio departamento que emita o decreto, póñense nun circuíto na plataforma Xestiona, mándase ao  

libro de decretos. Evidentemente, eu o único que sei é que se asinou, igual ca o asinou o Alcalde. 

Agora, se non está no libro de decretos, será porque non se meteu no circuíto, quen haxa elaborado o  

decreto, que tampouco sei quen é. Entón,

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Rógolle, rógolle, vale?, que nolo fagan chegar, se pode ser mañá, 

ao noso correo, porque non temos coñecemento do decreto. Entón, se, a ver, pode ser un erro de que 

ben, que estea asinado

A Sra. Secretaria toma a palabra: Se queredes, podemos miralo agora nun minuto, é dicir, se está

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Si, si

A Sra. Secretaria toma a palabra: É que non depende de nós 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Se están metidos ou non, eu non o sei, tampouco.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale, vale, sen problema.

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Aquí hai un circuíto. Nós podemos responder dos documentos 

elaborados en secretaría.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): A ver, nós, todos os meses, para que quede constancia, non?, 

todos os meses revisamos. Xa que de produtividade, loxicamente, revisamos a produtividade que se 

lle dá a cada traballador desta casa. E chocounos que non estaba o decreto. De feito, imaxino que os 

compañeiros da oposición, pasaralles o mesmo ca nós. Ou sexa, eu non o vin, repasámolo dúas veces 

porque si nos interesa sabelo. E realmente non está.

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Probablemente foi un fallo administrativo de intervención que 

non o meteu no circuíto.
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale. Vale. Necesitamos telo, vale?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ademais que é obrigatorio.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): É obrigatorio telo. Por iso.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu non dubido diso, pero vostedes pregúntanme a min e eu teño que 

remitirme a quen o ten que facer.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): A quen lle vou preguntar, señor Alcalde? A ver, agora diríxome a 

vostede. Eu non estou dicindo que a culpa sexa súa.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Claro. A señora Secretaria, acaba de informar perfectamente, e mañá 

recabarase esa información. Pero si que está asinado, seguro.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): eu non lle estou dicindo nada a vostede. Téñome que dirixir a 

vostede. A ver, enténdao ben. A quen quere que me dirixa?

O Sr. Alcalde ten a palabra:  Eu entendo perfectamente, señora Chelo, ou dona Chelo.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): E outra pregunta, se me pode contestar

O Sr. Alcalde ten a palabra:  É pregunta.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): É pregunta, si.

O Sr. Alcalde ten a palabra:  É pregunta, primeiro son rogos.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale.

O Sr. Alcalde ten a palabra:  Don Ramón, preguntas.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Eu tiña

O Sr. Alcalde ten a palabra:  Ah, perdón.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Ben, en primeiro lugar, vamos a ver, quixera, que tomásemos 

en consideración, polo que vimos ese outro día na comisión informativa, que se nos pasaba un asunto 

por urxencia, do cal decidimos que se retirara, que non se incluíse na orde do día deste pleno. Quixera 

que se tomara en consideración o volume de documentación que se nos pasou. Creo, se non calculo 

mal, polo volume de papel, aproximadamente sobre uns mil folios, a dobre cara. Vamos a ver. Aparte  

da perda do persoal, do concello, que sempre nos estamos a queixar con cousas importantes de que 

non temos persoal, e despois resulta que temos a un conserxe, un día completo, fotocopiando miles, e 

miles, e miles, e miles, de documentos. Segundo, polo que respecta ao grupo do Partido Popular, non 

sei se o resto dos grupos estarán de acordo co que imos a dicir, a nós valeríannos, perfectamente, dous 

ou tres informes técnicos, resumindo todo o procedemento, e serían pois, dez páxinas. Aquí falamos 

tamén moi alegremente e moi libremente, do tema da protección de datos. Eu penso ca moitos de nós 
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non sabemos, precisamente, o que é a Lei de Protección de Datos, ou por descoñecemento ou porque 

non se utiliza, nos nosos traballos, algúns si a utilizamos. Ou non sabemos do seu alcance. A ver, nese 

expediente,  ven,  unha serie  de  documentación,  que  nós  poderíamos  esixila  no  caso  de  que  fose 

necesaria  para  tomar  unha  determinación.  Estamos  a  falar  de  copias  de  carnés  de  identidade  de 

persoas, de veciños. Estamos a falar de facturas privadas. Estamos a falar de declaracións da renda.  

Isto  si  que  é  alterar,  alterar,  a  Lei  de  Protección  de  Datos.  Hai  que  ter  moito  coidado.  A nós,  

simplemente, cuns informes técnicos, sen máis, sen entrar en máis detalle, e logo, para tomar, no 

asunto e tratar de aportar unha deliberación, poderíamos solicitar, previamente, porque outras cousas 

si as solicitamos e se nos alega precisamente que por a Lei de Protección de Datos, mentira!, non se  

nos pode dar, que si se nos debe dar, sempre e cando sexa para o traballo que estamos a desenvolver 

nas sesións plenarias. Entón, un chamamento polo menos a iso. Primeiro, redución do número de 

papel  que  estamos a  utilizar.  Segundo,  optimizar  os  recursos  do  concello  cos  traballadores.  Tres 

simples informes nos houberan bastado. E moito, moito coidadiño coa documentación que se nos 

presenta.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Agradézolle a suxestión.

