ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO DÍA 1 DE ABRIL DE
2019.
ASISTENTES:
Alcalde-presidente
Concelleiros/as

No salón de Plenos da

D. VICTORIA MORENZA DOFORNO (PSdeG-PSOE)

Casa do concello

de

D. MARGARITA PEREZ FERNANDEZ (PSdeG-PSOE)

Barbadás,

as

D. JOSE RAFAEL SIERRA CARRIL (PSdeG-PSOE)

19:00 horas do día 1 de

D. ADRIAN VARELA VAZQUEZ (PSdeG-PSOE)

ABRIL de 2019 reúnese

D. XOSE MANOEL FIRVIDA PLAZA (BNG)

en sesión ordinaria, en

D. ANXELA GONZÁLEZ CID (BNG)

primeira convocatoria, o

D. SERAFIN NÚÑEZ PEREZ (BNG)

concello Pleno, baixo a

D. Mª CONSUELO VISPO SEARA (PP)

presidencia do Sr. alcal-

D. MANUEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ (PP)

de, coa asistencia dos

D. JUAN CARLOS VILLANUEVA FERNÁNDEZ (PP)

Sres./as. concelleiros/as.

D. NIEVES CARRIL GÓMEZ (PP)

Relacionados na marxe,

D. MANUEL ANGEL FERNÁNDEZ QUINTAS (PP)

actuando

Dª MIRIAM PRIETO VALDES (PP)

cretario, Silvia Alonso

como

se-

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

Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida realización da sesión, o Sr. Presidente
declara aberto o acto e, seguidamente procédese á análise dos puntos da orde do día.
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sendo

Número: 2019-0004 Data: 28/05/2019

D. XOSE CARLOS VALCARCEL DOVAL (PSdeG-PSOE)

ACTA DO PLENO

Silvia Alonso Fernandez (2 para 2)
Secretaria
Data de Sinatura: 28/05/2019
HASH: 2a87f630cc48bba63a7449ba5de1bde7

Xosé Carlos Valcarcel Doval (1 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 28/05/2019
HASH: 154962dec3c1e759a904557b50ca69a5

CONCELLO DE BARBADÁS

CONCELLO DE BARBADÁS
PARTE RESOLUTIVA
1.- SORTEO DAS MESAS.
DISTRITO: 01 SECCIÓN:001 MESA: A
ASOCIACIÓN FONVAL DE PENSIONISTAS E XUBILADOS
PRESIDENTE/A: LUIS AGUSTIN CRESPO VARELA
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º: FRANCISCO GABRIEL FERREIRO MARTÍNEZ
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º: LUCÍA DONIZ BARJA
O/A VOGAL 1º: JOEL MARTÍN DOMINGUEZ VALDES
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º: CELIA FERNÁNDEZ CORRAL

ACTA DO PLENO

O/A VOGAL 2º: JOSE CAO GONZALEZ
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 1º: SANDRA GARCÍA PIAS
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 2º: JUAN CARLOS DÍAZ DA SILVA
DISTRITO: 01 SECCIÓN:001 MESA: B
ASOCIACIÓN FONVAL DE PENSIONISTAS E XUBILADOS
PRESIDENTE/A: ADOLFO RODRIGUEZ DOCAMPO
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º: Mª CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

Número: 2019-0004 Data: 28/05/2019

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º: JOSE CARLOS CARRASCO VALOR

PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º: JOSE MANUEL LOPEZ COTILLA
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º: EMILIO NOVOA RANQUETAT
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º: ANITA RIO FERNÁNDEZ
O/A VOGAL 2º: LAURA LOSADA CONDE
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 1º: MAITE MIRANDA SABURIDO
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 2º:NAIMA REHAIMN EDDIBIRI
DISTRITO: 01 SECCIÓN:002 MESA: A
LOCAL SOCIAL
PRESIDENTE/A: MIGUEL ANGEL TORRE DELA FERNÁNDEZ
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º: MARTA FERNANDEZ PEREIRA
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º: SARA FAILDE BALEA
O/A VOGAL 1º: NOELIA AGUILA LAMAS
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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O/A VOGAL 1º: MIGUEZ ANGEL PAREDES OUTEIRIÑO

CONCELLO DE BARBADÁS
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º: ANGEL CANEIRO CONDE
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º: LUIS MIGUEL LOPEZ GONZALEZ
O/A VOGAL 2º: SARA LORENZO SUEIRO
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 1º: CARINA GONZALEZ SOUSA
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 2º: CARLOS SALGADO SALGADO
DISTRITO: 01 SECCIÓN:002 MESA: B
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS
PRESIDENTE/A: MONICA FERNANDEZ VALENCIA
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º: Mª DOLORES SEIJAS DOMINGUEZ
O/A VOGAL 1º: DAVID SALGADO DOMINGUEZ

ACTA DO PLENO

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º: Mª TERESA CRESTELO BLANCO
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º: BERTA Mº GOMEZ GUEDE
O/A VOGAL 2º: DANIEL ODILO VAZQUEZ IGLESIA DE LA
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 1º: NOELIA SANCHEZ VILABOA
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 2º: ASTOU SEYE NDIAYE
DISTRITO: 01 SECCIÓN:002 MESA: C
LOCAL SOCIAL

Número: 2019-0004 Data: 28/05/2019

PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º: Mª JESUS BARREIRO GARCÍA

PRESIDENTE/A: RAMON DOMINGUEZ CALVIÑO
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º: RITA CRUZ GOMEZ
O/A VOGAL 1º: MANUEL FRANQUEIRA MARTÍNEZ
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º: Mª CARMEN GONZALEZ MARTÍNEZ
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º: PABLO SOTO SANCHEZ
O/A VOGAL 2º: NOELIA DORREGO FERNANDEZ
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 1º: MANUEL DIZ GALANTE
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 2º: JOHANNI ELVIRA CISNEROS FERNANDEZ
DISTRITO: 01 SECCIÓN:003 MESA: A
COLEXIO PUBLICO FILOMENA DATO
PRESIDENTE/A: Mª DEL PILAR GARCÍA DOMINGUEZ
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º: ELISA FERNANDEZ ALVAREZ
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PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º: DANIEL SANCHEZ LORENZO

CONCELLO DE BARBADÁS
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º: SORAYA DURAN MARTINEZ
O/A VOGAL 1º: Mª JOSE CID SUEVOS
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º: IVAN FERNANDEZ ARAUJO
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º: RAFALE CASTRO ARMESTO
O/A VOGAL 2º: Mª CELIA DOMINGUEZ MONDRAGON
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 1º: JOSE BARRIO CID
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 2º: SILVIA CASTRO CONDE
DISTRITO: 01 SECCIÓN:003 MESA: B
COLEXIO FILOMENA DATO
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º: JAVIER UGARTE GARCIA

ACTA DO PLENO

PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º: Mª DE LA LUZ VAZQUEZ RODRÍGUEZ
O/A VOGAL 1º: ENRIQUE RODRIGUEZ DOMINGUEZ
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º: MANUEL LUIS VILA VIEJAS
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º: DAVID SOTO MONDELO
O/A VOGAL 2º:MARTIN RODRIGUEZ CID
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 1º: Mª ADELINA OTERO CASTRO
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 2º: JOSE MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ

Número: 2019-0004 Data: 28/05/2019

PRESIDENTE/A: ANTONIO PAZOS LEIRO

DISTRITO: 01 SECCIÓN:004 MESA: A
PRESIDENTE/A: FRANCISCO DA COSTA FORNEIRO
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º: BELEN MEIRIÑO BORRAJO
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º: SANTIAGO ALVAREZ GONZALEZ
O/A VOGAL 1º: PABLO TABOADA FERNÁNDEZ
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º: JORGE FELIX JUNCO GONZALEZ
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º: MONICA MOSQUERA PEREZ
O/A VOGAL 2º: ANA ISABEL JUSTO PENEDO
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 1º: ANTONIO SOUSA GONZALEZ
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 2º: LORENA BORRAJO REQUEJO
DISTRITO: 01 SECCIÓN:004 MESA: B
COLEXIO PÚBLICO FILOMENA DATO
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C

4

Cod. Validación: 7ZRD37TLZSPHHJ67KK3GKZM3Y | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 4 a 78

CENTRO MÉDICO

CONCELLO DE BARBADÁS
PRESIDENTE/A: JUAN CARLOS BARROSO CASADO
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º: BENEL HENTSCHEL AGUADO
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º: JOSE MANUEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ
O/A VOGAL 1º: JUAN ANTONIO DA SILVA MARRAFA
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º: CANDELARIA GONZALEZ PEREZ
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º: SAUL GONZALEZ GUERRERO
O/A VOGAL 2º: JOSEFA BEMBIBRE ESTEVEZ
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 1º: ALBA CORTES COEGO
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 2º: FRANCISCO ALVAREZ BOUZAS
COLEXIO FILOMENA DATO

ACTA DO PLENO

PRESIDENTE/A: MIGUEL MONTERO MESA
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º: JOSE ADOLFO REZA CARRIL
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º: MARTA ISO ZALDIVAR
O/A VOGAL 1º: IRENE VAZQUEZ INSUA
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º: JOSE MANUEL MOURELLE VAZQUEZ
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º:CLARA INES LOSADA LOSADA
O/A VOGAL 2º: CRISTINA VILLAR VILLAMARIN

Número: 2019-0004 Data: 28/05/2019

DISTRITO: 01 SECCIÓN:004 MESA: C

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 1º: Mª JOSEFA PIÑEIRO FERNÁNDEZ
DISTRITO: 01 SECCIÓN:005 MESA: A
LOCAL DA CASA DA XUVENTUDE
PRESIDENTE/A:ROSA Mª GROVA VENANCIO
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º: GLORIA ESTHER FERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º: CARLOS FERNANDEZ GOMEZ
O/A VOGAL 1º: Mª DOLORES CASTRO VALLEJO
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º: CARLOS GOMEZ REIJA
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º: Mª DEL PILAR BACEIREDO BARRIO
O/A VOGAL 2º: OSCAR GOMEZ ROBLES
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 1º: CESAR DEMELOS ANTON
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 2º: FERNANDO GONZALEZ CARRERA
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O/A VOGAL 2º SUPLENTE 2º:Mª DEL CARMEN PEREZ GARCIA

CONCELLO DE BARBADÁS
DISTRITO: 01 SECCIÓN:005 MESA: B
LOCAL DA CASA DA XUVENTUDE
PRESIDENTE/A: PABLO MARTÍNEZ MIGUEZ
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º: BRENDA ALEXANDRA SA DE ARNAL
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º: ANTONIO FRANCISCO MUÑOZ RUBIO
O/A VOGAL 1º: JUAN CARLOS PENEDO GONZALEZ
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º: JUAN ANTONIO NUÑEZ OTERO
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º: ROSA VILA CID
O/A VOGAL 2º: Mª LUZ SILVA IGLESIAS
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 2º: JUAN FRANCISCO PEREZ MIGUEZ

ACTA DO PLENO

DISTRITO: 02 SECCIÓN:001 MESA: A
LOCAL MULTIUSOS
PRESIDENTE/A: GLORIA RODRIGUEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º: LORENA FERNANDEZ FERREIRO
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º: ALBA FERNANDEZ GONZALEZ
O/A VOGAL 1º: DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º: XESUS CURRAS CALISTO

Número: 2019-0004 Data: 28/05/2019

O/A VOGAL 2º SUPLENTE 1º: ROSA Mª OLIVEIRA SILVA

O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º: Mª ANGELES FERNANDEZ ROBLES
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 1º: ANDRES SANTOS VALDES
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 2º: BLANCA VAZQUEZ PEÑAMARÍA
DISTRITO: 02 SECCIÓN:001 MESA: B
ESCOLA DE SOBRADO
PRESIDENTE/A: ALEXANDRA PORTELA LORES
PRESIDENTE/A SUPLENTE 1º: JUAN MANUEL LIENDO RODRIGUEZ
PRESIDENTE/A SUPLENTE 2º: LEDICIA SANTOS FERNÁNDEZ
O/A VOGAL 1º: RAQUEL FEIJOO VARELA
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 1º: LUIS VARELA SEARA
O/A VOGAL 1º SUPLENTE 2º: ISABEL CRISTINA AGUIAR DE FERNANDEZ
O/A VOGAL 2º: DAVID LOSADA CONDE
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O/A VOGAL 2º: EVARISTO BORRAJO IGLESIAS

CONCELLO DE BARBADÁS
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 1º: CRISTINA CARMEN SALES PEREZ
O/A VOGAL 2º SUPLENTE 2º: JULIO FEIJOO GONZALEZ
2. ADHESIÓN Á INICIATIVA EUROPEA DO PACTO DE ALCALDES SOBRE O
CLIMA E A ENERXÍA.
O Sr. Sierra toma a palabra (PSOE): Moitas grazas señor Alcalde. Boas tardes a todos e
todas, concelleiros, traballadores deste concello e público que nos acompaña. Dende o grupo de
goberno, traemos esta moción ao pleno hoxe, para facultar ao alcalde do concello, para
adherirnos á iniciativa europea do Pacto de Alcaldes, sobre o clima e a enerxía. Como vostedes
desculpas por non enviarvos o acordo plenario nesta documentación, senón que se vos enviou

ACTA DO PLENO

por correo electrónico o venres, xa que foi un erro meu. Isto é debido a unha carta que se nos
enviou dende a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Xunta de Galicia
para que nos unamos a esta iniciativa. Este movemento único dende a base, que comezou no ano
2008, co apoio da Comisión Europea, conta agora con máis de 6.500 asinantes. O seu papel é
fundamental para a posta en marcha de accións enfocadas a cumprir os obxectivos da Unión
Europea en materia de clima e enerxía. Dende o momento en que recibín esta carta como
concelleiro de medio ambiente, púxenme en contacto por teléfono con este departamento para

Número: 2019-0004 Data: 28/05/2019

xa están informados debido á documentación que se enviou na convocatoria do pleno, pido

que se me informara se isto con levaba para este concello un gasto na elaboración do inventarios
e onde se me contestou que a Xunta xa ten previsto unha oficina e técnicos para realizar estas
tarefas. Nós, o que temos que presentar a raíz do inventario, nun prazo de dous anos, é un plan de
acción para a redución destas emisións de CO2 nun 40% ata o ano 2030, mediante un aumento da
eficiencia enerxética e un maior uso das enerxías renovables. Traballar, perdón, traballar na
promoción de medidas para a adaptación ao cambio climático, mediante a creación de plans de
acción a favor das enerxías sustentables e o aumento da resiliencia fronte ao cambio climático.
Desenvolvido o plan de acción, elaborar un informe bianual para avaliación, control e
verificación dos obxectivos. Compartir a nosa visión, resultados e experiencias e coñecementos
con outras autoridades locais e rexionais da Unión Europea. Adaptar as estruturas do concello
incluíndo a asignación de suficientes recursos humanos e económicos para o desenvolvemento
das accións necesarias. Por último, comunicar os presentes acordos á Dirección Xeral de
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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de emisións de referencia e unha avaliación de riscos e vulnerabilidade ante o cambio climático;

CONCELLO DE BARBADÁS
Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio para facer posible estas tarefas de apoio e coordinación. Isto, en canto aos deberes que
asumimos. Logo están vantaxes dende o meu punto de vista, ou motivos, para participar nesta
iniciativa, coma son: Elevado coñecemento e visibilidade internacional para as accións das súas
autoridades locais en materia de clima e enerxía. Oportunidade de contribuír e lle dar forma a
política da Unión Europea en materia de clima e enerxía. Compromisos cribles polo medio da
revisión e do control do progreso. Mellores oportunidades financeiras e axuda para os nosos
proxectos locais en materia de clima e enerxía. Maneiras innovadoras de facer contactos,
intercambiar experiencias e forxar capacidades por medio de actos periódicos, irmandamentos,
rápido aos coñecementos que permiten alcanzar a excelencia e exemplo de casos prácticos

ACTA DO PLENO

alentadores. Auto avaliación facilitada e intercambios entre iguais por medio do persoal de
control e informe común. Marco de referencia flexible para acción adaptable ás necesidades
locais. Aumento da cooperación e do apoio das autoridades nacionais e rexionais. E por último,
acollernos ás axudas e subvencións que a tal fin se destinen. Por todo isto, pido o voso apoio e
que nos acollamos a esta iniciativa polo Pacto de Alcaldes, xa que tanto os vosos fillos, netos e
xeracións futuras, nolo agradecerán porque, ou lle poñemos remedio ao cambio climático ou o
remedio nolo acaban impoñendo as autoridades da Comisión Económica Europea, senón

Número: 2019-0004 Data: 28/05/2019

webinarios, ou conversacións en liña. Apoio práctico en materia de guía e ferramentas. Acceso

chegamos xa demasiado tarde. Moitas grazas.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Boas tardes a todas e a todos. Non vamos a votar en
contra porque simplemente unha adhesión do Concello de Barbadás, á iniciativa europea de
pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía. Pero vámonos abster porque votar a favor, aquí non
se especifica absolutamente nada, en que vai a consistir, salvo o que acaba de dicir agora o señor
concelleiro, sobre algo de que ao mellor a Xunta vai ser a que faga o inventario ou o plan de
acción. Pero vamos, eu voullo ler aquí aos, á xente que está presente, para que quede en acta, a
ver se ven algunha definición ou das medidas, ou do que se vai poñer en práctica nisto que
vamos a votar hoxe, que simplemente son declaracións de intencións que aínda non chegan ao
punto concreto sobre medidas a actuar en diversos ámbitos, a parte que non se nos entregou
ningún, o plan de acción, nin nada. Ou sexa, aínda non hai nada sobre a mesa e pídese que nos
adhiramos a unha iniciativa, ou sexa darlle poder ao Alcalde para unirse ao pacto para o clima e
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra o señor Ramón Padrón.