A Sra. Secretaria toma a palabra: De todos xeitos vou facer un matiz. Respecto á Lei de Protección 

de Datos, isto actúa fronte a terceiros e como ben sinalou vostede, efectivamente, vostedes están aquí  

en condición de concelleiros electos e posesionados, polo tanto, conscientes. Polo cal, nese caso, non 

lles afecta a vostedes porque teñen un deber de sixilo profesional. Punto numero un, que establece o  

ROF. En segundo lugar, o expediente íntegro, con independencia de que vostedes digan, é suficiente 

con, o cal eu lle agradezo, coa confianza que supón nos técnicos, é suficiente con emitir un informe, 

ou dous informes,  un público  e  outro  privado,  o  que  sexa.  Ben,  en  nome dos  técnicos  públicos 

agradézollo pero a realidade é que a nós, obrígasenos para calquera asunto que haxa de ser sometido 

ao pleno, a trasladar o expediente completo. Completo. É dicir, e logo, dentro da Lei de Protección de 

Datos, hai dous tipos de datos. Os datos, digamos protexidos e os especialmente protexidos, que fan 

referencia, é dicir, un DNI, non é tan grave. De feito, publícanse os DNIs, nas listas de contratación de 

tal.  Un domicilio,  para vostedes,  eh!,  ollo,  para un señor da rúa non se lle  poden dar,  pero para  

vostedes si. Xa datos relativos á saúde, datos relativos ás orientacións sexuais, a cuestións raciais, tal, 

iso xa sería diferente, porque son especialmente protexidos.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Vamos a ver, ao que me refería ademais, é que nos seis tomos 

que  temos,  repítese  a  mesma documentación en  cada  un  deles,  coma son  fotografías,  coma son 
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declaracións, coma son rexistros notariais, ou sexa, hai un montón de documentación que se repita

A Sra. Secretaria toma a palabra: O que se me ocorre, é que na plataforma, a ver, o funcionario que 

fixo o primeiro extracto do modelo sobre o cal se fotocopiou, nós funcionamos cunha plataforma 

electrónica.  Entón,  xa  a  plataforma imprime absolutamente  todo.  O expediente  completo.  Non te 

permite  non  imprimilo  completo.  Co  cal,  chegado  un  punto,  ese  bloque,  evidentemente  hai  

documentación que se repite, porque cando é un asunto que tivo idas e voltas, e a persoa implicada 

neste caso, señor e señora, matrimonio ou o que sexa, intentaron por unha vía, dúas vías, tres vías, 

conseguir esa legalización, loxicamente os seus datos son sempre os mesmos, o domicilio é sempre o 

mesmo,  o  DNI  son  sempre  os  mesmos,  o  carné  de  identidade  son  sempre  os  mesmos.  Entón, 

efectivamente, esa duplicidade, ou multiplicidade, de documentación, prodúcese pola propia mecánica 

do asunto. Pero claro, tampouco somos nós quen para sesgar a documentación que se lle entrega á 

oposición porque iso pode ser constitutivo incluso de

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Pero Silvia, noutras ocasións, sabédelo que temos pedido 

expedientes que non afectan tanto á intimidade das persoas coma poden ser declaracións da renda ou 

facturas ou demais, e se nos teñen denegado. É ao que nós nos queremos referir.

A Sra. Secretaria toma a palabra: É dende o punto de vista de entrega dun expediente. Eu podo 

responder dende o punto de vista dun expediente de carácter técnico. As respostas políticas que se 

emitan nos argumentos que se fundamente, non os coñezo nin sei os casos concretos porque non é 

misión miña.  Se lle  piden ao Alcalde,  a  declaración da  renda,  el  contesta  el,  porque non é unha 

cuestión técnica, se lle piden a súa declaración da renda. Claro, eu non sei do que me están falando.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Vamos a ver. Primeira cuestión. Estamos poñendo exemplos que 

veñen ao caso. A declaración da renda do señor alcalde está colgada na páxina deste concello, para 

empezar. Para empezar. E a declaración de bens, do alcalde. Segunda cuestión, do alcalde e de todos 

os concelleiros e concelleiras do grupo de goberno. Primeira cuestión. E aproveito para dicir que ao 

mellor o de outros non está colgada.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, eu informei en contra desa cuestión. Que quede claro. É 

dicir, paréceme moi ben pero a transparencia non ten nada que ver  e a honradez non ten nada que ver  

con mostrar a roupa interior, cando a lei di que é o secretario quen ten que custodiar e esta Secretaria, 

e  sábeno  todos  os  concelleiros  que  están  aquí,  xamais  mirou  unha  declaración  de  renda,  cando 

teoricamente tería que mirala. Pido que ma entreguen nun sobre pechado porque creo que forma parte 

da intimidade das persoas e se hai algún problema xa se demostrará nun xulgado, ábrese a carpeta e xa 
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se lle pasa ao xuíz.  Pero iso de exhibila, eu quero dicir que non hai unha obriga lega.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ao que estábamos, eu non estou falando de legalidade ou non, eu 

estou falando de actos de transparencia de cada un de nós. Estou dicindo que a declaración da renda 

do alcalde e a declaración de bens está colgada na páxina web, igual ca dos outros sete concelleiros e 

concelleiras deste goberno. Cousas que outros se fartan de falar de transparencia e ao mellor non está. 

Ben. Segundo, vostede falaba agora de que ao mellor nalgún momento non se entregou algún tipo de  

documentación. Este goberno, deixarlles meridianamente claro, que este goberno nunca se nega a 

entregar  ningún tipo de  documentación en contra da lexislación vixente.  Se nalgún momento nos 

negamos a entregar algún tipo de documentación é previo asesoramento. Dito queda. Así de claro.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, non é así, señor Alcalde e temos papeis que o demostran. 

Vale, entramos en debate

O Sr. Alcalde toma a palabra: Francamente, a min non me consta agora ter rexeitado ningún tipo de 

documentación

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Traerémosllo

O Sr. Alcalde toma a palabra: Estamos en rogos e preguntas, prosigamos, non estamos en debate de 

ningún tipo. 

O Sr. González toma a palabra (PP): Señor Alcalde

O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver, dígame.

O Sr.  González  toma a  palabra (PP):  Boas noites  a  todos,  para  ser  breve.  Agradezo moito  as 

palabras de dona Silvia e pídolle a vostede que tome boa nota dixo. Pois o señor Manuel Ángel, leu,  

varias mañás tivemos que perder aquí e o meu tempo vale cartos e é moi sagrado. E creo que somos  

de respectar, e déusenos a documentación despois de poñernos duros e ameazar con ir ao xulgado. E  

iso recórdoo porque temos boa memoria, e senón tráiolle aquí os días que foi, eh!, porque está e 

quedou constancia dilo. Así que tome nota e aplíquese. A vostede que tanto lle gusta dar leccións de 

moral aos demais, aplíqueas porque non as ten. E de ética fáltalle tamén bastante. Grazas.

Eu nunca lle faltei ao respecto a vostede dicindo que non tiña nin moral nin ética.

O Sr. González toma a palabra (PP): Non lle falto ao respecto pero digo unha realidade.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Segue incidindo no mesmo. Mire. Volvo dicir, sempre e cando neste 

concello houbéramos negado algún tipo de acceso a algún tipo de documentación, non se negou, 

porque vostedes viñeron aquí a buscala, e vírona, polo tanto, mentira que se lles negara. Se viñeron a  

vela, tiveron acceso a ela aquí, que ademais, que insisto, ademais, e a señora Secretaria, dará fe dilo, 
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que é o lugar onde procede verificar e estudar a documentación. É así ou non?

A Sra. Secretaria toma a palabra: É así, pero teñen dereito á obtención de copias.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vale, perfectamente, pero primeiro pódena estudar e despois, primeiro 

analízana e despois petición de copias.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non se nos quixo dar.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Eu non sei a que se están referindo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A RPT, supoño.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): A RPT, visualizouse, pero nola deixaron así

A  Sra.  Secretaria  toma  a  palabra:  A  RPT,  hai  unha  RPT,  existente,  vixente,  negociada 

sindicalmente, aprobada polo pleno, publicada, e 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Creo que é pola nova, a que está en estudo, é un borrador

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): A outra non existe

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Os conceptos, non existe aínda xuridicamente polo tanto non 

teñen porque ter acceso. Non existe un dereito ao acceso a un esbozo nin aos pensamentos nin ás ideas 

dos concelleiros do grupo de goberno. Entón, non creo que se refiran a iso.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non sei ao que se refiren, entón.

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Ao que se refiren, é o meu asesoramento nunca foi en contra. 

Haberanse asesorado ou haberán preguntado a outras áreas.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, non estamos dicindo de Secretaría. Non estamos falando de 

Secretaría. Estamos falando de Intervención, neste momento.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Se nalgún momento se puxo algunha obxección foi porque houbo 

algún tipo de cuestión.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, non, señor Alcalde, señor Alcalde, traiamos a un avogado 

con nós esa mañá. A ver, traiamos a un avogado con nós. E prohibíusenos ata que, estivemos unha 

hora e media esperando a que se nos contestase e que aparecera unha persoa para que nos atendera.  

Iso en primeiro lugar. Segundo, non nos quixeron dar as copias, tivemos que pedilas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo,  tamén hai  que dicir  que aquí  non ter que esperar 

ninguén esperando a súa visita.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Como di, como di! Vamos a ver, no servizo de Intervención ten 

que haber alguén! Hai meu deus! Vamos a ver.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Pero independentemente,   Ramón, as chorradas, as xustas. Mire, o 
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Alcalde se tivera representación nese momento pode estar reunido co señor Presidente da Deputación, 

por exemplo.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Seguro que si.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Non se altere que

O Sr. Alcalde toma a palabra: Home, pero os comentarios os xustos. Entón non se altere de cando os 

outros lle facemos comentarios. Mire, é que nese momento, o alcalde se tivera dedicación exclusiva 

podería estar visitando Parada. Por exemplo. O alcalde non ten que estar aquí, fisicamente, cal deus 

nunha estatua e ser o becerro de ouro para adoralo.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Ninguén dixo iso.

 O Sr. Alcalde toma a palabra: Non sei se se dá conta diso. Vostede creo que equivoca os termos. É 

que vostede agora mesmo acaba de dicir, é que o alcalde se estivera aquí, igual xa estaba...mire, o 

alcalde non é un becerro de ouro para que o veñan a adorar, aquí ao concello. Non é ningún becerro de 

ouro para que o veñan a adorar. O señor alcalde ten que facer xestións, e  pode estar nese momento, no 

concello, en Parada,  na Xunta, en Madrid,  por exemplo. Entón non equivoque o que está dicindo 

porque estou utilizando as miñas palabras que vostede dixo, “non estaba aquí o alcalde”. Pois non 

estaba. Non estaba. Dixo iso. Dixo, “se estivera aquí”. 

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Se tivera dedicación exclusiva.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostede equivoca os termos da dedicación exclusiva. Ve coma se 

equivoca. Perdón, Silvia, estou intervindo eu. Se o alcalde tivera dedicación exclusiva, podería estar  

aquí ou coma dixen eu, en Londres, negociando o Brexit, por exemplo. Iso non, pero é unha forma así,  

un pouco de dicirlle a que extremo chega vostede na súa esaxeración e no seu delatixo. Ou podía estar  

negociando en Jaén a como se plantan ou como se sementan as oliveiras que están nalgún sitio deste  

concello, por exemplo. Pois entón

A Sra. Secretaria toma a palabra: A ver, as cuestións técnicas hai que despachalas cos xefes dos 

departamentos,  porque  primeiro,  non é  competencia  do  alcalde  ter  coñecementos  técnicos,  nin  é 

competencia  do  alcalde  o  ter  a  custodia  dos  documentos  que  calquera  concelleiro  pode  querer 

informarse acerca deles. Punto número un. Segundo punto, a obriga de atender aos concelleiros, é 

unha obriga que temos os xefes dos departamentos. Igual ca de atender aos cidadáns, pero está en 

segundo lugar. En primeiro lugar, está facilitar a labor de goberno. E o goberno non só é o grupo de  

goberno, é o goberno e a oposición. Facilitar a labor política, por definila máis exactamente. Entón, 

claro que temos unha obriga. Loxicamente se vostedes veñen ao meu despacho e hai alguén, eu non 
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vou botalo pola fiestra para que entren vostedes, pero nun prazo prudencial, e se estou nunha reunión, 

pois terei que acabar esa reunión. Entón, posteriormente, pero máis alá desas circunstancias  e que non 

avisaran, por exemplo, claro que existe unha obriga de atender aos concelleiros e claro que hai que 

subministrar unha información. Se non se pode subministrar no momento dise, necesito un período de  

tempo para recopilar esta documentación. Máis ou menos mañá ou dentro de dous días fágolla chegar. 