CONCELLO DE BARBADÁS
a enerxía. O compromiso deste pacto esixe, definir obxectivos ambiciosos a longo prazo máis alá
dos mandatos políticos. ¿Que obxectivos? Non se sabe. Interacción coordinada entre mitigación,
adaptación a través da mobilización de todas as áreas municipais implicadas. Un enfoque
territorial, integral e interxeracional. Fíxense vostedes o xeralista que é isto. Asignación dos
recursos humanos, técnicos e financeiros axeitados. Compromiso de todas as partes implicadas
nos nosos territorios. O empoderamento dos cidadáns coma consumidores proactivos prosumers
e participantes no sistema enerxético, responsables sensible á demanda. Accións inmediatas,
medidas flexibles e efectivas para agora e para o futuro. Non se sabe. Implantación de solucións
intelixentes. ¿Cales son? Revisar periodicamente as nosas accións. ¿Cales? Logo di, isto si,
un, sen darnos máis documentación, pois tampouco podemos facer moito máis. E simplemente

ACTA DO PLENO

vamos a votar aquí algo moi xeralista que non sabemos a onde vai a chegar. Traballar na
promoción de medidas para a adaptación ao cambio climático, mediante...cales son esas medidas
concretas para un concello? Elaborar un inventario de emisións de referencia e unha avaliación
de riscos, vulnerabilidades derivados do cambio climático como base para o plan de acción para
o clima...E así todo isto. Ou sexa, medidas xeralistas que ao final se nos piden o apoio dos
alcaldes, ou sexa, para que os alcaldes se unan a este pacto, debería vir máis documentación aquí
e aquelas cousas xa concretas, porque eu creo que xa se leva, este tema xa está moi avanzado en
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reducir as emisións de CO 2 no noso territorio, alo menos ao 40% no 2030. Aquí, sen presentar

debates e congresos internacionais e todo, xa aquelas medidas que dende o concello se poidan
vamos a estar en contra de que se avance nisto, pero xa digo, é un documento aínda moi baleiro.
Non hai nada en concreto para nada. Aproveitando isto, si que imos a ter, a dicir aquí unha cousa
moi concreta sobre o que si dende o concello ten algo de relación con isto. Eu quero dicir aquí
que, non sei por que motivo, iso explicarano dende o goberno, son os que teñen as competencias,
unha persoa compra un coche híbrido e en Barbadás non ten bonificación
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si que a ten.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Espere, espere, espere. Este ano chegoulle o recibo do
coche a pagar igual que o coche normal, de gasolina ou de gasóleo. Estoulle falando dun caso
real. Non sei cal é o motivo. Non sei se a culpa é da Deputación, se a culpa é do concello.
Explíquenolo vostedes. Estoulle poñendo un caso práctico. Esa persoa comprou o coche o ano
pasado, híbrido. Agora mesmo non teño exactamente o dato, a porcentaxe que temos de desconto
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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adoptar dentro das nosas competencias. Polo tanto, xa digo, vamos a absternos porque non

CONCELLO DE BARBADÁS
porque isto habíase aprobado nun pleno, e non sei agora mesmo, non teño o dato da porcentaxe
de desconto que temos no híbrido e no eléctrico, pero quero recordarlle aquí e aproveitando isto,
que iso si que son medidas que podemos tomar dende Barbadás para favorecer o medio
ambiente. A esa persoa, este ano, chegoulle o recibo do imposto de vehículos co mesmo importe,
ou sexa, coma se fóra un coche de gasolina ou de gasóleo, dos convencionais. É un caso real.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Rematou? Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro ou voceira de
Democracia Orensana.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Boas tardes a todos e en especial ao público que hoxe á
tarde é moi numeroso. Dicir que ben, pásame un pouco igual que ao señor Padrón. Aquí, isto é

súper, súper, xenérico. Pois punto por punto, isto é coma intención de boas intencións pero que
realmente non vale para nada porque, lemos dous ou tres folios e ao final a única conclusión que
saco son intencións. A min gústame que me falen cando traen algo a un pleno, que se me fale de
cousas reais. Realmente, o goberno, que medidas quere facer para evitar o tremendo cambio
climático que temos polas emisións, sobre todo, de vehículos. Dende o concello que se pensa
facer e gustaríame que me respondera e que non me leran isto, porque isto vale para aquí coma
para calquera outro concello, e cada concello é un mundo. Entón pídolle ao señor Rafael que por

ACTA DO PLENO

gustado que me falaran, polo menos dende o goberno, que medidas se tomarían, porque isto é
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moi xenérico. É moi bonito falar do medio ambiente, de protexelo, pero ao min, houbérame

favor, que me explique un pouco máis, non o que pon os papeis senón o que realmente quere
as intencións do goberno e sobre todo se vostedes van a seguir, que intencións teñen con isto?
Porque adherirse a nada específico, pois, pois é algo que non me gusta facer. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede, señora Fina. Ten a palabra a voceira ou
voceiro do Partido Popular.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. Boas tardes queridos
compañeiros, queridas compañeiras, especialmente ao público, é unha ledicia ver que case temos
o salón de plenos cheo. Gustaríanos que isto fose a tónica xeral durante toda a lexislatura. Pero
ben, desgraciadamente non ten sido así, por iso digo, insisto é unha ledicia contar hoxe co salón
de plenos totalmente ateigado. Sobre a proposta do grupo de goberno que nos poñen enriba da
mesa sobre este Pacto de Alcaldes polo medio ambiente, aínda coincidindo coas explicacións e
cos mesmos detalles que nos acaba de deixar o compañeiro de Compromiso, o señor Padrón, e a
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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facer o goberno. Aínda que non lle dea tempo porque a lexislatura estase acabando, si cales eran

CONCELLO DE BARBADÁS
señora Fina Varelas, aínda coincidindo con eles, si non vou a coincidir coa abstención, senón que
nós vamos a votar a favor este acordo porque por pouca cousa que sexa, por pequeno que sexa, é
algo. Dende o Partido Popular de Barbadás, levamos moito tempo comprometidos co cambio
climático, cos problemas que está dando ese cambio, e incidindo no medio ambiente, e por elo,
por elo, houbo catro propostas que trouxemos aquí a pleno, das cales soamente unha foi
aprobada, o resto foron rexeitadas. Por iso quero resaltar a incongruencia do que hoxe pomos
enriba da mesa, con respecto a toda a traxectoria e traballo que temos realizado todos os grupos.
O Partido Popular, trouxo, unha moción para que se fomentara o uso dos vehículos híbridos e
eléctricos. Propúñamos a instalación de puntos de recarga nos lugares principais e máis

trouxemos unha proposta para a instalación de sistemas de detección do control do aire e da
medición dos ruídos na Valenzá, especialmente. Foi rexeitada. Trouxemos tamén, outra moción
na que solicitábamos un plan de actuacións sobre os verquidos incontrolados para a súa
erradicación e a proliferación que estaba resultando bastante problemática aquí en Barbadás.
Trouxemos a principio da lexislatura tamén, unha proposta para que en todas as actividades
deportivas nas que contribuíra o concello, a sinalización que se realiza con cintas de plástico nos
montes e no noso entorno natural, se retiraran unha vez finalizadas esas actividades. Co cal,

ACTA DO PLENO

comunidades e edificacións unifamiliares, de puntos de instalación de recarga. No pleno pasado
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frecuentados pola cidadanía. Tamén propúñamos rebaixa naquelas licenzas de instalación,

somos e estamos comprometidos dende o Partido Popular, con todo ao que favoreza a saúde de
elo, isto, aínda que por pequeno que sexa, aínda que non dá unhas pautas concretas para este
concello, nós vámolo votar a favor, porque algo é algo. É un principio, aínda que sexa imposto
pola Xunta de Galicia. E así trasladar a todos e a todas, un pouquiño máis de consideración en
todas as propostas que veñan, que partan de todos os grupos e que traten de coidar o noso
entorno e o noso medio. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, Don Manuel. Ten a palabra o señor Rafael Sierra.
Tres minutos, correspóndenlle agora.
O Sr. Sierra toma a palabra (PSOE): Moitas grazas. Ben, en primeiro, dando contestación
tanto ao señor Ramón coma a señora Fina, e ao grupo popular que tamén se suma, o primeiro
que temos que facer, para isto, o que temos é adherirnos, para que nos elaboren o inventario.
Logo, as medidas, tómanse a partir de aí. Non vamos facer primeiro os plans, sen facer o
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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todos os nosos cidadáns, especialmente aqueles problemas que se derivan da contaminación. Por

CONCELLO DE BARBADÁS
inventario. Primeiro temos que saber co que contamos e onde podemos reducir. E despois,
pasaremos á acción a reducir. Non vamos facer as cousas antes e despois, ter que volver refacer.
Por outro lado, isto estase a facer, isto que traemos hoxe, estase a facer na maioría dos concellos,
hoxe de Galicia. E con referente a retirada de vertedoiros, que fala o señor Manuel, quero dicir
que hoxe, comezou Sogama, para retirar no concello, creo que son 12 vertedoiros que hai.
Algúns deles con máis de vinte anos. Entón, quero dicir que nós non estamos quietos. Que
estamos traballando. Aparte, xa dos que levamos retirados. Porque retiramos algún que non
levaba vinte, levaba trinta ou corenta. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Rematou? Grazas. Don Ramón, ten tamén unha quenda de tres

mesmo. Non estamos en contra, pero sí vámonos abster porque simplemente con este documento
e sen máis información por onde van ir os plans de acción e por onde van a ir esas medidas todas
que poidan ser aplicables aos concellos, pois tampouco vamos a votar a favor, simplemente un
documento no que non pon absolutamente nada. Simplemente, declaracións de intencións, tomar
medidas, comunicar aos presentes a adhesión do Concello de Barbadás o Pacto dos Alcaldes para
o clima. Ou sexa, tres follas, con isto xa solventaron aquí para facer unha iniciativa europea co
Pacto dos Alcaldes para o clima e a enerxía. Entón, a ver, non estamos en contra, de todo o que

ACTA DO PLENO

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ben, se estendernos demasiado, simplemente recalcar o
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minutos.

sexa, pero, é un documento totalmente baleiro. Non pon absolutamente nada, ningún tipo de
vai...entón pois nada, terémonos que abster, non vamos votar a favor dunha cousa tan xeneralista.
Sobre algo que si que nos compete, que falei antes e que me esquecín, quero dicir que aparte de
que se lle pasou o recibo co mesmo importe, aínda o peor é que esa persoa desprazase ás oficinas
municipais do concello, e non se lle sabe dicir o que ten que facer. Díselle que vaia á Deputación.
Entón, eu non sei se queren aclarar este punto, se esa persoa tense que ir á Deputación porque é a
que emite o recibo, se é do concello onde téñenlle que...ou sexa, se dende o propio concello non
lle damos información á xente que compra un vehículo para contaminar menos, entón,
imaxínense a onde imos con estes papeis se non damos resolto un caso concreto que se nos dá no
concello. Imaxínense vostedes. Estoulle poñendo un caso real. Non estou falando da China. Nada
máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Dona Fina.
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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concreción, de fechas, de datas, nin de reunións, nin de o que se vai elaborar o pacto, cando se

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Quero aclarar unha cousa. Democracia Orensana non está
en contra de adherirse. Quero que quede ben claro. Non está en contra porque é algo que nos
preocupa, sobre todo pensando nos nosos fillos e nos nosos netos. O cambio climático é algo real
que por desgraza, afecta sempre aos máis necesitados. Sempre a de afectar nos países, nos países
e nas zonas máis desprotexidas. Por tanto, nós non vamos ser quen non vos apoie. Pero si, me
houbera gustado, dende o noso partido, que o goberno nos dixera algunha iniciativa que tivera. É
certo que as cousas empézanse polo chan, pero cando te vas a adherir a un convenio, polo menos
traer un boceto, que puntos vai atacar o goberno, pois en tema dos coches eléctricos, mirar temas
de vertidos de auga. Porque non sei se sabedes pero no concello de Barbadás hai vertidos a

isto para min é un corta e pega que vos mandaron. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas dona Fina. Ten a palabra o voceiro do Partido
Popular.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Si, grazas novamente Alcalde. Ademais da explicación
que din na primeira intervención dende o grupo do Partido Popular, hai dúas cuestións que a min
tamén me parecen primordiais, segundo o que acaba de indicar agora o señor concelleiro, o señor
Sierra. A ver señor Sierra, non temos que esperar a que veña unha administración autonómica e

ACTA DO PLENO

houbérame gustado que me falarades de catro ou cinco cousas, e non traer algo xenérico porque
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cunetas, vertidos residuais, vertidos de casas. Iso é unha cousa que si que é para actuar. Entón,

nos tire das orellas e nos dea o traballo feito para que actuemos. Eh! Ai que poñerse as pilas
se poden facer e con moi pouco custo, realizalas. Ben. Non me tranquilizou moito a súa
intervención. E digo que non me tranquilizou porque me acaba de dicir que Sogama vai a retirar
vinte e pico puntos. É dicir, cos cartos de todos os cidadáns, estannos a retirar puntos de vertidos
incontrolados. E que facemos para actuar sobre eles¿? Para que non existan, para que non se
vertan? ¿Existe vixilancia? ¿Existe información? Penso que non, entón por iso lle digo que non
me tranquiliza. Esquecíame ademais na primeira intervención, coma dicía, de algo que é
conveniente lembrar. Actualmente o parque móbil do Concello de Barbadás, é dos máis antigos
da provincia. E temos os vehículos, probablemente, máis contaminantes de toda a provincia de
Ourense. Non se fixo nada por cambialos, a soamente, que foxe un a un vehículo eficiente,
híbrido ou eléctrico. Entón, exemplo o Concello de Barbadás, actualmente, de preocupación polo
cambio climático e polo medio ambiente, moi pouquiño, por dicir moito. Por dicir moito. Incluso
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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bastante antes. Non hai que esperar a ter un pacto para medidas que son de nivel municipal e que

CONCELLO DE BARBADÁS
tamén me gustaría recordar unha proposta que trouxo aquí o compañeiro Ramón Padrón, do
Grupo Mixto, do que pedía, penso que hai dous anos e medio, e incluso despois o reiterou outra
vez, a instalación ou ubicación dun punto limpo, ben municipal ou ben mancomunado. Si que se
falou. Dende entón, a ver, o Concello de Barbadás para que o saiban todos os veciños, non ten
feito nada absolutamente, polo medio ambiente do noso concello. Esa é a realidade. Moitas
grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Señor Rafael, un minuto, ten.
O Sr. Sierra toma a palabra (PSOE): Vou facer unha corrección acerca do que dixen antes, que
dixen, Sogama, que ía retirar Sogama, non é Sogama que é Tragsa. Despois, con relación, nós

nós, os traballadores do concello. Logo, unha posta, fixemos unha posta en marcha de
composteiros para ir reciclando. Puxemos letreiros en sitios incontrolados que non se botara lixo.
Pediuse unha subvención tamén, para vehículos híbridos, para renovar parte do parque. Iso todo
é o que levamos feito entre outras cousas. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Unha pequena cuestión quere aclarar o Tenente
Alcalde en relación á cuestión que plantexou don Ramón sobre os vehículos híbridos e o imposto
de circulación de vehículos. É moi breve.