Claro que si.

O Sr. Alcalde toma a palabra: É que estou facendo memoria en relación a ese asunto que vostede 

comenta, don Manuel, e previamente deixóuselle visualizar a  documentación e despois déuselles 

copia. 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non nos deixaron, a ver, se me deixa falar. Dille, dille, Manuel.

O Sr. González toma a palabra (PP):  Digo, porque como non me correspondía. Moitas grazas a 

dona Silvia, porque efectivamente, non foi culpa dela nin do persoal desta casa, como non o é nunca.  

Tiñamos e se lle esixiu, fíxosenos vir aquí a ver esa documentación. Requiríase a sinatura dalgún 

responsable e non había ninguén. O Alcalde estaba ilocalizable, o Tenente Alcalde, non se sabía del.  

Andaba Sarín de camiño, que viña de camiño e estaba don Rafael Sierra Carril no seu ordenador que  

non o podíamos ocupar nin tiña competencias. Era o único que estaba. E dou fe. Porque vimos varias 

veces e sabemos coma funciona este concello. E aquí, aquí para atopar a alguén hai que mandan unha 

instancia a Bruselas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vólvolle repetir, é que a función dun concelleiro ou concelleira, non é 

estar aquí adorando a ninguén.

O Sr. González toma a palabra (PP): Señor Alcalde, recórdolle que ten que haber algún responsable. 

Se vostede delega en alguén que apareza ese alguén. Non apareceu ninguén. Eran cerca das dúas da 

mañá, da tarde

O Sr. Fírvida toma a palabra: É mentira, está mentindo, aparecín eu e viume el e ata o saudei.

O Sr. González toma a palabra (PP): Tarde, mal e nunca porque nos puxemos duros.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero vamos a ver. Aínda que un concelleiro teña que tardar unha hora, 

non ten que estar aquí esperando por vostede

O Sr. González toma a palabra (PP): A nós se nos cita aquí, vimos aquí, esperamos a que a súa 

señoría, señor obispo, teña a ben recibirnos.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Non mintas. Non mintas.

O Sr. González toma a palabra (PP): Non funciona así un alcalde nin funciona así un concello.
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O Sr.  Fírvida toma a palabra: Cóllese antes a un mentireiro que a un coxo.

O Sr. González toma a palabra (PP): Ben, pois rogo que conste en acta a queixa formal por parte 

deste  concelleiro  e  imaxino  que  dalgún  dos  compañeiros  afectados  por  facernos  perder 

miserablemente o tempo. Merecémonos un respecto porque respectamos e representamos aos veciños, 

cousa que vostedes están conculcando. E o fixeron varias veces. Non unha nin dúas mañás, e iso que  

conste en acta e pídoo claramente pare requiem eterna. Para que se lle vexa aí a calidade e garantía de 

democracia que presume vostede.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non vou entrar no seu xogo.

O Sr. González toma a palabra (PP): Non faga. Non o faga. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non vou entrar no seu xogo porque sae retratado. Sae retratado.

O Sr. González toma a palabra (PP):  Só lle pido que cumpra o que ten que cumprir. Actúe de 

alcalde, señor Alcalde que vostede non é un bo alcalde. Non é un bo alcalde.

O Sr.  Alcalde toma a palabra: Vostede  sae  retratado en cada  unha das  súas  intervencións.  Así, 

cólgueno. Sae retratado 

O Sr. González toma a palabra (PP): Cumpra a normativa que é o único que lle pedimos. Non lle 

pedimos nada especial. Ten obriga de facelo, legalmente. E por iso apareceu o señor Fírvida, tarde,  

mal e como puido. Tarde. Que ao mellor tampouco era culpa del. Non era o que tiña que estar. Tamén  

é certo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vou ter que esperar por vostede, eu.

 O Sr. González toma a palabra (PP):  Non, era o que tiña que estar. Había un responsable. Nós 

pedimos un responsable.  A min dábame igual  calquera  concelleiro,  incluso  dixemos,  se  está  don 

Rafael, pero loxicamente el non podía. Vale? E fíxosenos perder bastantes mañás, eh!, iso que conste 

en acta.

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  O  traballo  da  oposición  e  do  goberno  consiste  en  buscar  a 

documentación  e  recibila  no  momento  que  proceda,  porque  dende  logo,  o  que  non  procede  é 

interromper, interromper o traballo cotiá de cada un dos traballadores e traballadoras.

O Sr. González toma a palabra (PP): Pero se se nos cita aquí a recollela. 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Citóusenos a nós para recollela

O Sr. González toma a palabra (PP): Citóusenos aquí a recollela, e pedimos citación e pedimos o 

día.

O Sr. Alcalde toma a palabra: E atendéronos verdade?
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O Sr. González toma a palabra (PP):  Despois de dúas horas e pico de esperar, eh! A ver. Se nos 

citan vostedes, nós viñamos a recoller todo. Xa está, é igual.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Sabe para cando teño eu cita no médico na Seguridade Social?, para 

dentro de dous meses, por exemplo.

O Sr. González toma a palabra (PP):  Señor Alcalde, dous rogos, teño tanto escrito que

O Sr. Alcalde toma a palabra: Prosiga.

O Sr. González toma a palabra (PP): É rápido. Presentouse un escrito o 3 de xaneiro deste ano para 

pintar, ben, a ver, a persoa neste momento que fixo o escrito, non vou dicir nomes pero teñen vostedes, 

senón doulle a copia despois, na Rúa do Fondo, nº9 na Valenzá, apárcanlle coches contra a parede da  

súa casa, que lle están facendo gretas e pediron pois se poden poñer un banquiño, ou poden poñer 

unha liña amarela. Iso xa ten que ser do grupo de goberno. Pero está sen contestar dende o 3 de 

xaneiro. E o problema é que se están facendo gretas, agora mesmo, e son coñecedores do tema.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, seino eu, tamén.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): E vostede sábeo porque falaron con vostede directamente.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Si, si, falaron comigo. Afortunadamente contactan comigo, señora 

Chelo.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Coma é o normal.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Loxicamente.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Coma é o normal.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): A ver, dende o 3 de xaneiro, senón contactou con vostede, xa me 

preocupaba, sinceramente. Vale? Despois, outro rogo. Explíquelle o señor Alcalde, ao señor González, 

a  don Santiago  González,  coma funcionan as  administracións.  Vamos a  ver.  Eu son deputada  de 

infraestruturas,  pero  non  por  estar  sentada  aquí,  un  momento  por  favor,  non  porque  son  neste  

momento, concelleira en Barbadás. Entón, teñen que traballar entre as administracións e se queren 

pedir algo, coma vostede fixo referencia á deputada de infraestruturas, explíquelle que o teñen que 

facer formalmente. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Señora Chelo, pero eu non lle terei que dar explicacións a ningún 

concelleiro e concelleira deste concello, ou doutro, claro, eu utilizo a súa argumentación. Eu non teño, 

coma Alcalde, que darlle explicación a ninguén de como funciona un concello. Cada un ten a obriga 

de formarse, coma pode, sabe e quere. E ademais, o partido político ao que pertence, terá esa obriga, 

tamén. Esa obriga. Entón, a retórica, que utiliza vostede, pois creo que non ven ao caso. O señor 
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Santiago,  fai  unha  labor  de  concelleiro  coma  calquera  outro  dos  concelleiros  deste  concello,  e 

concelleiras.  Eu non sei  que lle  ten vostede que reprochar.  E ademais pedirme a min, e  ademais 

pedirme a min que eu lle dea clases de como funciona a administración. Home, paréceme un tal.  

Fagan  cursos en todo caso  na Deputación para  dar  formación se  queren.  Ou organizamos un no 

concello tamén, que nunca se fixo, por certo. Así. Así. Ramón, por favor, preguntas. 

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Queríamos preguntar 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, silencio que está intervindo don Ramón, na quenda de 

preguntas.

O  Sr.  Padrón  toma  a  palabra  (Grupo  Mixto): Queríamos  preguntar  coma  funcionaba  os 

aparcamentos que se habilitaron durante o Entroido, para as persoas de mobilidade reducida, porque 

algún deles, estaba onde está o Mercadona. Estaba coas vallas posto e coa cinta todo a redor. Ou sexa,  

que se viña unha persoa nun vehículo con mobilidade reducida, tíñase que baixar e apartar as vallas  

para meter o coche, ou intentar entre as vallas, tirar coa cinta e meter o coche. Non sei, preguntamos, 

non había

O Sr. Alcalde toma a palabra: Perdón, está na súa quenda.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Estou falando, non falo, simplemente estou falando 

do Mercadona. Os outros, non teño constancia de que estiveran igual. Alí non había ninguén.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Había, había, dúas persoas de protección civil, na esquina.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Onde está o aparcamento, non había absolutamente 

ninguén. O aparcamento estaba baleiro, de feito quedou totalmente baleiro, dos dous lados, que había 

bastante sitio, e parécenos unha boa idea, pero efectivamente non funcionou  ao efecto porque se,  

claro, para apartar as vallas, ou se deixan as vallas e a cinta fóra, simplemente, se colocan uns letreiros 

para que unha persoa destas características poida aparcar sen impedimento ningún, ou senón terá que 

estar  unha  persoa  alí  para  moverlle  a  valla  se  ven  a  aparcar  alí.  E  a  pregunta  que,  como  foi, 

efectivamente non estaba, as vallas quedaron alí e as cintas quedaron alí tal cal se puxeron, e non 

aparcou  ninguén.  E  logo,  a  outra  pregunta  teño  que  facerlla  ao  señor  Alcalde,  por  unhas 

manifestacións que fixo antes. Pregúntolle se vostede considera  que se medra a creación de emprego, 

leva parello, si ou si, si ou si, leva parello, un aumento de aportacións en cartos á Seguridade Social? 

Se unha cousa leva parello, si ou si, iso? Porque vostede defendeu que, porque se cree emprego, que  

se a caixa da Seguridade Social, si, si, dixo antes vostede.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non dixen tal cousa. Da caixa non falei nunca.
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O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Falou do emprego, de que medrábamos en emprego. 