ACTA DO PLENO

mil e pico euros para a retirada de escombro e de material que houbo, aparte dos que retiramos
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realizamos un plan de erradicación de vertedoiros. Senón sabe, gastáronse só nunha atacada nove

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Moi breve. Boas tardes ao público asistente, ás señoras
poucos concellos da provincia de Ourense, que ten unha bonificación no imposto de vehículos de
tracción mecánica para os vehículos híbridos e eléctricos. Ten unha bonificación que é a máxima
que permite a lei que é do 75% para os vehículos eléctricos e dun 50% para os vehículos
híbridos. Esa subvención, esa bonificación, aplícase no imposto de vehículos de tracción
mecánica e ten que ser solicitada polo titular do vehículo posto que a Dirección Xeral de Tráfico
non lle comunica á Deputación Provincial de Ourense, nin lle comunica ao Concello de
Barbadás, cada vez que veciño do noso concello, ou que unha veciña do noso concello, compra
un coche novo. O concello non o sabe, a Deputación non o sabe. Polo tanto, ten que ser previa
solicitude da persoa interesada. Iso quedou claro, nun pleno cando se trouxo aquí, se debateu e se
aprobou. Vostede, señor Ramón, estaba diante. Eu creo que vostede podía ter ben feito un
traballo de comunicación cos seus veciños, axudalos e informalos desa bonificación que existe
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C

14

Cod. Validación: 7ZRD37TLZSPHHJ67KK3GKZM3Y | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 14 a 78

e aos señores concelleiros. O Concello de Barbadás dende o ano 2016, non antes, é un dos
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no Concello de Barbadás e como se tramita. ¿Como se tramita? Na Deputación Provincial de
Ourense porque é quen xestiona a cobranza dese imposto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. ¿Votos a favor da proposta?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade, salvo o Grupo Mixto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Abstencións? Grupo Mixto.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Abstencións, Grupo Mixto.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor de PP,
PSdeG-PSOE, BNG e Democracia Ourensana e ca abstenciósn do Grupo Mixto: “ADHESIÓN

3. MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR, SOBRE O ABANDONO DA TRAVESÍA DO
VISO E FALTA DE SEGURIDADE EN VARIOS CRUCES DA ZONA.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao terceiro punto da orde do día que é a moción do
Partido Popular, sobre o abandono da Travesía do Viso e falta de seguridade en varios cruces da
zona. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas Alcalde. Unha vez máis, dende o grupo do

ACTA DO PLENO

ALCALDES PARA O CLIMA E A ENERXÍA”
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DO CONCELLO DE BARBADÁS Á INICIATIVA EUROPEA DO PACTO DOS

Partido Popular de Barbadás, temos que alertar sobre a desorientación que está a sufrir a
que se instalou no actual grupo de goberno. As competencias adquiridas pola devandita área, van
máis aló de tentar maquillar a golpe de brocha e cubo de pintura, a falta de capacidade,
organización e responsabilidade, que non logra vender por moitos cartos dos veciños que se
empreguen en publicitar. Coa presentación desta moción, queremos chamar a atención sobre o
lamentable estado que presenta a Travesía do Viso e a falta de seguridade nos seus cruces coa
Rúa San Bernabé e coa rúa do mesmo nome, Rúa do Viso. No primeiro dos casos, un firme
sumamente deteriorado, saúda a quen circula pola zona, que na maioría das ocasións
corresponden aos usuarios dos servizos do centro de saúde. Estes son os que día a día, nos
trasladan o seu descontento pola pasividade que reside nos que deberían velar por manter en
condicións óptimas, os accesos a unha zona tan importante e tan frecuentada. Cachotes de
asfalto, estanse a desprender do firme e son os propios vehículos os que os desprazan de forma
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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concellería de urbanismo e as graves consecuencias que se derivan da total ineptitude e apatía

CONCELLO DE BARBADÁS
perigosa cara as beiras e moitos deles se van arrastrando cara a pronunciada pendente que vai
cara a Avenida de Celanova. Maior perigo, se cabe, supón o estacionamento de vehículos nos
cruces de saída da Rúa San Bernabé, ou da mesma Travesía do Viso. No primeiro caso, é dicir,
na saída da Rúa San Bernabé, a man dereita, non hai prohibición de estacionamento de
vehículos. Non hai nin liña amarela, nin hai sinais que o impidan. E no de arriba, o que está ao
carón das oficinas municipais, saíndo da Travesía do Viso cara a Rúa do Viso, á baixada, pasa
completamente igual. Incluso furgonetas impiden a visión porque están estacionadas xustamente
encima da beirarrúa. Ámbolos dous, como dicía, carecen de sinalización prohibitiva de
estacionamento e a actual situación impide aos vehículos, que se incorporan a cada unha das

vésperas das eleccións, para quedar ben, insisto, reparación urxente do firme da Travesía do
Viso. Instalar sinalización vertical e horizontal para impedir o estacionamento de vehículos nas
esquinas dos cruces da Rúa do Viso e na travesía co mesmo nome, e na Rúa San Bernabé. E de
pouco valerían esas prohibicións se non temos control, por elo, aumento do control policial sobre
os incumprimentos das devanditas prohibicións. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede, señor Manuel, ou don Manuel. Señor
Padrón, ten vostede a palabra.

ACTA DO PLENO

intervención nas devanditas zonas. Como primeiro acordo, a reparación urxente e non esperar as
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rúas, facelo coa total seguridade. Por elo, a través dos seguintes acordos, reclamamos a urxente

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Moitas grazas. Vamos a ver. Os acordos que presentan da
sinalización vertical e horizontal para impedir o estacionamento de vehículos nas esquinas dos
cruces da Rúa do Viso e na travesía co mesmo nome, e na Rúa San Bernabé. Perdoen que repita
pero...totalmente de acordo, é lóxico. E aumento do control policial sobre os incumprimentos das
devanditas prohibicións. Pois lóxicamente tamén. Entón, xa lle digo que estamos de acordo
totalmente coa moción. Vamos, é de sentido común. O que si, ben, antes quería, sobre o que
falou antes o señor Fírvida, voulle a dicir que... non, para que quede claro, que hoxe hai xente
aquí no pleno, esa persoa non se dirixiu a min, veu ao concello, e no concello non lle souberon
explicar. Iso é responsabilidade súa de explicar dende o concello ben, todos os trámites que teñen
que realizar os veciños. Non é a miña responsabilidade. Porque esa persoa non se dirixiu a min,
veu ao concello. Que quede claro. Con respecto ao que pedimos nós que comentou antes don
Manuel, nós queriamos un punto supra municipal, que quede claro que o que pedíamos era un
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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moción. Reparación urxente do firme da Travesía do Viso, de acordo. Segundo punto, instalar

CONCELLO DE BARBADÁS
punto limpo supra municipal, comarcal. Non nós pola nosa conta. E con relación á moción. O
que vostedes non mencionan, nos motivos da moción, é que o da Travesía do Viso, o de que
estea a rúa así é de cando se fixo o centro de saúde. É unha vergonza que se houbese feito o
centro de saúde e non se houbera asfaltado en condicións esa rúa. Aínda encima sendo de sentido
único como é. Entón, vamos a ver aquí se se sabe quen ten a responsabilidade de cando se fixo
ou se rematou o centro de saúde, por que esa vía quedou do xeito que quedou. E quero lembrar
aquí unha moción que trouxemos nós fai un ano, o 30 de abril de 2018, onde xa falábamos sobre
o arranxo urxente de rúas e viais, e falábamos noutras zonas do noso concello, os deterioros das
rúas débense ás obras importantes, que se fixeron, caso do centro de saúde, debido ao paso

que si quería dicir porque isto, isto, isto non ten remedio. O tema de arranxar os baches, é que eu
non sei, hai que mandan á xente a facer uns cursos ou facer algo, porque mire, o arranxo dos
baches, xa é unha cousa que non dura moito tempo, porque non é o mesmo que o asfaltado
dunha estrada completa. Pero un bache, non se pode chegar e botarlle un pouco chapapote enriba
e xa está porque iso dura catro días. Un bache, se o queren arranxar senón é mellor que o deixen
coma estea, hai que picar, facerlle un buraco considerable para que colla unha carga considerable
de material, e logo pisalo ben. Entón, duraranos pois ao mellor, tres, catro ou cinco anos. Agora,

ACTA DO PLENO

camións polas obras, evidentemente, e non se arranxou, quedou así e así segue. E para rematar o
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continuado de camións e materiais pesados. E iso non se arranxou. A rúa estropearona os

chegar, e nin sequera limpar o buraco, ou nalgún caso coma fixo unha empresa, non estou
buraco e deixala toda a fin de semana, que iso foi máis grave, o luns cando chegaron xa a
gravilla estaba desaparecida. Xa estaba o buraco outra vez. ¿Iso en que cabeza colle iso? Pero iso
repítese, un ano, outro ano e seguimos gastando cartos e que os cartos non son do peto noso. Ou
sexa, os cartos son de todos os cidadáns. De todos. Entón, vaian revisar as últimas actuacións
que se fixeron, cando nós trouxemos unha moción que dicía, nos acordos, ao final, miren o que
dicía a moción, instar ao grupo de goberno a activar un plan de mellora de viarias e rúas deste
concello, empezando por aquelas actuacións máis urxente. Instar ao grupo de goberno a que
reclame das outras administracións, Xunta, Deputación e Concello de Ourense o arranxo urxente
das deficiencias graves detectadas nos viarias e rúas baixo a súa responsabilidade. E terceiro,
instar ao grupo de goberno municipal, a vixiar cos técnicos e persoal competente a que estes
traballos se executen correctamente. Non se está facendo iso.
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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falando dos traballadores do concello, como fixo algunha empresa de chegar e botar gravilla no

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Ten a palabra a voceira ou voceiro de
Democracia Orensana.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Nós non vamos a entrar a dicir quen ten a culpa, quen
non a ten porque todos os veciños son coñecedores de cando se fixeron estas obras e de como se
fixeron. A realidade é que hai un problema. E a realidade é que esta rúa está en malas condicións
e aféctanos a todos os veciños que transitamos día a día por aí, sobre todo aos veciños que van,
acceden ao centro de saúde. E dicirvos que o tema das rúas, non só pasa nesta calle, senón só hai
que dar unha volta polo concello e ver a cantidade de rúas que están mal. Porque eu son da
opinión de que cando se acomete unha obra e isto vai en xeral para todos, non só para o grupo de

para nada. Hoxe botamos un remendo, ao cabo duns días, ese remendo vai fóra. Eu recordo que
nas antigas eleccións, no 2015, o Partido Popular fixo alí un remendo moi bonito, onde o
Mercadona, e así pasou o que pasou. Era un desastre. Entón, penso que non é momento de
botarlle culpas a ninguén, senón actuar. Actuar onde fai falta. Andar polas rúas, escoitar aos
veciños e actuar. Aquí fálase e nós estamos de acordo, quería dicirvos que estamos de acordo con
esta moción, pero o grupo do Partido Popular, pon aumento do control policial. Eu pregúntome,
¿cantos policías temos? Son suficientes para unha poboación cada vez máis, máis grande?

ACTA DO PLENO

unha obra, hai que acometela ben. Non con remendos, porque ao final os remendos non valen
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goberno, senón para os outros grupos, outro grupo que estivo anteriormente, cando se acomete

Porque a veces teñen que andar incluso de un en un. Entón, é bonito poñer aumento do control
policía. Iso é algo que dende o concello, non sei de que xeito se ten que facer pero hai que
aumentar os efectivos de policía local no noso concello. É un concello que está crecendo a pasos
axigantados. É un concello que ten 11.000 habitantes pero que realmente somos máis. É un
concello novo e un concello en evolución. Entón, volvo dicirlle, o papel é moi bonito, pon man
do que se lle pon pero aumento do control policial, pois penso que os veciños ser cívicos porque
por desgraza a policía non chega a todos os puntos onde teñen que chegar. Polo demais,
completamente de acordo, como non pode ser, que o diñeiro é de todos os veciños e témolo que
empregar neles. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas dona Fina. Ten a palabra a señora Morenza.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Moitas grazas señor Alcalde. Boas tardes a todas e a
todos. Eu penso que vivimos todos no mesmo concello. Penso que esta moción se refire a Rúa
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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policial, pero ¿quen vai facer este control policial? Porque temos unha carencia enorme de

CONCELLO DE BARBADÁS
das Burgas, pero tal e como parece, pareces ser que o Partido Popular non debe vivir no mesmo
concello ca nós. Ou debe manexar un rueiro que non é o rueiro oficial. A Travesía do Viso foi
arranxada no ano 2016 e a Travesía do convento das monxas, a que está na parte de atrás do
Mercadona. A Rúa das Burgas, empeza abaixo na Avenida de Celanova, e remata na confluencia,
na esquina coas oficinas municipais. Rógolle aos concelleiros e concelleiras do Partido Popular
que antes de presentar unha moción, ou a aclaren ben, ou vaian mirar o cartel onde indica a
sinalización de a que rúa se refiren. Dicirlle que cando se, efectivamente, se levaron a cabo as
obras de construción do centro de saúde, fixéronse, obrigóuselle, por parte desta concellería, por
parte do concello, a empresa Extraco, a que fixera un reasfaltado, debido ao paso de maquinaria

mantemento ao longo deste tempo e como xa anunciei nun pleno e o Partido Popular e o resto
dos grupos sábeno, a concellería de urbanismo está traballando dende hai meses, nun proxecto
que finalmente foi presentado a principios de ano, aquí no concello, e que inclúe a mellora de
accesibilidade na Rúa 17 de maio, a mellora de accesibilidade na Rúa das Burgas, precisamente,
e a mellora da seguridade viaria nos túneles da Rúa Lameira do Mato. Ben, un pouco, o resume é
mellorar a accesibilidade e inclúe partidas económicas correspondentes a operacións de corte do
pavimento e fresado porque este goberno trata de facer, de levar a cabo obras coa calidade
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producíanse problemas de seguridade viaria. Entón estívose atento. Fixéronse varias tarefas de
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pesada polo lugar. Fíxose tamén un control exhaustivo, porque había moito arrastre de terra e

suficiente e acaída para que exista unha seguridade viaria como ten que estar. E ben, este fresado
asfálticos, é dicir, unha reforma en profundidade, da Rúa das Burgas, non da Travesía do Viso. E
ben, estamos á espera de que cheguen as correspondentes autorizacións sectoriais, por parte tanto
da Confederación Hidrográfica, como por parte da dirección, ou sexa de carreteras, da AXI.
Entón dicirlle, que nós non queremos, sabemos que a todos nos gustaría ter a Rúa das Burgas nas
debidas condicións, pero nós non queremos que nos pase como lle pasou ao Partido Popular, na
anterior lexislatura, cando abriron un polideportivo, sen autorización sectorial da Confederación
Hidrográfica, que chegou o 28 de xullo de 2017. Señoras e señores do Partido Popular, por se
non o sabían, a señora Consuelo Vispo tiña que sabelo, porque era ela a concelleira de deportes.
A autorización da Confederación Hidrográfica, chegou o 28 de xullo de 2017. En sentido
favorable ao outorgamento da autorización. E se facemos memoria, e lle interesa tamén ao
público asistente, ou aos propios membros do Partido Popular, esta autorización foi solicitada, é
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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da capa de rodadura, e a delimitación da zona de actuación, a demolición de pavimentos

CONCELLO DE BARBADÁS
verdade, o 14 de febreiro do 2008. Aquí, o sistema de funcionamento é para todos o mesmo. Eu,
cando cheguei aquí, é coma o primeiro día que chegas á escola e explícanche o que tés que facer.
Mire, señora concelleira, vostede antes de levar a cabo obras nalgún lugar, se está afectado pola
Dirección Xeral de Patrimonio ou pola Consellería de Política Territorial, ou está afectado pola
Confederación Hidrográfica, vostede ten que enviar o proxecto que presenta o técnico para que
sexa informado sectorialmente, senón non pode nin ser aprobado o proxecto. Ben, lembren,
facemos memoria que a fecha de recepción da obra do polideportivo, foi o 22-02-2012. Pois ben,
o 22-02-2012, entregouse a obra, e o polideportivo abriuse en 2013. Pero, non tiñan a
autorización sectorial da Confederación Hidrográfica, imprescindible para abrir esa instalación.

do río de Barbadás, nos Muíños, nos Carrís, no termo municipal de Barbadás. Non se aclara o
destino final dos vertidos que previsiblemente se xerarán no polideportivo. A Confederación
Hidrográfica non tiña a documentación necesaria. A documentación aportada polo Concello de
Barbadás no seu día, no 2008, resulta insuficiente para continuar a tramitación da autorización
do vertido. E despois veñen dándonos a nós leccións de medio ambiente. As instalación de
depuración
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Victoria, ten que rematar. Van os cinco minutos. Despois
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de 2016, ao concello. E fálase do expediente de legalización dun polideportivo na marxe dereita
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Pero despois é cando facendo historia, a Confederación Hidrográfica, diríxese o 8 de setembro

prosigue coa súa intervención, que ten outros tres minutos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Agora ten tres minutos o voceiro ou voceira do Partido Popular.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. A ver, non vou a entrar, moitos
dos detalles que a señora concelleira de urbanismo, a señora Morenza, xa nos ten acostumados,
que máis que entrar a debate dunha proposta que ven á mesa, do Partido Popular, se centra nun
auténtico, panexírico. Pero isto é o día a día destas sesións plenarias. Vamos a ver. Está falando
de que se Patrimonio, se cando era concelleira a señora Vispo, mire, acaban de facer, non hai
moito, un muro nunha propiedade privada, en Sobrado, no Fidalguiño, eh!, que por non atender
ás esixencias de Patrimonio, tiveron que quitar a pedra posta e ao mes seguinte, cambiala por
outra. E iso, son todos os cartos dos veciños. E ven agora a falar de esixencias de Patrimonio.
Acábana de saltar e de pasala polo arco do triunfo e entón, leccións, verdade. Vamos a ver, o que
si queremos é engadir, eh!, a esta moción, un acordo, como punto catro da moción. Porque,
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Grazas.

CONCELLO DE BARBADÁS
acábome de dar conta, ben, porque mo acaba de dicir a señora concelleira, que agora non é
Travesía do Viso, senón Rúa das Burgas. Os cambios de denominación de rúas, ou ampliación
das rúas, hai que traelos a pleno. Que eu recorde, non se trouxo. Punto número un. Segundo,
teñen un problema aínda máis grave, os rueiros que existen no concello, non están actualizados
porque está denominada coma Travesía do Viso. Entón, queremos incluír un punto cuarto nesta
moción, que é, corrixir os rueiros municipais e pasar polo pleno o cambio de denominación da
Rúa das Burgas, ou perdón, da Travesía do Viso a Rúa das Burgas, ata a súa confluencia coa Rúa
do Viso. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede, señor Manuel. Ten a palabra o señor

ven como queda claro aquí como funciona a administración. Faise un edificio, un centro de
saúde, nun lugar que non debería ser. Gástase máis no desterro e nun muro ca no propio edificio
e aínda encima, despois, non arranxan a rúa que derramaron os camións. Estamos co debate
aínda, pois mire, co tempo xa que pasou dende que abriu o centro de saúde, para que vexan como
funcionan as obras. Aquí nomearon un muro, pois si señor, un muro que se fai dúas veces, e non
quedou feito como tiña que quedar polo proxecto. Iso é incrible. Unha obriña de nada. Entón, e
ben, así a piscina, e para que vexan vostedes como funciona a administración. E despois o
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O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ben, eu non creo que vaia gastar todo o tempo, pero, xa
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Ramón Padrón.

exemplo que puxo, nós descoñecemos que non estabamos aquí nin nada, o exemplo que puxo a
veraces esas afirmacións, pero, home, non temos os datos, téñenos vostedes, eu non, eu estouno
escoitando agora. Pero ben, se é así, xa ven como funciona a administración dispoñendo e
xestionando os impostos que todos pagamos. E nada máis, non hai máis que dicir.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Padrón, ten a palabra a señora Fina Varelas.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Despois xa de estar escoitando a unha banda e á outra,
sálgome de aquí e póñome no público e penso, polideportivo, sen licenzas. ¿Ata que ano? ¿Ata o
2016? Pode ser, ou 17. ¿Que me explica o Partido Popular, como pode facer un edificio, un
edificio como un polideportivo, sen licenzas? ¿Fágome unha pregunta, a oposición onde estaba
nese momento? ¿Por que non mirastes porque non había licenzas? Eu creo que xa está ben, creo
que xa está ben, de lanzar pelotas dun lado para outro. Non lle quita a razón á señora Victoria
Morenza, que a veces, cando alguén che quere dar exemplo dunha cousa, e non é a persoa máis
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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señora concelleira sobre tamén o do polideportivo, que ben, non sabemos hasta que punto son

CONCELLO DE BARBADÁS
indicada, que fastidia. Pois si, fastidia. Pero iso non quita que hai cousas que temos que arranxar,
cousas que vostedes teñen que arranxar. Paréceme bastante grave o que poida pensar a xente que
nos está escoitando porque un bótalle a culpa a un, outro bótalle a culpa a outro, e ao final é que
Barbadás, un concello tan bo, temos moitas cousas mal. O centro de saúde non podía estar nunca
aí. Nós sempre protestamos por iso. O que pasa é que ben, eu presenteime ás eleccións pasadas,
dous meses antes delas, e obviamente, o único que puiden facer foi protestar. Polideportivo, sen
licenzas. Rúas, reventadas. Desbroces, sen facer. Pobos, veciños que se queixan. Dáme mágoa
porque somos ricos, ricos en poboación, e somos moi pobres porque hai máis queixas ca
alabanzas. Grazas.

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Ben, pois respondendo moi rapidamente, dicir que
cando nós estabamos na oposición dabamos por feito que os xestores que están gobernando,
coma vostedes darán por feito, piden todas as autorizacións. No noso caso é certo, no seu xa
vemos que non. Piden todas as autorizacións sectoriais aos organismos competentes. Coma ven
lle dicía antes, a Confederación Hidrográfica di que necesitan que se lles aclare, se as
instalacións de depuración de destino das que as augas residuais procedentes do polideportivo,
teñen, ou sexa, que se lle dean máis datos técnicos. E a documentación acreditativa e
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minutos.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señora Fina Varelas. Señora Victoria Morenza, ten tres

xustificativa de que as instalacións de depuración de destino, tiñan a capacidade suficiente para o
atendendo este requirimento da Conferedación Hidrográfica, que a nós nos pareceu grave, puxo
mans no asunto no 2016, e evidentemente pediu un informe a Viaqua, que fixo unha certificación
sobre o destino final das augas que saían do polideportivo. E ese informe indica que a acometida
deste recinto está conectada ao colector de cincocentos milímetros de diámetro, que este colector
augas abaixo, está conectado á rede de saneamento do Concello de Ourense, e que as instalacións
de depuración das que se trata este vertido, tiñan a capacidade suficiente para o seu tratamento.
Foi entón, cando esta documentación se lle enviou a requirimento da Confederación
Hidrográfica, e a Confederación Hidrográfica, concedeu no 2017, repito, a autorización sectorial
para abrir o polideportivo, cando o polideportivo xa estaba aberto no 2013, creo lembrar. Creo
lembrar non, abriuse no 2013. O que non lembro é a data. Entón, isto explica e ven ao caso
porque nós estamos esperando ás autorizacións sectoriais e non vamos asfaltar, poderemos facer
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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tratamento do novo caudal de vertido que se pretendía incorporar. Este goberno, evidentemente,

CONCELLO DE BARBADÁS
intervencións parciais, pero non vamos asfaltar unha rúa nin imos tomar ningunha medida
porque forma parte dun proxecto, porque non malgastamos o diñeiro e encargamos un proxecto
no que van incluídas tras intervencións e unha delas é na Rúa das Burgas. Por este motivo, por
este motivo temos que esperar as autorizacións sectoriais e non facer coma facía o Partido
Popular, actuar de costas á legalidade. Porque abrir un polideportivo sen saber a que destino van
as augas residuais, iso é para nós moi grave. E estábamos na oposición pero nós damos por feito
que se cumpren todas as legalidades que teñen que comprirse, e isto quen o ten que vixiar son os
gobernantes, e sobre todo a concelleira competente porque vostede sabe, señora Chelo, que
cando un concelleiro asume un proxecto, teno que tocar de principio a fin, teno que supervisar.

facer. E esta instalación abriuse sen autorización sectorial da Confederación Hidrográfica que era
necesaria para abrila. Ou sexa, agora vostedes non veñan meténdolle presa a este goberno cando
este goberno vai cumprir coa legalidade que ten que cumprir. E moitos dos proxectos que
fixemos
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): levan retraso por polos informes sectoriais. E o muro
do Fidalguiño obedece a un acordo que asinou o Partido Popular, hai creo lembrar que dez anos.
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maneira, como enxendra, ata que dá a luz. E vostede non fixo o seguimento legal que tiña que
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Mirar como empeza ese proxecto, como nace, como pare o concelleiro, por dicilo dalgunha

Un acordo que asinaron cos seus compañeiros. Descolguen o teléfono e falen de vez en cando.
señor Manuel. Non boicotee cando non lle interesan os asuntos, que agora vou falar eu. Agora
vou falar eu. Ten o señor Manuel, ou don Manuel, un minuto.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas Alcalde, pola palabra. Esta forma de actuar,
habitual nos catro anos de lexislatura. Ven a señora Morenza, a señora concelleira de urbanismo,
a dicir que o Partido Popular lle mete presa para arranxar a rúa, ou perdón, a Travesía do Viso.
Que lle metemos presa, e levan catro anos. Esa rúa leva así estes catro anos, dende que vostedes
entraron. É que non a viron, é que vostedes non se pasean por alí. É que non pasan no seu
vehículo por alí. Veñen a dicir que lles metemos presa. Mire, calquera proxecto, calquera
iniciativa, calquera actuación, ten que contar coa supervisión dos técnicos municipais de
urbanismo, que son quen dan o visto e prace a esas actuacións. Aquí, supoño, e senón é deixar
moi mal aos funcionarios deste organismo, deste concello, cando se fixeron actuacións por este
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Victoria, ten que rematar. Tres minutos dez segundos,

CONCELLO DE BARBADÁS
mesmo goberno actual, nesta lexislatura, como para os gobernos anteriores, supoño que
contarían cos parabéns dos técnicos municipais. Senón non se poderían realizar, así que non nos
veña a contar milongas aquí. Céntrese no que ten que facer, céntrese nisto
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel, leva un minuto trece segundos. Simplemente
para que lle conste ao seu compañeiro en relación aos tempos. Vaia rematando.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Remato. Pois para rematar. Faloume de diferentes
cuestións, pero aos puntos máis importantes desta moción non me deu contestación, sendo
vostede responsable. ¿Que pasa coas prohibicións de estacionamento nas esquinas que
mencionamos nesta moción? Non se nos falou delas. Esa é a intención e a preocupación deste

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Polos intereses dos veciños e veciñas. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Fago constar que don Manuel utilizou nesta intervención, en
lugar dun minuto, un minuto cincuenta e un segundos. Señora Victoria, non, non fai falta, non fai
falta, simplemente para que conste a demagoxia que ten o seu compañeiro en relación aos
tempos, que cando non lle interesa a intervención dun concelleiro ou concelleira do grupo de
goberno, intenta saboteala. Intenta saboteala, así o digo. Porque a señora Morenza utilizou tres
minutos, quince segundos. Excedeuse nun cinco ou seis por cento no seu tempo, sen embargo

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Manuel, remate.
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grupo de goberno

vostede excedeuse en máis dun cincuenta. Estou na miña quenda de intervencións, señor
clarexar. ¿Cantos anos leva aberto o centro de saúde? Non leva catro. Lémbreno, lémbreno. Non
fagan demagoxia con estes datos. Non leva catro anos aberto o centro de saúde. ¿Vale? Con
relación ao que dixo a señora Morenza hai que facer fincapé no feito de que este proxecto leva
un tempo xa traballándose nel, e dende logo, como ben dixo ela, aquí van tres obras, tres obras,
que unha delas precisa, precisa dunha autorización da Confederación Hidrográfica. ¿E por que se
van tres obras neste proxecto? Pois precisamente para aforrarlle custos aos veciños e veciñas do
noso concello. Podíamos facer tres proxectos diferentes. Pagaríamos tres veces e tres proxectos.
¿Vale? Iso provoca o retraso. Señora Fina Varelas, ten toda a razón en relación ao da policía
local. Pero habería que preguntarlle tamén ao Partido Popular, e isto non é demagoxia pero
haille que preguntarlle, e ao señor Rajoy, e ao señor Montoro, por que a taxa de reposición dos
funcionarios é os policías son funcionarios, non son persoal laboral, teñen que ser funcionarios e
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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Manuel. En non lle interrompín. Primeira cuestión, teño aquí unha serie de anotacións que quero

CONCELLO DE BARBADÁS
funcionarias, está agora mesmo nun 1,15. Cando gobernaba o Partido Popular, isto si é certo que
o cambiaron ao final da lexislatura ao 1,15, era do 0,75. Pero váianlle preguntar tamén por que a
garda civil está nesa situación, que non é so a policía local de Barbadás ou a doutro. Aquí
quérolle lembrar a todos os veciños e veciñas deste concello, que este goberno, e dende que
goberna, hai dous auxiliares de policía local, durante dous meses ou tres de verán, creo que son
tres meses, e hai un auxiliar de policía local no inverno, no mes de decembro. Cousa que non
había neste concello. Polo tanto, nós estamos cubrindo esas carencias cumprindo a legalidade,
como mellor podemos. Como mellor podemos. Subscribo tamén o que di a señora Fina Varelas
en relación a que nós o que temos é que buscar solucións aos problemas que teñen os veciños.

ela aclarou, como ben ela aclarou, este é un acordo que vostedes subscribiron e a señora Miriam
sábeo perfectamente, aquí hai dous concelleiros e concelleiras de Sobrado, saben que esa foi a
realidade. E Rafael sábeo e Miriam tamén o sabe. E os veciños, o máis importante de todo iso, é
que os veciños e veciñas de Sobrado, sábeno. Pero tamén debo aclararlle ao señor Manuel outras
dúas cuestións. Primeiro, ninguén nos instou a nós a retirar ese muro. Foi o concello a través da
concelleira, quen instou á empresa que levou a cabo esa obra, a que se modificara a pedra, a que
se retirara esa pedra. E segundo, aclararlle tamén, que este concello non recibe as obras como

ACTA DO PLENO

non fagan demagoxia co muro do Fidalguiño. Non fagan demagoxia con iso, porque como ben
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Pero a señora Morenza dixo ben claro que si estamos buscando solución. Tamén, mire, dicirlle

vostedes facían. Recibímolas nós. Si, vaian aos arquivos municipais. Segundo, esta reposición,
nin facendo demagoxia con elo. Non se equivoquen non elo. Mire, señor Ramón, é que falo para
todos. Señor Ramón, vostede, se dubida do que dixo a señora Victoria Morenza en relación ao
polideportivo, pode acudir mañá mesmo, está na súa obriga ademais, e máis digo, Democracia
Orensana tamén, e Chelo Vispo, debería ir tamén aos arquivos municipais ao departamento de
urbanismo a verificar todas as afirmacións que se fixeron aquí do polideportivo. Vostede a
primeira. Vostede a primeira que é a responsable do polideportivo naquel momento. Creo
lembrar que vostede era a concelleira de deportes. Senón, farémosllo recordar nós. Mire, hai que
dicir outra cousa máis, sobre o polideportivo, o entorno, o entorno que hai neste concello, ou
mellor dito, houbo neste concello en relacións a diversas actuacións urbanísticas, este concello
estivo sumido nas mans, supostas, de catro empresarios, vamos a chamarlle, que foron os que se
beneficiaron de toda a actividade urbanística, ata que este goberno, perdón, ata que este
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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ou esta modificación da pedra non tivo custe algún para o concello. Non se vaian equivocando

CONCELLO DE BARBADÁS
concelleiro, este concelleiro presentou unha denuncia na fiscalía. E a raíz diso detectáronse unha
serie de anomalías que están sendo xulgadas. E son suave dicindo anomalías. Son moi suave,
dicindo anomalías. ¿Que supoñían estas anomalías? Pois un enriquecemento, supostamente
ilícito, dalgunhas persoas que gobernaban este concello. Nin máis nin menos. O mitin responde
as súas afirmacións de aquí. pero eu non interveño cando vostede fala. ¿Vale? Grazas a todos.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Señor Alcalde, unha indicación
O Sr. Alcalde toma a palabra: Brevemente.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Que me fixo sobre o tempo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, brevemente.