Pero medrar en emprego non significan máis achegas  á Seguridade  Social.  E senón, constate  esa 

afirmación que fixen eu neste pleno e confírmea cos datos que saíron aínda hai pouco nos xornais do 

Instituto, non sei que instituto se dedica a iso.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non é ningún test, pero o que é certo, don Ramón, que neste concello 

medrou a poboación que cotiza á Seguridade Social. É certo. Así de claro. Non é dato meu. Primeira  

cuestión.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Mire, perdoe. O dato que lle quero dicir, para que o 

corrobore e non terxiverse ou non entenda outra cousa, non, perdoe, que non entenda outra cousa. O  

dato que lle vou a dicir e que quero que confirme, e se non é así pois doulle a razón, é que en 2013  

Barbadás, ata o 2013, Barbadás aportaba máis cartos á Seguridade Social, ca pensións recibía. Todo 

tipo de pensións do Estado. Ben, dende 2013, éramos o único concello da provincia, dende o 2013 a 

2019, estamos baixando e xa estamos nun 93%. Ou sexa, aportamos 93 céntimos, recibimos 1 euro.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Que sorte, ademais.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Seguimos sendo o primeiro concello. Pero xa, ata o 

2013, aportábamos máis dun euro e recibíamos un euro. Quere dicir, que éramos un concello puxante 

e que xerábamos riqueza. Agora, non somos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostede equivócase un pouquiño. Vamos a ver. Primeira cuestión, don 

Manuel.  Voulle,  pediu  pregunta,  e  eu  respóndolle,  porque  esta  pregunta  non a  vai  plantexar  por 

escrito. Pero voulle responder e moi brevemente. Mire, primeira cuestión. Eu non terxiversei nada 

dende o momento que dixen, dende o momento que dixen que aquí se creaba emprego e polo tanto  

había máis cotizantes. Foi o que dixen. Non dixen outra cousa. E dixen que era o segundo concello de  

Galicia que máis medraba porcentualmente no número de cotizantes á Seguridade Social. Non dixen 

outra cousa. Primeira cuestión. Segunda. Mire, non sei se teño, por iso é o que vou dicir. Por exemplo,  

este concello medra en poboación por unha razón. Primeiro, porque hai máis xente nova que noutros  

concellos. E que eu saiba, que eu saiba, sen mirar nada, é unha conclusión lóxica para min, que podo  

estar errado, eh!, eu non son palabra de deus amén xesús, pero vostede parece que neste caso si, saca a  

súa  conclusión  e   é  palabra  de  deus.  Pero  a  miña non é,  dígollo  así.  Mire,  este  concello  medra 

poboacionalmente por unha razón, porque aquí instálase moita xente nova e nacen nenos e nenas. 

Vale? Primeira cuestión. Xente nova, ata 18 anos, que probablemente non traballen. Sen embargo, os 

que temos 55 anos,  coma é o meu caso, ou 63 e seguimos vivos e vivas,  pois si  que cotizan ou  
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perciben, perdón unha pensión da Seguridade Social. Creo que está todo dito. Entón, evidentemente 

hai que recibir do Estado, pero esa xente de 0 a 18 ou 20 ou 22, ou 24, ou 25, non ten ingresos. Non  

aporta pero si que reciben do Estado os que se xubilan. Afortunadamente. Afortunadamente. Mire, só, 

sen mirar nada, así de sinxelo. Algunha pregunta máis? Non? É así Chelo, é que é así. Empezar a dicir 

que eu terxiverso, Ramón, Ramón, é igual. Se se quere entender, se se quere entender enténdese. E  

vostede  enrédase  ao  mellor  nun bucle  no que  quere  saber  de  máis  e  non o  sabe.  E  dígollo  así.  

Democracia Orensana.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Tíñalle unha pregunta á señora Victoria Morenza, xa que me 

preguntaron estes días. O xardinciño que fixo aí enfronte ao Mercadona, vai quedar tal cal? Porque as  

persoas din que, ben, e eu vino, para ir aos bancos, hai que subir un muriño, un muriño de nada pero é  

unha barreira arquitectónica. Non sei se vostede o vai deixar así porque a xente maior e aos nenos,  

pois si lle preocupa. Porque realmente hoxe  elimínanse todas as barreiras e ver iso. Non sei, eu quero  

entender que aínda está o xardinciño sen terminar. Penso, quero que me conteste. Grazas.

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): eu contestareille por escrito.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Partido Popular, por favor.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Ben, a ver despois de estar escoitando datos de cotizacións, 

datos de empregabilidade, eu penso que vos falta, fáltavos un pouquiño de información e de guías por  

onde se mira a empregabilidade e por onde se miran as cotizacións. Pero iso non é un tema para agora. 

Eu  quixera  facerlle  unha  pregunta  ao  señor  Alcalde.  Cando  se  nos  vai  trasladar,  falando  da 

documentación que se lle entrega á oposición, cando se nos vai a comunicar e certificar, as asistencias 

dos membros do noso grupo, posto que xa as presentamos hai un mes. Solicitamos, hai un mes, unha 

certificación de todas as asistencias e de momento non contamos con información.

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  A certificación  faise,  Silvia,  explícao,  a  certificación faise  das 

asistencias, se non me equivoco, as asistencias a plenos e comisións informativas e xuntas de goberno,  

neste caso, fanse dende Secretaría e trasládanselle a Intervención.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Eu non sei como

O Sr. Alcalde toma a palabra: Estoullo dicindo, que eu saiba son  o Alcalde. Estoulle respondendo.

A Sra. Secretaria toma a palabra: A ver. Faládesme claramente en lugar de por sinais, que eu a estas 

horas 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Claro, faltan

A Sra. Secretaria toma a palabra: A ver, as xuntas de portavoces son uns órganos que non figuran 
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oficialmente. Entón, a efectos de que as meteron nas bases de execución do orzamento para pagar  a  

única constancia é que se lle traslada á Interventora as asistencias.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente. Así é

A Sra. Secretaria toma a palabra: Nada máis, pero non vou a levantar unha acta nin comparecer nun 

órgano que non existe coma tal. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Claro, as xuntas de portavoces non existen.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Vamos a ver. Vamos a ver. É moi sinxelo. Entón estamos 

incumprindo a normativa local no tocante ás municipalizacións, porque tivemos dúas comisións de 

voceiros sobre a municipalización da auga de Loiro. E iso está

A Sra. Secretaria toma a palabra: Iso son reunións cos grupos da oposición, non é unha xunta de.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Non, non, iso non é o que establece a normativa a reunir. É 

un requisito

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Ramón,  digo  Manuel, creo  que  naquel  momento  non  estaba 

contemplado no regulamento a xunta de portavoces.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Si estaba. Si estaba.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Creo que non estaba contemplada, creo.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Eu non vou certificar sobre isto.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Pero do resto si?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Do resto si, do resto é  que corresponde.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Certifico cinco todos os días. Claro.