aquí nesta sala quen mellor se ten axustado ata o día de hoxe aos tempos. Incluso, incluso,
procurando cortar e non facer uso da totalidade en cada unha das intervencións. Polo cal, a min
dende logo non lle consinto que me chame á orde nese sentido. E segundo, e segundo, o
polideportivo está aí para uso e desfrute dos veciños. E o centro de saúdo, para uso, non para
desfrute. Pero están aí e grazas a un goberno do Partido Popular.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Mire, os tempos véñenlle marcados no regulamento e son para
todos. Se vostede nalgún momento non cubre o seu tempo, non o utiliza, ben, pois faga uso del,
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falando agora mesmo, pode ser de todos os concelleiros e concelleiras, eh!, que estamos hoxe
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O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Quérolle lembrar ao señor Alcalde que quen está

utilíceo como queira. Pero dende logo non é acumulativo. Non se acumula. Pero dito iso, dito
neste concello hai que cumprir coa legalidade, independentemente que sexan para uso e desfrute
dos veciños e veciñas, a legalidade é o primeiro. Cousa que neste concello, en moitas ocasións,
supostamente non se cumpriron. ¿Votos a favor desta moción? Hai que votar a engádega.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Hai unha emenda de adición polos representantes da propia
moción.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Unha adición do punto cuarto,
A Sra. Secretaria toma a palabra: Claro, hai que aclarar a adición en que consiste.
O Sr. Alcalde toma a palabra: O texto, o que quere propor.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Creo que o dixen literal. Non me importa volvelo
repetir. Que se modifiquen os rueiros municipais para denominar a actual Travesía do Viso como
Rúa das Burgas e sempre pasando polo pleno esa modificación.
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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iso, dígolle que utilizou un minuto e case cincuenta segundos. E dicir que cando se fan as obras

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Votos a favor da moción?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular
O Sr. Alcalde toma a palabra: Unanimidade.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Ben, unanimidade, perdón.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“Aprobación da Moción do Partido Popular sobre o abandono da travesía do viso e a falta
de seguridade en varios cruces da zona
1.- Reparación urxente do firme da Travesía do Viso”
2.- Instalar sinalización vertical e horizontal para impedir o estacionamento de vehículos

3.- Aumento do control policial sobre o incumprimento das devanditas prohibicións”
4.- Que se modifiquen os rueiros municipais para denominar a actual Travesía do Viso
como Rúa das Burgas e sempre pasando polo pleno as modificacións”
4. EXPEDIENTE 1328. MOCIÓN DO GRUPO MIXTO SOBRE ACTUACIÓNS NA
ALDEA DE PONTÓN
O Sr. Alcalde toma a palabra: Actuación, perdón, punto número catro, expediente 1328.

ACTA DO PLENO

Bernabé”
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nas esquinas dos cruces da Rúa do Viso coa Travesía do mesmo nome e da Rúa San

Moción do Grupo Mixto sobre actuacións na aldea de Pontón. Ten a palabra o seu voceiro, señor
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Antes de entrar na moción quero dicir que eu non dubido,
non poño en dúbida señor Alcalde, o que afirma a concelleira, simplemente, non teño os datos,
non teño os datos para verificar iso. Non poño en dúbida o que di a
A Sra. Secretaria toma a palabra: ¿Pode repetir?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Empece de novo, señor Ramón, señor Ramón, un momentiño,
empezamos de novo por que non se puido gravar. Tomamos o tempo dende cero.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Antes de entrar na moción, quero lembrar que non poño
en dúbida o que di a señora Morenza, porque nós non temos datos, non temos papeis diante,
entón tampouco podemos afirmar que sexa así. Con relación ao que di vostede diso, ben, podo
dicirlle que o muro ese de Sobrado, tamén se quere, vostede ao mellor non viu o proxecto e se
vamos a ver o proxecto, vai ver vostede que o muro non está feito segundo o proxecto. E en
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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Ramón Padrón, cinco minutos.

CONCELLO DE BARBADÁS
terceiro lugar, contestándolle ao Partido Popular, o centro de saúde, o polideportivo e esas
cousas todas, están feitos grazas aos impostos que pagan os veciños, non grazas a ninguén.
Porque un polideportivo, un centro de saúde, é algo ao que teñen dereito todos os veciños, no
estado no que estamos e non é grazas a ningún partido nin a ningunha persoa en concreto. E
voume a ater á moción que presentamos hoxe. Quero lembrar que esta moción, traémola hoxe ao
pleno porque se nos reclamou dende a aldea, lugar ou pobo de Pontón, e in situ vimos a súa
reclamación, e entón presentámola hoxe para o seu debate. Dende Compromiso por Barbadás,
traemos ao debate do pleno municipal as reivindicacións que se fan dende o colectivo veciñal da
aldea de Pontón. Segundo as afirmacións das que dispón o noso grupo, corroboradas por unha

ten experimentado un crecemento nos últimos anos considerable, que culminou nas últimas datas
cunha iniciativa de asociacionismo veciñal, que cos datos que temos xa está formada por arredor
duns 70 socios. Unha cantidade moi importante, tendo en conta a poboación da aldea. Este
crecemento fai máis visible a día de hoxe, o perigoso acceso ao pobo dende a estrada de
Celanova, que a dividiu en dúas metades. Lembrar aquí que cando se construíu esta estrada por
parte da Xunta, os gobernantes do noso concello, non foron quen de esixir unha rotonda ou polo
menos un paso inferior cunha anchura suficiente para o paso paralelo de vehículos, coas súas
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urxentes, que melloren o benestar común da aldea de Pontón. Estamos a falar dunha aldea que
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visita a aldea in situ, queremos instar ao grupo de goberno a que inicie unha serie de actuacións

correspondentes beirarrúas. A chafallada que hai hoxe é responsabilidade única daqueles
instara á Xunta a iniciarse os trámites para poñer a solución a esta mala execución no seu día.
Coma sempre, repetimos neste pleno, se non nos poñemos a andar é imposible facer o camiño. O
colectivo veciñal reclama con todo o dereito, e vista a súa capacidade de número, un local onde
se reuniren, coma gozan o resto de aldeas deste concello. Algunhas con máis dun local de
xuntanzas. A solución máis razoable, por práctica e céntrica, está nun solar que conserva as
paredes da casa antiga, no cruce entre as rúas Camiño Pontón e Rúa da Torre, de titularidade
privada. Esta opción, depende dos trámites que está a levar a asociación cos propietarios para
saber se acceden a vender e que se debería acompañar dende o concello, para garantir que se hai
esa disposición, se chegue a un acordo para a súa adquisición e posterior construción de dito
local público. Namentres estas xestións se levan a trámite, é necesario ceder para aquelas todas
actividades de que dispoña a asociación, as dependencias do CET. Tendo en conta a débeda que
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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gobernantes. Compromiso por Barbadás, xa trouxemos unha moción para que este goberno

CONCELLO DE BARBADÁS
se ten con esta aldea por haber feito no seu día unha infraestrutura, coma é a estrada de
Celanova, deixando ao pobo dividido e perigosamente comunicado, dada a capacidade do
tráfico e a velocidade a que se transita pola zona. É tamén, salientable segundo testemuñas dos
veciños e das veciñas, que non se fai a limpeza polo núcleo urbano da aldea. Algo que
calificamos de irresponsable por parte deste goberno. Outra reivindicación que vemos lóxica, ten
que ver co acceso á Rúa Ponte Seoane e Rúa da Calzada, que leva directamente ao fondo da
aldea, onde nos topamos cun muiño. Esta pista, que se accede dende que se executou a carón da
estrada de Celanova, precisa dun firme consolidado de formigón, no tramo de pendente
pronunciada dende o paso subterráneo ata as proximidades do río onde remata a costa. A petición

inverno e choivas, o estado da pendente actual de terra e grava o fan patinar e imposibilitan o seu
acceso. Esta actuación, que reclamamos aquí, non é aplicable ao tramo que discorre á beira do
río, porque non sería legal, e ademais é innecesaria, pois trátase dun terreo chan que favorece o
tránsito dos vehículos. Lembrar aquí tamén, a escasa limpeza desta marxe do río por parte do
concello. Polo tanto, os acordos que traemos ao debate para que se adopten, son os seguintes:
Instar ao grupo de goberno a acceder ás instalación do CET, que poidan estar dispoñibles, en
común acordo e convenio por escrito coa asociación de veciños e veciñas de Pontón, constituída
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emerxencias. Non se accede polo medio do pobo pola estreitura das súas rúas. Que nos meses de
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ven motivada porque supón o único acceso ao fondo da aldea, dun turismo ou vehículo de

ao efecto, para a realización de todas aquelas actividades que teñan que ver co movemento
aldeas e pobos do concello. Segundo acordo. Como primeira opción por práctica razoable, dende
o goberno deste concello, sumarse aos trámites que xa emprenderon dende a asociación veciñal
de Pontón sobre a posibilidade de mercar un solar, que existe no centro do núcleo, entre as rúas
Camiño do Pontón, e Rúa da Torre, de titularidade privada, coma lugar idóneo para o local
social. Terceiro. A limpeza periódica, coma se fai noutras aldeas do concello e do núcleo urbano.
E cuarto, acondicionamento do acceso dende o túnel ata o río, mediante firme de asfalto na
pendente a carón da estrada de Celanova, e formigón, na pendente que leva ata o río. E quinto e
último punto, instar ao goberno a iniciar os trámites coa Xunta de Galicia para reclamar a
construción de sendas rotondas, tanto no cruce de Pontón, coma no de Bentraces, coa estrada
vella de Celanova. No caso de Pontón, de non ser tecnicamente posible, a solución podería pasar
polo soterramento da Estrada de Celanova ou pola construción dun paso subterráneo de anchura
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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asociativo, namentres non se dote ao pobo, dun local social ao xeito dos que existen noutras
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suficiente, para o paso de vehículos en paralelo coas correspondentes beirarrúas. Moitas grazas.
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): Ben. Dicir que fai uns días, estiven no pobo de Pontón.
Estiven vendo de primeira man as necesidades, falando cos veciños e algunhas véndoas
directamente eu. Estou de acordo, nos puntos que di o señor Ramón Padrón, pero eu traio unha
ampliación de algunhas cousas que fai falta facer máis. Por exemplo, o que nós botamos en falta,
é que hai pouca iluminación no que é en Pontón, mesmamente na entrada. Ti vas ás nove da
noite e tes que ter coidado de onde metes os pés porque non ves nada. Despois xa, o tema de

días. Eu penseina rápido e contestei. Preguntáronme se ti tes que cruzar a estrada, por onde
cruzas a estrada, ¿por arriba? Se vas cruzar de Pontón cara o CET. ¿Ou vas por abaixo?
Loxicamente dixen por abaixo porque á velocidade que soben os coches por aí, e máis se te pilla
de noite, ben, quedas feito un cromo. ¿Pero, que nos atopamos pola parte de abaixo?
Atopámonos un firme deteriorado. Atopámonos auga no chan. Atopámonos pouca luz.
Atopámonos que se ven un coche de fronte, non nos ve e pódenos atropelar. ¿Que quere dicir
isto? Que calquera das dúas respostas que poidamos dar, non son válidas. Os veciños de Pontón,
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estreitas e a herba come parte, parte, parte do camiño. Un veciño, fíxome unha pregunta, fai uns
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limpeza, si, pero máis ca limpeza, eu chámolle desbroces dos camiños. Pontón ten unha estrada

están fartos. E están fartos con motivo. Porque, teñen, piden cousas que para min entran dentro
outros pobos do concello. Neste momento non o teñen. Eu quero recordarlle aos gobernos, que
as instalacións, tanto o CET coma outras instalacións, pertencen aos veciños, non aos políticos.
Os políticos, cando un veciño se achega e lle di que se queren reunir, cada dous meses, téñenlle
que facilitar un sitio. O CET, pode ser un sitio axeitado, polo momento. Temos un salón de actos
que se utiliza tres ou catro veces ao ano. Temos os baixos, da parte de abaixo, que tamén se
poden utilizar. Isto non quere dicir que estean sempre así. Non. Eu creo que eles teñen que traer o
seu espazo propio, axeitado ás necesidades que teñen. Porque non podemos discriminar a un
pobo porque teña dez, vinte, setenta, oitenta membros. Chega que haxa dous ou tres veciños para
axudalos. Paréceme que aquí, a veces a lóxica non a utilizamos. A Pontón, ao núcleo, se hai un
incendio non se dá chegado con motobomba. Entón, nós pedimos que haxa ao lado do sitio da
auga, unha mangueira, onde hai a boca de rego, unha mangueira para que se poida conectar.
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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da lóxica. Por exemplo, eles quérense reunir. Pois si, teñen dereito a ter un local, coma temos os
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Coma dixen antes, máis puntos de luz e luz e bombillas led en todo, non só bombillas led á
entrada do pobo, senón todo o pobo igual, que non son máis os da entrada ca os do final.
Colocación de rede se sumidoiros en todo o Pontón. E faláronme dalgunhas casas que non teñen
rede de sumidoiro. E o parque infantil que hai en Pontón, iso non é un parque infantil. Iso é,
catro taboleiros mal postos, todos vellos e estes días colocouse un balancín. Por favor, se vós
considerades que iso é un parque, que deus veña a velo. Faláronme de que se quería poñer unha
árbore de sombra. Pregúntome, onde podes poñer unha árbore de sombra en dez metros
cadrados. ¿Que hai que pedirlle permiso aos veciños? Penso que quen ten que mover o cu,
falando mal e pronto, para atopar un local axeitado, uns terreos, é o goberno, os gobernos que

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede, dona Fina. Si, ten o Partido Popular. Ten a
palabra o Partido Popular, o seu voceiro ou voceira.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Si, vamos a ver, unha vez vista a moción que presenta
o Grupo Mixto, instados ademais polos veciños de Pontón, pois presentámonos na zona e vimos,
dende logo, todas estas carencias. Non só estas, senón moitas máis. E agora, indicarei. Témonos
que facer eco de todas estas reivindicacións, coma xa lle dixemos tamén aos propios veciños,
pero o que si nos gustaría é que non se quedara nunha mera declaración de intencións, e que
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goberno. Temos que empezar a escoitalos dunha vez e axudalos, e non ignoralos. Grazas.
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veñan ou o goberno actual. Eu penso que os veciños non teñen que andar facendo o traballo do

foramos un pouquiño máis aló. A ver, aparte das deficiencias que veñen postas aquí na moción,
deficiencia no servizo de limpeza. Non se pasa coa periodicidade oportuna e ademais, tampouco
existe un número de contedores que dean abasto os residuos que se verten dende os propios
domicilios. A maiores, quero indicar, que non houbo previsión por parte deste goberno, aquí
estase a falar de que é un pobo que nos últimos anos foi aumentando de poboación porque xente
nova se quixo establecer alí, porque é un pobo fermoso. Quíxose establecer e mercaron casas,
alugáronse, rehabilitáronse, e non houbo unha previsión, por parte deste goberno, no crecemento
dese pobo. A maiores tamén houbo un aumento no tránsito de vehículos, polo CET, pola cabida
que se lle está dando a ese centro, que tampouco se preveu. É dicir, hai moitísimo máis tránsito.
Entón, se hoxe é perigoso, cruzar a OU540, pola parte de arriba, loxicamente, pola parte de
abaixo tamén é perigoso porque hai moitísima máis circulación. Entón, nós, insisto, para que isto
non se quede nunha mera declaración de intencións, o que queremos é propoñer ao grupo de
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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tamén que sinalou o compañeiro Ramón Padrón e a compañeira Fina Varelas, tamén hai unha
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goberno, aínda que é pouco, aínda que é pouquiña cantidade, pero é un inicio, é unha intención,
ver unha vontade por parte dos gobernantes, de cara aos veciños de Pontón, é que os Plans
Provinciais para o ano 2019, que veñen supoñendo preto de 50.000 euros, non se empreguen en
sitios coma teñen pensados, que non dan un servizo a unha poboación, a varios veciños si, pero
non a unha poboación sustancial, senón que se empreguen, polo menos, polo menos, polo menos,
en mellorar o que é o saneamento e o firme da localidade. É pouco, pero iremos aumentando e
prevendo esas necesidades. Pero polo menos, iso. Unha intención por parte dos gobernantes, e
que non se quede só nun papel mollado, eh!, asinado por todos, porque vamos a votar todos a
favor, iso xa llo podo indicar porque vamos a ver necesidades dos veciños, vistas e palpables,

Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra Moitas grazas a vostede, don Manuel. Ten a palabra a señora
concelleira, Victoria Morenza.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Moitas grazas. Os membros deste goberno, visitamos
Pontón a miúdo e vostedes, grazas por recoñecer o traballo que fixo o compañeiro, Xosé Manoel
Fírvida, o CET empezou a existir dende que este goberno chegou no 2015. Evidentemente, e
porque fomos a Pontón, coñecemos a maioría das necesidades do pobo. Algunhas delas están sen
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insistir e poñer enriba da mesa ese compromiso por parte do goberno que deberían atender.
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non vamos ter ningún problema. Nós non vamos ser quen poñamos chances nas rodas. Entón

cubrir. Evidentemente, non podemos chegar a todo. Pero o que está claro é que xa se fixeron
practicamente intransitables e evidentemente non podía chegar un vehículo de emerxencias, nin
de ningún tipo. Despois tamén, coma había problemas de seguridade, mellorouse a iluminación,
no acceso ao pobo. E por outra parte, tamén se ten pensado, coma xa se estivo falando cos
veciños en varias ocasións, pois, si que se vai a facer unha substitución progresiva das luminarias
para mellorar a iluminación en todo o entorno. Concordamos coa proposta de Compromiso por
Barbadás, porque é a proposta que nos plantexaron os veciños a todos os grupos, polo que vexo.
A asociación de veciños recentemente creada, plantexou as mesmas propostas. Isto pasa,
recórdame un pouco ao que pasou en Fonsillón, cando todos os grupos políticos fomos falar cos
veciños e a todos os grupos, nos plantexaron a mesma cuestión, que era o arranxo daquel muro
que ía dar ao Parque Lucinda, pero foi este goberno quen o acometeu. Neste caso dicirlle ao
señor Manuel, que os Plans Provinciais deste ano, onde el van. Que xa están solicitados como
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dúas intervencións en dous dos camiños, a Rúa A Calzada e a Rúa Ponte Romana, que estaban
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tiña que ser, en tempo e prazo á Deputación Provincial e inclúense intervencións en tres pobos
diferentes. En tres pobos, Sobrado, en Barbadás, en Piñor e en Protección Civil, tamén. Nas
instalacións de Protección Civil. Niso xa están destinados os Plans Provinciais. Chega tarde,
neste sentido. Nós, este goberno, non chega tarde ao pobo de Pontón. Estamos de acordo en que
é necesario, viabilizar unha saída para o tráfico rodado. Xa nos temos posto en contacto coa
Xunta en varias ocasións, coma xa lle dixemos. E dicirlles que a propia Xunta de Galicia,
recoñece que no seu día, non se fixo ese túnel, e que se fixo a posteriori. Evidentemente que
quedou, que non quedou adecuadamente dimensionado. ¿Pero por que non se fixo? Porque os
mandatarios, naquel momento, non loitaron para que os veciños de Pontón quedaran ben

acaída, pois fixo un túnel que non
O Sr. Alcalde toma a palabra: Un momento, señora Nieves, estoulle escoitando eu dende aquí.
Se conversara co seu compañeiro en ton baixo, ben, pero está rosmando. Literalmente. Está
rosmando.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señor Alcalde, o de rosmar, creo que
O Sr. Alcalde toma a palabra: É o que estaba facendo.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non é ningunha
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veciños e despois a Xunta, porque se deu conta a propia Xunta, de que a comunicación non era
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comunicados. Non nos veñan agora a soltar peroratas. Vostedes non defenderon os intereses dos

O Sr. Alcalde toma a palabra: Queda gravado. É unha palabra, señora Chelo, é unha palabra
comprenda o galego. Que non é o caso.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): O caso é que se fixo un túnel mal dimensionado e
agora si que se ve a necesidade de facelo. Tería que facelo a Xunta de Galicia. Sería un proxecto
que estamos dispostos a plantexar. E xa temos plantexado en varias ocasións, unha das
iniciativas, ou unha das propostas que nos facían, dende a zona que hai varias naves instaladas,
era eliminar a raia continua que existe, nese lugar. Evidentemente, nós xa nos puxemos en
contacto, no ano 2016, creo lembrar, traio aquí a documentación, no ano 2016, 28 de outubro do
16, e puxémonos en contacto coa Xunta de Galicia onde se lle expoñía o malestar que existía no
colectivo empresarial, co pintado dunha liña continua na calzada, á altura da zona empresarial.
Pois ben, naquel momento, e só naquel momento.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Perdón, fale vostede un pouquiño máis alto, que están
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que se utiliza en galego e que ten un uso coloquial e ben entendible por calquera que fale,
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cambiando opinións entre o señor Ramón e a señora Fina. Por favor.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Foi naquel momento, cando dende a Xunta de
Galicia nos comunicaron verbalmente, en varias ocasións, en varias entrevistas sucesivas, que
esas naves foran construídas sen permiso da Xunta, que había un camiño de servizo da Xunta,
que estaba situado ao fondo e que se recheou sen permiso e que non se podía proceder ao pintado
dunha liña discontinua porque había que manter a raia continua porque os vehículos non podían
atravesar tres carrís. Mellorouse a seguridade viaria nesa zona, grazas a que este goberno fixo
estas propostas ante a Xunta de Galicia e entón fixéronse cambios na dirección horizontal,
ampliación da zona de acceso a Barbadás, á altura de Bentraces ao pobo de Barbadás, para que

do Cancún. Nas comisións informativas, montouse unha algarabía, en torno ás afirmacións que
fixo esta concelleira, por afirmar que existían unhas naves e que estas naves eran ilegais.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate aí, por favor. Grazas. Señor Ramón Padrón. Ten tres
minutos, agora.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Rapidamente. As aportacións do resto dos grupos, a
moción que traemos, pois é a de mellorar a iluminación. Pero ben, nós traemos unha moción,
cuns acordos concretos, para Pontón. A pouca iluminación, pois, evidentemente hai que
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situadas as naves. E despois tamén se fixeron cambios importantes, na seguridade viaria, na zona
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os camións puideran ter un acceso máis fácil para volver a acceder a esta zona onde están

mellorala, pero non só é en Pontón, é en moitas zonas do concello. Cando falamos de limpeza
estamos falando do desbroce do núcleo urbano, tamén. Ou sexa, do desbroce, non é limpeza de
limpar cunha escoba. Entón, eu vou a repetir os acordos da moción, para que queden claros, que
é o que queremos que se vote neste pleno. Porque isto non é unha declaración, simplemente, de
intencións, coma se falou aquí. Entón, número un, instar ao grupo de goberno a ceder as
instalacións do CET, que poidan estar dispoñibles en común acordo e convenio por escrito coa
asociación de veciños e veciñas de Pontón, constituída ao efecto, para a realización de todas
aquelas actividades que teñan que ver co movemento asociativo, namentres non se dote ao pobo
dun local social, ao xeito do que existe noutras aldeas e pobos do concello. Un punto moi
concreto. Segundo. Como primeira opción, por práctica razoable dende o goberno deste
concello, sumarse aos trámites que xa emprenderon dende a asociación veciñal de Pontón, sobre
a posibilidade de mercar un solar que existe no centro do núcleo, entre as Rúas Camiño Pontón e
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periódica, ou cando falaron, coma dixeron dende Democracia Orensana, limpeza periódica,
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Rúa da Torre, de titularidade privada, coma lugar idóneo para o local social. Punto moi concreto.
Terceiro, limpeza periódica, desbroce, coma se fai noutras aldeas do concello, no núcleo urbano
do pobo. Cuarto. Acondicionamento do acceso dende o túnel ata o río, mediante firme de asfalto
na pendente, a carón da estrada de Celanova e formigón na pendente que leva ata o río. E quinto
e último punto, instar ao grupo de goberno a iniciar os trámites coa Xunta, para reclamar a
construción de sendas rotondas, tanto no cruce de Pontón, os trámites coa Xunta, iniciar, pero xa,
coma no de Bentraces coa estrada vella de Celanova. O que falaba agora aquí, pero ben, agora
estamos de Pontón, porque botou máis tempo falando do cruce de Bentraces que de Pontón. No
caso de Pontón, de non ser tecnicamente posible, a solución podería pasar polo soterramento da

aquí, que isto é coma o do centro de saúde. Fan o centro de saúde, gástanse un montón de cartos,
primeiro en mal sitio polo desterro e polo muro, e logo despois deixan a rúa toda desfeita sen
rematar. Pois aquí é outra chafallada. Fan unha estrada e deixan un, ben, iso non é un túnel, iso é
unha chafallada. Non lle chamen túnel a iso porque non ten. Entón, a responsabilidade da Xunta,
pero responsabilidade dos gobernantes que estaban no seu día, non reclamar e poñerse alí diante
e dicirlle á Xunta, non señor, vostedes aquí fan un acceso coma deus manda, ao pobo. E estivera
quen estivera. Tiña que haber sido así, e non a chafallada que temos hoxe coma pasa con outras
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de vehículos, en paralelo, coas correspondentes beirarrúas. Porque xa falamos aquí, coma se dixo
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estrada de Celanova, ou pola construción dun paso subterráneo de anchura suficiente para o paso

cousas. E se queremos engadir outro punto? Pois non hai problema ningún. Poñemos, pois,
nada máis, ou poñer máis contedores. Pois mire, se queren poñer outro punto, onde poñan esas
cousas, pois vámolo aceptar.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas don Ramón. Ten a palabra a señora ou dona Fina Varelas.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Vamos a ver. Eu quero meter uns puntos. Non son puntos
por capricho, nin puntos inventados por min. Son puntos das necesidades dos veciños. Entón, un
dos puntos é, colocación de mangueira ao lado de boca de rego. Unha colocación, coma temos en
Santa Uxía, que alí vostede sábeo ben, ai un colocado. Pois queremos en Pontón, que haxa un.
Máis puntos de luz e colocación de alumeado led, por todo o pobo. Ampliación do parque
infantil e adecentalo. Colocación de rede de sumidoiro en todo Pontón. Hai unha cousa que se
me pasou antes e vina cos meus ollos. Hai unha casa entrando a Pontón, a man esquerda, en
condicións ruinosas, coas tellas que calquera día van a caer en calquera veciño. E eu penso que
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mellorar a iluminación do pobo, coma hai que mellorala noutros puntos do concello. E creo que
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ao concello, isto ven pasando non só no Pontón, ven pasando noutros núcleos coma Santa Uxía,
que visitei esta fin de semana, hai casas abandonadas. Calquera día vamos ter unha desgraza. Eu
o que digo, ben sorte temos que aínda non pasou nada. Entón, eu quero un punto, que se poña,
notificar a todos aqueles propietarios de casas ruinosas, para acondicionar tellados, para evitar
desprendementos. Desbroces de beirarrúas, non só poñer limpezas, porque cando se fala de
limpezas enténdese de barrer e demais. Obviamente pódese ampliar. E asfaltar e recoller augas
residuais debaixo da ponte. E despois xa é unha cousa que a min me importa bastante, e penso
que este goberno, eu aposto por iso, e penso que este goberno tirou por esta liña, e é apostar por
un entorno rural, recuperación do muiño e os seus entornos. Pontón, é un pobo precioso. Un

cousa de intencións, que sexa unha realidade. Que apostemos polo noso; que apostemos polo
rural; que apostemos para a recuperación do muíño coma si se vai facer en Loiro co tema dos
canastros. Eses puntos, son pedidos polos veciños, e gustaríame que se puxera na súa moción.
Para nada é corrixir a súa moción. Únome a súa moción, e ampliala, ampliala por ben de todos os
veciños. Vostede ben di que cando se fai unha cousa, mellor facela, pois, ben. Pois para facela
ben, metamos todo o que eles piden. Todo, sen esquecernos absolutamente de nada. E volvo a
repetir, para Democracia Orensana, isto non é intencións. Isto é unha realidade. Se nós temos a
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espectacular. Entón, eu pídolle ao goberno, ou aos gobernos vindeiros, que isto non sexa unha
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pobo, ao carón da cidade que se respira natureza pura. Penso, que a zona do muíño é

ben no futuro gobernar, vámolo facer. Pero se tamén vamos a estar na oposición, vamos insistir a
O Sr. Alcalde toma a palabra : Grazas dona Fina. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido
Popular.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Ben, voume tratar de cinguir ao tempo. Vamos a ver,
varias cuestións. Señora Morenza, os Plans Provinciais, si sabemos onde se empregaron no 2016,
onde se empregaron no 2017, onde se empregaron no 2018 e onde se van empregar no 2019.
Pois a acta da xunta de goberno do mes de decembro 2018, lémola. O que si, insistimos, é que
hai actuacións prioritarias que redundan en maior servizo ao número de veciños. Que o tiveran
en conta. E que se poden modificar. Soliciten á Deputación esta modificación para incluír os
Plans Provinciais do 2019, para esa cuestión que eu lle plantexaba, para os veciños de Pontón.
¿Por que non intentaban? Non. É pecharse en banda. Por iso falaba eu da declaración de
intencións. Hai unha cousa que ademais falaba antes de que o actual grupo de goberno leva catro
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calquera goberno, para que punto por punto se cumpra. Grazas.

CONCELLO DE BARBADÁS
anos sen mirar para o pobo, nin ter previsión polo aumento da poboación. Preocupouse este
actual goberno tamén polo tema do transporte para os veciños de Pontón? Houbo unhas reunións
que venderon a bombo e platillo na prensa, no ano 2017, concretamente en febreiro, con todas as
parroquias e localidades, pero creo que en Pontón non se fixo nada. Houbo unhas alegacións
presentadas á Dirección Xeral de Mobilidade, no ano 2017, nas que non se incluía para nada
Pontón. E houbo unhas alegacións tamén dirixidas á Dirección Xeral de Mobilidade, en febreiro
deste mesmo ano 2019, e tampouco se contou con Pontón. Queridos veciños, que non lles
enganen. Non teñen intencións. Por iso dicía eu ao principio que isto é unha mera declaración.
Necesitamos presente. Necesitamos actuacións e pronto. Grazas.

a Pontón e se non se puido facer doutra maneira, foi porque a Confederación Hidrográfica non
permite utilizar outro tipo de materiais, nun determinado entorno. Dicirlle que o muíño é de
titularidade privada, que a Confederación Hidrográfica limpa as marxes do río, e que o fixo hai
dous anos nesa zona, segundo me confirma o concelleiro de medio ambiente. Dicirlle que a
limpeza viaria non pode levarse a cabo nese pobo porque así o deixou plasmado no contrato que
firmou o anterior goberno, con Geseco. Só inclúe a Finca Fierro e porque dábaselle prioridade a
Finca Fierro e A Valenzá. A limpeza viaria non chega, segundo o contrato que se asinou no seu
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A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Pois ben, coma dixen antes, arranxáronse os accesos
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede, don Manuel. Señora Victoria.

día en 2007 con Geseco, ao resto dos pobos que estamos discriminados. A limpeza de marxes e
Retomo o tema das naves ilegais en épocas do anterior goberno. Catro naves ilegais, en realidade
sete, que se fixeron sen licenza urbanística municipal. Algunhas delas, por non dicir todas, dun
membro, dun exconcelleiro de gobernos anteriores. As edificacións son ilegais, hai un informe
que poñemos a disposición de todos os concelleiros da corporación. Un informe que esta
concelleira encargou aos servizos de urbanismo. E dicirlles que estaban prescritos os delitos
relacionados con estas edificacións ilegais. Non puidemos facer nada nese momento porque eran
ilegais, ou sexa, xa estaban prescritos os delitos. Aquí están as naves. Hai unha nave soamente
que está legal. Intentouse que se adheriran á amnistía que había, que a Xunta de Galicia
plantexou, pero non se presentou a documentación en tempo e forma, e non se puido
cumprimentar. Coma lle digo, coma foron vostedes os señores concelleiros do Partido Popular os
que se escandalizaron tanto ao dicirlles eu que había unhas naves ilegais, pois puxen a
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limpeza de maleza, procúrase que sexa o máis efectiva posible. Trataremos de intensificala.
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maquinaria a funcionar, aínda que parte da maquinaria xa estaba funcionando, que era
plantexarlle á Xunta de Galicia a necesidade que existía, tanto plantexada polo parque
empresarial, que non é tal porque son ilegais, entón non se pode considerar parque empresarial.
Así nolo dixo a Xunta de Galicia que non podían actuar nese senso para mellorar os accesos,
porque ademais non se pode facer máis ca cun plan sectorial, que polo que teño entendido a
Xunta non permitiría porque non reúne os xeitos relativos ao movemento de terras. Dicirlle
tamén que si é posible, relacionado xa coa moción que presenta Compromiso por Barbadás, si é
posible, así nolo comunicaron dende a Xunta, que se plantexe o que vai a adoptar este acordo
plenario, que é mellorar os accesos ao pobo de Pontón. Non evidentemente, a ese polígono

acaídos para o pobo de Pontón que durante anos estivo abandonado e agora parece que aos
anteriores gobernantes,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Victoria, ten que rematar.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): e aos membros do Partido Popular se acordaron de
que existe Pontón. Si, Pontón xa existía antes, cando vostedes non loitaron polos veciños.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Grazas.
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empresarial que está no limbo da legalidade. E entón así o faremos, co acordo plenario que de