A Sra. Varelas toma a palabra (PP): Señor Alcalde 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ah!, Se están sen cobrar ides reclamar

A Sra. Varelas toma a palabra (PP): Pero por iso.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Precisamente por iso

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ides reclamar á Interventora

O  Sr.  Fernández  toma  a  palabra  (PP):  É  que  nós  reclamamos,  que  conste,  que  conste  que 

reclamamos verbalmente no servizo de Intervención, na área de Intervención e  a  contestación da 

Interventora  é,  “é que non nos pasan  as  actas  de  Secretaría”.  Por iso  nós temos que  pedir  unha  

certificación das asistencias, para poder contar cun apoio documental e facer a reclamación pola vía 

que estimemos máis oportuna.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Menos mal que temos todos a plataforma.
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A Sra. Vispo  toma a palabra (PP): Efectivamente. Mira, señor Alcalde, señor Alcalde. O que di o 

meu compañeiro, a pregunta é a seguinte, que aparte creo que estou falando á señora Fina Varelas que 

imos polo mesmo camiño.

O Sr. Alcalde toma a palabra: E o Alcalde tampouco cobrou. Claro.

A Sra. Vispo  toma a palabra (PP):  Pero déixeme facer a pregunta. A pregunta é a seguinte, esta 

concelleira falou dúas veces con Economía, e dixéronnos de palabra, teño que dicilo, vale?, fiándome 

das persoas, dos técnicos que están alí, que cobraríamos no mes de febreiro. Fina, un segundo. Un 

segundo. A ver, un segundo. Coma vimos que non cobramos, o grupo popular, presentou un escrito 

porque nos dixeron os técnicos de economía que non tiñan as actas de 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Falso, téñoas aquí.

A Sra. Vispo  toma a palabra (PP):  Silvia, de Secretaría. Un segundo, a ver, un segundo. Postos á 

fala  con  Secretaría  dinnos  que  están  pasadas  todas  as  actas.  Entón,  nós  para  certificar  e  poder  

reclamar, porque xa nos imos a pasar do concello e o vamos a levar á Valedora do Pobo , porque é que 

xa non temos outra maneira. A ver. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fago un matiz, fago un matiz.

A Sra. Vispo  toma a palabra (PP):  Espere un momento, señor Alcalde. Entón o que quero saber é 

cando se nos vai a pagar porque vostede saberá, ou sexa, nos dirá unha data porque entendemos, mire,  

o que cobramos cada concelleiro, vale?, xa, pero é que nós, a ver, falo polo grupo popular, temos uns 

gastos de aluguer dun local que loxicamente, e postos á fala coa Valedora do Pobo, díxonos que é 

imprescindible, nós presentar a factura e automaticamente téñenos que pagar, e se non é así que o 

tiñamos que recorrer. Pero non queremos chegar a iso porque entendemos que é papeleo, papeleo, 

papeleo. Entón teremos que cobrar. O grupo popular, eu os demais que reclame cada un o que queira.  

Pero nós querémolo cobrar para poder manter un servizo á cidadanía. Entende? Porque o vamos a 

pasar

A Sra. Secretaria toma a palabra:  A última que está en proceso é a de febreiro. É dicir, todo o 

anterior, que non nolo pasaron aínda, do pleno, pero todo o anterior

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Silvia, teño coñecemento de que Secretaría cumpriu, que quede 

claro e alto, pero o que non están é mentíndonos, ou sexa, por teléfono, verbalmente, que non o podo 

demostrar, pero agora todo vai entrar por escrito. Entón, o que dirixo ao señor Alcalde neste momento 

que dea unha orde.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Estou dándoa.
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Moi ben,  pero espero este  mes,  o cobremos,  porque senón 

pasaremos, pasaremos a onde teñamos que pasar, señor Alcalde.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa o dixo catro veces. Vamos a ver. Dicir unha cuestión. Que aquí 

non sei se se matizou claramente. As certificacións que se lle pasan dende Secretaría e se me equivoco 

rectifiquen, pero non me equivoco, fanse unha vez que se elabora a acta do pleno. Por exemplo, este  

pleno non constará

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Hasta aí chegamos. Estamos falando do 2016

O Sr. Alcalde toma a palabra: Este pleno, non constará

A Sra. Secretaria toma a palabra: Do 2016.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero estou con Ramón en que as xuntas de portavoces non estaban 

contempladas no regulamento, naquel momento. Pero estou falando 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pero é que a min dixéronme que si.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Pero que me conta, se o sei eu, que tamén o vivo. Tamén o vivo.  

Estades reclamando, estades falando en concreto, agora mesmo, aparte do que estades falando, de 

dúas xuntanzas, supostamente, de portavoces. Eu creo, persoalmente que non estaban contempladas.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Si estaban.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, eu penso que non. Penso que non. Entón 

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): O das augas de Loiro, si, eh! As da auga de Loiro, si.

A Sra. Secretaria toma a palabra: A xunta de portavoces, nin están pasadas, nin estarán, porque eu 

non podo dar fe de que vostedes se reuniron. A ver, Santi, por favor, unha cousa que ... en xeral. A 

min, dáme igual, voulle dar unha explicación. Voulle dar unha explicación que xa a dixen unha vez fai 

anos

O Sr.Fírvida toma a palabra: Si é certo, Ramón, eu acórdoo

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Que estaba pasada, que non sabía

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non estaba contemplado no regulamento.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Estaba aínda sen actualizar 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Escóiteme que lle vou a explicar. Alguén me vai escoitar

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, escoitade.