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón. Un minuto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero tenlle que chegar.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Eu non sei se len a moción, ven a falar das naves e do que
lle están falando é do cruce de Bentraces, cara Sobrado e Barbadás. Falou aquí do acceso ás
naves. Pero ben, enredouse coas naves e punto. Miren, eu traio unha moción con cinco puntos,
que consideramos básicos e que hai que facer xa, para o pobo de Pontón. Se quere, póñolle un
punto sexto, mellorar a iluminación, mellorar o saneamento e creación dun parque. Ben, pero esa
folla aí que pon, que non sabe nin o que pon. Mire, porque mire, sabe por que lle digo isto? Ía
ben, pero sabe porque lle digo isto, porque cando falou de mellorar o rural e xa soltou o discurso,
quérolle lembrar aquí que este grupo trouxo dúas mocións. Unha, para o tema das casas ruinosas,
na que lle dicíamos que había que notificar aos veciños, e todo, e aquí votaron en contra.
Dixeron que iso é ilegal, que tum tum, que patatán, e moitas cousas. ¿Acórdalle cando dicía
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Aquí, é que non me chega un minuto. Aquí,
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aquelo de poñer as pegatinas? Nada, aquí o señor Padrón trae tonterías. Agora dio vostede. E
cando falamos de incentivar, o que se, a xente restaurara casas, por medio das poucas cousas que
podemos facer, non de falaba de axudas de diñeiro
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, leva un minuto vinte segundos.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): senón de incentivar con non pagar o icio, non non pagar
as poucas taxas e todo, para polo menos darlle un incentivo á xente. ¿Vostede que votou aquí?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): ¿E agora que defende o medio rural?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, remate por favor. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Iso é o que ten que responder el. Pero fágalla a el.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Poño un punto sete.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Vamos a ver. Eu creo que fun clara e expliqueime
perfectamente o que piden os veciños. ¿Verdade? Creo que fun clara. Se o quere fágao e senón
diga que non. É que non estou, mire, isto non é un debate
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Punto seis. Engado o punto seis.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Non engada, eu estoulle dicindo as cousas que se
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A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Tiña que facer unha pregunta. Se vai incluir isto ou non

necesitan. Ou queren ou non queren.
acordo, entre vostedes que son os que teñen que chegar a acordo neste caso.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Claro, é que non entendo. É que vamos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Que di vostede? ¿Quere todos eses puntos que mencionou ou
non?
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Vamos a ver, señor Alcalde, estes puntos foron feitos pola
veciñanza. Claro que os quero. Quero unha cousa. Espere, voulle dicir unha cousa. Aínda que el
non os acepte, vaise ver a vontade del. Eu vou apoiar a moción aínda que non mos acepte porque
antes ca min están os veciños. Está no seu tellado, señor Padrón. ¿Quere facer todo polos veciños
ou non? Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, vostede ten, isto é unha emenda. Vamos a ver, isto
non...,perdón. Señor Ramón, vostede dígalle se acepta ou non acepta e se acepta un punto ou
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Se se interrompen entre un e outro non chegamos a ningún

CONCELLO DE BARBADÁS
non.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Punto seis, mellora do saneamento, iluminación e
creación dun parque público. ¿Parécelle ben?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que responder vostede. Si, pode os que queira.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Punto seis. Engadidos á moción de Compromiso por
Barbadás, mellora de iluminación, saneamento e creación dun parque público.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vale. A proposta é súa.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Si. Dicir que nós, aínda que el non queira meter todos os
puntos que piden os veciños, vámola apoiar porque non vamos apoiar a el, vamos apoiar aos

creación dun parque público
O Sr. Alcalde toma a palabra: É unha engádega de Ramón Padrón.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Pero non é a de Fina.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Non, non,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón non aceptou a súa. É unha engádega que fai el coma fixo
antes o Partido Popular a súa propia moción.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): É unha engádega nosa, nosa, escoitando outras
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O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Punto seis, mellora de iluminación, saneamento e
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veciños. Nada máis. Vese a vontade do señor Ramón Padrón.

reclamacións dese grupo, pero que non nos parecen que vaian así nese sentido despois do
canta. Pero tiñan que estar aquí os veciños e escoitar aquel día cando,...non
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón e Fina, Ramón e Fina, este non é o debate. Un momento,
un momento, Fina...Fina, vostede xa deixou claro cal é a súa proposta. O señor Ramón
Padrón ...Perdón Esther, un momentiño, un momentiño só. A señora Fina xa deixou claro cal é a
súa postura e a súa emenda. O señor Ramón xa deixou claro tamén que non a acepta e que fai
unha emenda de engádega ao seu propio contido da súa propia moción. Polo tanto, a partir de
agora non hai debate. El non aceptou. El propuxo outra cuestión. Polo tanto, agora o que
corresponde é que o señor Ramón lle diga á señora Esther neste caso, cal é o texto literal da súa
emenda, da súa propia emenda.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Menos mal. Mire, mellora da iluminación, do saneamento
e a creación dun parque público.
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discurso que fixo vostede. Xa llo dixen antes. Porque vostede, demagoxia, demagoxia, unha

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina,
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Pódome rir
O Sr. Alcalde toma a palabra: pódese rir. Pódese rir, pero creo que
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): A próxima vez lévolle o traballo feito ao señor Ramón
Padrón.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Mire, eu vou intervir tamén brevemente nesta cuestión. E dicir
que parece disputado, hai un libro que se chama “El disputado voto del señor Cayo”. Neste caso
vai ser o disputado voto do pobo de Pontón, que é moi afortunado, que é moi afortunado que os
veciños de Pontón e as veciñas estean aquí. Estean aquí. Quero darlles en primeiro lugar a

O Sr. González toma a palabra (PP): O inventaron vostedes. Non lles caiba ningunha dúbida.
Ningunha. De verdade. Cada día peor. Cada día peor.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non, que fale el. Que fale el, que así vemos coma
interrompe o señor Manuel as intervencións do alcalde, cando os demais grupos non se lles
interrompe. Iso é a diferenza entre un grupo e un goberno que ten mesura e outros ca non a
teñen. Dito iso, digo que benvidos ao movemento veciñal. Aquí hai persoas presentes que tiveron
contacto directo co alcalde e con outros concelleiros deste goberno, e concelleiras, e sempre
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súa localidade, que ata o de agora, ata o de agora, non había asociación.
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benvida ao movemento veciñal e asociativo porque dende logo é unha forma de traballar pola

foron benvidos. E dende logo que dende o principio da lexislatura sempre se lles foron
propuxo a este alcalde, a esa concelleira, dona Victoria Morenza, que se mellorara a iluminación,
fíxose. Cando houbo que acudir en diversas ocasións á localidade, tamén se fixo. Cando nos
reclamaron a mellora da accesibilidade ou participar, ou axudar, no acceso porque había que
derrubar unha parte dunha vivenda, tamén se informou aos veciños. E dicir que subscribimos
tamén a aposta de dona Fina no sentido de que a benvida, a aposta polo rural. E a aposta polo
rural tamén é unha aposta por Pontón, dende o momento que este goberno traballou no que é a
mellora de certos camiños que dan acceso básico a Pontón. Que tamén son accesos, non
esquezan todos vostedes que o acceso non é só a viaria que hai por arriba, senón que tamén se
pode acceder a el no entorno do río, que é unha zona protexida pero que ademais se pode utilizar
para acceder a el. Non sei se todos vostedes o recordan. Eu si, e a señora concelleira tamén.
Entón, aquí, alguén falou agora de porque falamos tamén do que, das naves ilegais. Porque
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atendendo os seus requirimentos e foron atendidas as súas chamadas telefónicas. Cando se
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alguén o sacou na comisión informativa falando deste punto. Hai que recordarllo a todos
vostedes. E non temos dereito só os concelleiros e concelleiras de Barbadás a saber esa
información. Teñen dereito a coñecela todos os veciños e veciñas deste concello. E esa
información suscitouse a raíz, a raíz, precisamente desta moción. Entón, o dereito é de todos e de
todas. Non é só noso, dos 17 concelleiros e concelleiras. Os veciños deste concello e as veciñas
deben estar informados sobre os supostos texemanexes dos que agora veñen defendendo grandes
legalidades e similares. Dito iso, imos apoiar a moción porque Pontón o merece e porque se está
traballando niso. E dicirlle tamén ao señor Manuel, que cantas veces presentou aquí mocións
vostede ou o Partido Popular, na que fixo mención da utilización dos Plans Provinciais. Mire, o

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Porque ningunha das veces
O Sr. Alcalde toma a palabra: Estou intervindo eu. Estou intervindo eu. Mire, o goberno,
goberna, para iso toma as súas decisións e decide onde inviste ese diñeiro que procede da
Deputación. Para iso nos puxeron aquí os veciños e as veciñas. Non vostede. Vostede está no seu
dereito a plantexar todas as propostas que queiran pero nós somos os que gobernamos e polo
tanto decidiremos sobre iso. E dicirlles tamén, e dicirlles tamén, que si que o Concello de
Barbadás, este goberno de Barbadás, si que se preocupou pola mobilidade de todos veciños e
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Plan Provincial só é un ao ano, e son 50.000 euros. E vostede xa non sei cantas mocións trouxo

veciñas deste concello porque houbo nove reunións, con cada unha das parroquias, dúas veces, e
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Non fai falta asociacións
O Sr. Alcalde toma a palabra: Agora haino.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Con veciños, non con asociacións e aquí están as
alegacións
O Sr. Alcalde toma a palabra: Manuel, Manuel, estou intervindo eu. Lémbrollo. Estou
intervindo eu. Teña respecto. O mesmo que lle teño eu a vostede cando intervén vostede, que non
o interrompo. Vaia tomando nota por favor. Non faga demagoxia e non faga aspa ventos. Non
interrompa ao alcalde que o alcalde non o interrompe a vostede. Vale? Vale.
O Sr. González toma a palabra (PP): pero non ve que está gravado corenta mil interrupcións
O Sr. Alcalde toma a palabra: Estou intervindo eu. Estou intervindo eu, Manuel. Que advirto,
estou intervindo eu. ¿Vale? O goberno de Barbadás tivo nove reunións en cada unha das
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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en Pontón, non había asociación de veciños.

CONCELLO DE BARBADÁS
parroquias deste concello e dúas veces con cada unha delas. Con cada unha delas. Nós temos que
recurrir ao asociacionismo veciñal. Por iso damos a benvida ao colectivo, aos veciños e veciñas
de Pontón para poder transmitir as súas inquedanzas e as súas propostas, cousa que non foi óbice
para que este concello, este goberno os atendera. ¿Votos a favor da moción?
A Sra. Secretaria toma a palabra: unanimidade.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO SOBRE ACTUACIÓNS NA ALDEA
DE PONTÓN
ACORDOS:

efecto, para a realización de todas aquelas actividades que teñan que ver co movemento
asociativo, namentres non se dote ao pobo dun local social ao xeito dos que existen nas
outras aldeas e pobos do concello.
2.- Como primeira opción, por practica e razoable, dende o goberno deste concello sumarse
aos trámites que xa emprenderon dende a asociación veciñal de Pontón sobre a posibilidade
de mercar un solar que existe no centro do núcleo entre as rúas camiño Pontón e rúa da
Torre de titularidade privada, como lugar idóneo para o local social.
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1.- Instar ao grupo de goberno a ceder as instalacións do CET que poidan estar dispoñibles,

3.- Limpeza periódica, como se fai noutras aldeas do Concello, do núcleo urbano do pobo.
pendente a carón da estrada de Celanova e formigón na pendente que leva ata o río.
5.- Instar ao goberno a iniciar os trámites coa Xunta para reclamar a construción de sendas
rotondas tanto no cruce de Pontón coma no de Bentraces coa Estrada Vella de Celanova.
No caso de Pontón de non ser tecnicamente posible, a solución podería pasar polo
soterramento da Estrada de Celanova ou pola construción dun paso subterráneo de
anchura suficiente para o paso de vehículos en paralelo coas correspondentes beirarrúas.
6.- Mellora da iluminación, saneamento e creación dun parque público.
5. EXPEDIENTE 1327/2019. MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PARA O CUMPRIMENTO
DA MOCIÓN DE COMPROMISO POR BARBADÁS DO PLENO DE ABRIL DE 2018.
MOCIÓN PARA A LIMPEZA DAS ESTRADAS DO NOSO CONCELLO.
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4.- Acondicionamento do acceso dende o túnel ata o río mediante firme de asfalto na
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao expediente 1327. Moción do Grupo Mixto para o
cumprimento da moción de Compromiso por Barbadás do pleno de abril de 2018. Moción para a
limpeza das estradas do noso concello. Ten a palabra o señor concelleiro, don Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Moitas grazas. Ben, con relación a anterior moción, que
me quedou por dicir, quero dicir que non se falou en ningún momento no debate, sobre os puntos
un, dous. E supoño que xa, o goberno non dixo nada, supoño que xa ten os trámites feitos coa
asociación e non vai ter ningún problema en cumprir eses puntos porque aquí non se mencionou
para nada. Moción para o cumprimento da moción de Compromiso que presentamos en abril do
ano pasado, e volvémola presentar porque non se fixo nada e cremos que estamos na nosa obriga

encima de nós, co tema dos incendios. Un ano despois de presentada esta moción e vendo que
este grupo de goberno non tomou ningunha medida ao respecto, estamos obrigados a traela de
novo ao pleno para a súa aprobación. Pero o máis importante é o seu cumprimento. Con máis
razón este ano, porque se augura unha primavera cálida, aparte do período de escasas choivas
que levamos dende final de novembro. O comunicado da Xunta suspendendo os permisos de
queimas polo risco alto de incendios, motiva a presentación desta moción novamente, de forma
urxente para incidir no grupo de goberno para que active estes acordos e medidas a fin de previr
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de volvela a presentar para ver se o goberno ten a ben facelo porque senón calquera día, o

desastres que o lume poida provocar na nosa poboación, por non estar as estradas limpas de
estar a 10 metros do viario, das cunetas. E outras especies coma os carballos, castiñeiros,
etcétera, deberán estar a 4 metros. Estamos a ver ano tras ano as desgrazas humanas que
provocan estes lumes intencionados preto de nós. Nas Neves, en Portugal. Ultimamente en
Rianxo. Arderon persoas dentro dos seus vehículos en estradas con características similares a
moitas que temos no noso concello. O caso de, por exemplo, da pista de San Benito. O caso da
que era a pista de Sobrado a Moreiras. O caso de Santa Uxía, que están tocando as árbores dun
lado da estrada co outro. Por poñer uns exemplos. As nosas estradas, poden pasar a ser un
potencial túnel cara o inferno do lume a unha vía que poida salvar vidas. A limpeza que se realiza
dende o concello nas cunetas, unido á tala destas especies, tamén contribuiría a poñerllo máis
difícil aos incendiarios que case non se teñen que baixar do coche para levar a cabo os seus
crimes. Polo tanto, dende Compromiso, solicitamos ao

pleno municipal, a adopción dos
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árbores nas medidas que marca a lei. Especies coma as mimosas, eucaliptos e piñeiros, deberán
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seguintes acordos e a súa inmediata execución por parte do grupo de goberno. Punto 1, instar ao
grupo de goberno a emprender urxentemente actuacións encamiñadas a conseguir que nas
estradas do noso municipio se cumpran as medidas estipuladas pola lei, á non presenza de
mimosas, eucaliptos e piñeiros a menos de 10 metros do viario das cunetas e o resto das especies
a menos de 4 metros. Para iso cremos necesaria, elaboración dunha campaña informativa
efectiva, que contribúa a alertar á veciñanza e en particular aos propietarios das fincas a carón
das estradas, da necesidade de talar estas especies de árbores, nas medidas que a propia lei
establece, suliñando a importancia que para a seguridade de todos e todas, é imprescindible ter
vías seguras, tanto para a protección da poboación coma para os medios que actúan sobre o