A Sra. Secretaria toma a palabra:  A ver, as xuntas de portavoces, repito, mentres non sexan un 

órgano institucional,  eu nin dou fe  nin darei,  porque non sei  quen están  ni  quen non están.  Un 

momento, estou contestando a don Ramón. Entón, no momento que termine a fase de alegacións do 
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regulamento orgánico e que se aprobe definitivamente, verase cal é a situación desas comisións. Igual 

comisións,  ca...  é  case  unha sección das  comisións  informativas,  digamos  especial,  por  chamalo 

dalgunha maneira. Pero a día de hoxe, quen sabe quen acude, é o que preside a reunión e polo tanto o 

que  lle  teñan que  pagar,  quitando iso,  o  resto,  comisións informativas  e  plenos,  estamos ao  día. 

Entendamos por día, cando no momento que temos as actas.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Cando vai estar en vigor o regulamento?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Pois cando pasen os prazos. Cando pasen os prazos.

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Hai dous anos ou

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Se me permitides un inciso.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non a última, creo que a última modificación foi

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Se me permitides un inciso. A ver, estamos a falar de xuntas 

de portavoces e o que estou falando, da municipalización da auga de Loiro, son comisións sobre a 

auga de Loiro específicas constituídas ao efecto porque se determinou un número, un número de 

compoñentes desa comisión. Que non ten nada que ver cunha xunta de voceiros.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, pero iso, vamos a ver, comisións informativas especiais, 

vamos a dicir, é unha cousa. E a comisión informativa especial convócase sobre un asunto concreto.  

Por suposto, asisten o Secretario, a Secretaria, neste caso e levántase acta e todo iso. Se son reunións 

informais, non se levanta acta e non asisto eu. É dicir, cando eu asisto, levanto unha acta.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): É que foi necesaria para determinar a municipalización, 

Silvia.

A Sra. Secretaria toma a palabra Ben, pero eu asistín?

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Si asistiches, si, si.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Estaba, estaba, si, Silvia.

A Sra. Secretaria toma a palabra Se estaba houbera feito unha acta.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Si que asistiches.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Se fun convocada coma tal.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): É que temos a convocatoria, tamén

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  É que está a convocatoria, por iso nós, pedíamos esta.

O Sr. González toma a palabra (PP): Hai que revisar ese tema todo porque ten implicacións, ante 

Facenda, á merda de ... que lle dean morcilla

A Sra. Secretaria toma a palabra:   Facenda non, Facenda no momento do pago.
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O Sr. González toma a palabra (PP): Eu quero as cousas claras.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Esperade un momentiño, por favor. Estamos aquí, retendo ao público 

aquí, con disquisicións absolutamente bizantinas que son de

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Ben, xa estamos

O Sr. Alcalde toma a palabra: O que teñen dereito son, un acta, un acta, o que teñen dereito, si pero 

se faltan actas Silvia, se hai que facelas hai que facelas.  Se non faltan, non faltan

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non faltan. Que van faltar.

O Sr. Alcalde toma a palabra: pero vamos a ver. En primeiro, o público ten dereito

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Fáltame unha só, unha só.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Entón deixemos ese tema para o final.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):   Unha só e xa acabo, vale? Temos unha petición de, ben, son 

coñecedores, imaxino, dunha visita que tivo o Partido Popular a, aos, que non me sae a palabra, á 

actividade de bolillos de Fonsillón. Entón, ben, comunicáronos o que pasaba, que a partir de creo que 

deste ano, de xaneiro, pois se fixo cargo as propias persoas que estaban alí de pagarlle á monitora de  

bolillos. Entón, queríamos saber  se o concelleiro que  está levando esta área, pódenos indicar 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non é o concelleiro, é a concelleira.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Ou a concelleira, ben, non sei, agora mesmo dubido. Si, que é o 

que pasou con bolillos, vale?, para darlle unha explicación ás señora porque preguntábannos por que 

agora mesmo non se lle pode subvencionar. Durante todos estes anos ata o 2019 subvencionóuselles 

esa actividade,  entón queríamos saber,  ou que lles podemos contestar,  ou se  lles poden contestar  

vostedes, dános igual, unha solución para iso porque elas non poden mantelo. Entón, pois estábannos 

pedindo axuda entón para poder levarlles unha resposta.

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Quere  responder?  Non,  non,  preguntáballe  a  Marga  se  quería 

responder agora.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Por escrito?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Porque o Alcalde tamén falou con esa xente, eh!

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Pero contestoulle. Como? 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Que falei tamén con implicados nese asunto. Falei eu,  tamén.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Do Fonsillón?

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  Do Fonsillón  non,  implicados nese  asunto,  digo.  Xa dixen.  Xa 

contestará Marga por escrito. Dixen implicados, non dixen no Fonsillón. 
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP):  Pero no Fonsillón hai

O Sr.  Alcalde toma a palabra:  Tamén hai  outros cursos de bolillos.  Rematamos,  non? Rogos e 

preguntas do público. Levantouse a sesión, ou levántase a sesión.

Concluído o anterior, non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse por finalizada 

a sesión, sendo as 22:11 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

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: P3200900C
71


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
	barcode51: 
	barcode52: 
	barcode53: 
	barcode54: 
	barcode55: 
	barcode56: 
	barcode57: 
	barcode58: 
	barcode59: 
	barcode60: 
	barcode61: 
	barcode62: 
	barcode63: 
	barcode64: 
	barcode65: 
	barcode66: 
	barcode67: 
	barcode68: 
	barcode69: 
	barcode70: 
	barcode71: 
		esPublico Gestiona - Concello de Barbadás
	2019-05-15T12:56:26+0200
	Barbadás
	ALONSO FERNANDEZ SILVIA - 34955380A
	O acepto


		esPublico Gestiona - Concello de Barbadás
	2019-05-15T13:08:59+0200
	Barbadás
	VALCARCEL DOVAL XOSE CARLOS - 34944069P
	O acepto