Colocación de carteis en lugares visibles, preto destas vías, a semellanza dos colocados para
avisar do cumprimento da ordenanza sobre os animais. Se vostedes van ao concello limítrofe,
que é Toén, estase a realizar este traballo. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, señor Manuel, ou don Manuel. Ai, don Ramón
Padrón, perdón. Pídolle desculpas polo lapsus. Dona Fina. Ten cinco minutos.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Como non podíamos estar de acordo, como non podía ser
doutra forma, estamos de acordo completamente con esta moción porque quero lembrarlles aos
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de circulares as asociacións veciñais para que tamén colaboren dando información á veciñanza.
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lume. Publicación de bandos por todo o concello, información preferente na páxina web, envío

compañeiros e ao público, que seguramente o público non o sabe. A primeira moción que
xullo, foi a primeira moción que presentei pola preocupación que teño e que temos polos montes,
polos camiños, polos incendios. Todo é pouco. A loita, témola que facer entre todos. O concello
ten que estar limpo, tanto polos propietarios das fincas, coma o concello preocuparse polos
camiños públicos. Hai estradas do noso concello, que as árbores, case cruzan de lado a lado.
Temos en Loiro, entre Loiro e Bentraces, unha gasolineira, que detrás da gasolineira si está limpo
porque o limpan os propietarios da gasolineira, pero en fronte, está completamente unha selva.
Temos que ter conciencia todos nós, non só os políticos, senón os veciños, que isto é perigoso.
Non podemos vivir nas casas con medo no corpo porque a realidade, a realidade, é que cada un
de nós que vivimos en casas, temos medo. Temos medo porque ninguén está libre en calquera
momento que veña un vándalo, un desgraciado, falando mal, que prenda lume ao monte e que
ardan persoas e animais, e que ardan casas, co que costa nesta vida levantar unha casa. Entón,
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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presentou Democracia Orensana tan pronto empezou a traballar alá, no ano 15, alá por xullo,

CONCELLO DE BARBADÁS
non podería ser doutro xeito, que vamos a apoiar esta moción. Quería, quería, habela presentado
eu, coma colofón ao meu traballo destes catro anos aquí. Pero ben, fíxoo o señor Ramón Padrón.
Moi ben feito. Esta moción, temos que darlle para adiante, e que sexa unha realidade, que non
sexa intencións porque realmente as mocións, moitas veces son intencións, que sexan realidade.
Que poidamos durmir de noite. Que poidamos vivir tranquilos nas casas sabendo que aínda que
veña lume, temos corta lumes, e non basta ver o camiño de Bentraces a Sobrado, as árbores, se
pasa un coche están de punta a punta. Basta recorrer Piñor, dende Piñor a Santa Uxía, esa estrada
toda, árbores por todos os lados. Cruzan a estrada de lado a lado. Basta ir a Barbadás, ao pobo de
Barbadás, a zona de abaixo, a xente paseando e mirando para arriba para as árbores porque as

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas dona Fina. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido
Popular.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Boas noites a todos, compañeiros e ao público asistente.
Coma ben dicía o meu compañeiro Manuel, hoxe é unha ledicia ver tanto público que nos
acompaña neste pleno. Deberían de asistir dende o principio da lexislatura para ver como se
desenvolveron estes catro anos, neste pleno. Non falei ata agora porque o meu compañeiro
Manuel, fíxoo perfectamente, defender todas estas mocións, pero a verdade que estou, creo que
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Grazas.
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ramas están case enriba. Si, entre todos temos que acabar cos lumes e iso depende de todos nós.

me tiven que morder a lingua varias veces para non saltar e ser, non mal educada senón chamar
vamos a aprobar o Partido Popular, coma non sería menos. O que si, paréceme algo fora do
normal o que pasou neste pleno hoxe. Falouse de ilegalidades, falouse de, ben, un polideportivo
que ao parecer pois non tiña a licenza no seu momento. Soamente, non me vou a defender
porque non teño que defenderme porque para iso, se estes señores do grupo de goberno me
queren levar ao xulgado, pois para iso terei que defenderme aí. Non creo que sexa porque eles
saben perfectamente, que eu no seu momento, era a concelleira de deportes. Soamente vou a
dicir isto. Hai uns técnicos neste concello que o fan de marabilla. Compren a normativa e creo
que son eles os que nos din aos políticos, vouno dicir, que somos xestores, aos políticos, e que
non somos técnicos de urbanismo, o que temos que facer en cada momento, cando nos poñemos
ao fronte. Nese momento, eu coma concelleira de deportes, para abrir un polideportivo, que do
que estou súper orgullosa e o señor Varela tomou esas rendas cando entrou vostede e creo que o
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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ao respecto aos concelleiros que aquí nos sentamos. Señor Padrón, que saiba que a moción a

CONCELLO DE BARBADÁS
colleu en perfecto funcionamento e que era un modelo vindo persoas de Ourense, neste momento
a ese polideportivo. ¿Vale? Sabe que ben, os prezos son os que son. As escolas están aí. O que
non podo dicir agora mesmo é coma está funcionando a día de hoxe. ¿Vale? Sobre todo as
escolas. Déronnos leccións hoxe aquí, de legalidade. Mire, señores do grupo de goberno, non me
vou dirixir a ninguén. Non me vou dirixir a ninguén. Dentro dun mes e medio son eleccións. Os
veciños vanlle a pedir a vostedes a responsabilidade, a responsabilidade do que pasou nestes
catro anos. Despois, nas preguntas, entenderán porque estou dicindo todo isto. O que si lles vou
indicar, e vou aproveitar este tempo señor Padrón, para dicirlles aos veciños que temos aquí,
durante vinte e oito anos gobernou o grupo, o Partido Popular. O que é Barbadás, os servizos que

que entre a gobernar, ou grupos que entren a gobernar en pactos, van a ter que levantar un
concello de catro anos. Gardaría, escolas deportivas, axuda a domicilio, todo son queixas. Todo
son queixas. Despois, señor Padrón, esta moción, mire, soamente fai falta coller o coche, dar
unha volta aos once pobos deste concello, que algún non sabe nin que temos once pobos neste
concello, e ver como está a maleza. Ver como están os pinos. Estamos en período de eleccións.
Vin, hoxe pasando por Vila Escusa, que cortaron ás árbores que alí estaban. O que aproveito para
dicirlle ao señor Rafa, que recollan os cascotes das árbores que quedaron alí porque saltan aos
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non dicilo así en palabras dos veciños, o grupo que entre, vouno dicir máis finamente, o grupo
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temos ata agora que colleu este grupo de goberno fai case catro anos, agora mesmo están, ou por

coches. Estou no uso da miña palabra. ¿Vale? Vamos a ver. Dígoo porque cando se fan as cousas,
están gobernando. ¿Vale? Son catro anos que como veciña, non vou falar coma política,
perdemos dous grupos de goberno que nos levaron a que agora mesmo teñamos que volver a
levantar todo isto. Uns servizos que tiñamos no Concello de Barbadás, que pódense mellorar,
pero vamos, o indicible. O indicible. Cando nós, no 2015 pasamos á oposición. Trouxemos dúas
mocións, dúas mocións cada mes. Cada mes. Levamos seis meses sen que o grupo de goberno
traia un só punto a este pleno. Seis meses de deixadez e apatía. E refíromo a algún grupo tamén
máis da oposición, que está aquí sentado á nosa dereita. Mire, iso é o que pasa. Hai que traer, hai
que facer os deberes. O Partido Popular está traballando para sumar, para sumar, para sumar.
¿Sabe o que fixeron durante estes catro anos estas persoas, estes concelleiros que se sentan en
fronte de nós? ¿Sabe o que fixeron? Coma era idea do Partido Popular, negalo, para sumar aos
veciños de Barbadás.
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fanse ben. Non lle digan aos demais o que teñen que facer, fágano vostedes que agora mesmo

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, remate que leva cinco minutos vinte e tres
segundos.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Sego despois. Non se preocupe señor Alcalde.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas pola súa comprensión. Señor Fírvida, ten cinco
minutos.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Ben, eu non vou ningún mitin, vou a falar da moción. O
señor Padrón, preséntanos unha moción que vamos a aprobar, coma non pode ser doutro xeito,
porque concordamos con el. A pesar, a pesar de que sempre empeza as súas mocións, no seu
argumentario e nas súas intervencións, dicindo non se fixo nada. Iso lle vale a vostede para todas

que se asina coa Xunta de Galicia, coa Consellería de Medio Rural para a limpa dos camiños de
propiedade pública de cada concello. Unhas superficies que están subvencionadas que facemos
con medios propios. Limpamos máis da superficie conveniada coa Xunta de Galicia. Volvemos,
vamos a asinar o convenio coa FEGAM para a loita contra o lume. Elaboramos un proxecto de
loita contra o lume, para o que reservamos 9.000 euros nos orzamentos do ano pasado e
reservaremos outra cantidade de diñeiro, nos orzamentos deste ano, para poder facer a execución
subsidiaria, en propiedades privadas daquelas persoas que non teñan feito as limpas ás que están
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últimos catro anos, que despois falará a miña compañeira Victoria. Asinamos o convenio trianual
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as mocións que presentan. Non se fixo nada. Pois eu vou a detallar o que fixo este goberno nos

obrigados, en convenio coa Xunta de Galicia. Porque ata agora mesmo, a lei, non nos permite
finca privada. Ten que facelo a Xunta de Galicia. Nós llo notificamos e eles limpan. Cando a
Xunta elabore este convenio e o desenvolva, o Concello de Barbadás, está disposto a colaborar
para a limpa desas fincas, como digo con 9.000 euros. Que por certo, a pesar das moitas reunións
ás que fomos o señor Rafael Sierra e eu, á Xunta de Galicia, sempre que se nos convocaba para
comunicar tanto os convenios que podíamos asinar e coma ía avanzando isto. Por moitas reuniós
que tivemos a nivel persoal con representantes da delegación en Ourense de Medio Rural, nunca
se nos aclarou coma se vai desenvolver ese convenio. E a mes de abril do ano 2019, nin sequera
na Xunta saben coma o van a desenvolver. Non será culpa do Concello de Barbadás. Elaboramos
un proxecto. Fixemos asambleas informativas en Parada, Piñor, Finca Fierro, A Valenzá, As
Lamas, Sobrado, Bentraces, Loiro e O Fonsillón, informando da Lei de Prevención de Incendios
Forestais e da Lei de Montes. Informando a toda a veciñanza que quixo acudir a todas esas
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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facer intervencións en fincas privadas. O Concello de Barbadás non pode meterse a limpar unha

CONCELLO DE BARBADÁS
asambleas. Nalgunha delas estaban concelleiras deste pleno, informando de cales eran as
especies pirófitas que están permitidas e cales non; das distancias que hai que manter dos núcleos
rurais de 30 metros e 50 metros e cales son as especies que se poden ter nesas distancias; da
normativa aplicable; da obriga de limpar; dos mapas catastrais en todos os núcleos, marcando as
distancias, deixamos en cada unha das parroquias do noso concello, poden vostedes acceder a
eses mapas nos locais sociais de todo o Concello de Barbadás, teñen vostedes uns mapas coas
fincas, co debuxo da referencia, non teñen a referencia catastral por protección de datos pero
pódense identificar as fincas e saben a que distancia do perímetro están e cal é a obriga que teñen
de limpeza desas fincas. Enviamos cartas coas notificacións da obriga da limpeza desas fincas.

nolas notifiquen pola páxina web do concello e as cambiamos de cor; pasan de estar non limpas a
estar limpas. Destas 2.115 fincas, cumprían, enviamos, cumprían 824. Polo tanto, enviamos
cartas a 1.291 propietarios. Quedaron sen enviar, por ter dirección incompleta, 95 cartas. En
investigación, están 78 cartas. Enviamos 1.118 cartas finalmente. Devolvéronse 315 por
descoñecer a dirección ou por ser persoas xa falecidas. E comunicaron mediante cartas,
devolvéronnos 65 comunicacións de fincas xa limpas. O que temos coñecemento é que a parte
desas notificacións todas que ten aí o señor Rafael, temos contemplado por todo o Concello de
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identificalas na páxina web do Concello de Barbadás, e para que os veciños unha vez limpas,
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Investigamos 2.115 fincas a través dun sistema de GPS, para identificar as coordenadas, para

Barbadás que se están levando a cabo as limpas desas fincas. Polo tanto, non nos digan que non
bandos informando da obriga da veciñanza de limpar as súas fincas; que non temos mapas en
todos os núcleos rurais onde a xente pode contemplar as súas propiedades e a obriga de mantelos
limpos, dependendo das especies árboreas, segundo a distancia de todas elas. Todo ese traballo
está feito. Por certo, recibimos os parabéns da Consellería de Medio Rural por este proxecto que
se vai copiar noutros concellos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra don Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Voulle dar a noraboa e grazas por ese traballo que fixo
vostede.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non, non, fixémolo o señor Rafael e
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Que fixo vostede, ben, este goberno. Si señor, ese traballo
fíxose porque o tiñan que facer e tiveron a ben facelo. Pero lembre vostede aquí no pleno que foi
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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fixemos asambleas; que non elaboramos campañas informativas; que non levamos ás parroquias

CONCELLO DE BARBADÁS
despois dunha moción que

trouxemos nós sobre os desbroces, señor Fírvida, eu estíveno

escoitando moi seriamente. Sobre os desbroces das fincas situadas a carón das casas. Moi ben
feito ese traballo. Si señor. Apláudoo e foi moi bo porque a cidadanía se concienzou e temos
éxito. E mire, se lle deron os parabéns a vostedes, pois eu alégrome coma veciño de que sexa
vostede. Pero recorde que esa moción trouxémola nós. Se quere, non a teño aquí, non a podo
revisar pero podíalla ler agora e era efectivamente o que se fixo, que era contratar a unha
empresa para facer ese traballo cando vostedes ao principio estaban en contra diso, que non ían a
andar buscando e mandando cartas, se non se lembra. Pero ben, despois apareceu a posibilidade
e fixérono. Sexa, diga toda a verdade. Pero ben, alédome. Pero mire, esta moción non é sobre a

estradas. Ou sexa, para respectar as medidas dos catro metros e dos dez metros, dos catro metros
dos carballos, castiñeiros, etc, e os des metros dos piñeiros das cunetas. É para iso. E nós
propoñemos dúas medidas moi concretas. E ao mellor vostedes, despois cando se se poñen a este
traballo, ao mellor complementan con outras. Pero a nós parécenos que estas dúas medidas van a
ser efectivas para que a xente se empece a concienciar coma pasou da outra vez. E unha é,
elaboración, pero isto ten que ser xa porque estamos en abril, ven unha primavera cálida coma
puxemos na exposición de motivos e cando digo que non se fixo nada é en relación a isto. Non
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teñamos o mesmo éxito que tivemos naquel. Esta moción é para o cumprimento da limpeza nas
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limpeza a carón das casas. Esta moción é para que facemos outro traballo diferente a aquel e

ao outro. Ben. Elaboración dunha campaña informativa, efectiva, que contribúa a alertar á
a carón das estradas e a necesidade de talar estas especies de árbores nas medidas que a lei
establece, subliñando a importancia que para todas e todos é importante ter vías seguras tanto
para a evacuación da poboación coma para os medios que actúan sobre o lume.
E segundo, publicación de bandos por todo o concello, sobre este tema. O outro traballo xa está
feito. Información preferente na páxina web; envío de circulares a asociación veciñais para que
tamén colaboren dando información á veciñanza; e unha cousa que é importantísima, colocación
de carteis en lugares visibles, preto destas vías, por exemplo, onde empeza e remata a vía, a
semellanza dos colocados para avisar do cumprimento da ordenanza sobre animais. A semellanza
diso. Uns carteis de chapa, que duren no tempo e onde se alerte á veciñanza da obrigatoriedade
diso. Porque, coma sabe vostede isto funciona moito por efecto de que empeza un e empeza o
outro. E se non están moi de acordo con isto, e se ven que non chegan con isto, póñanse en
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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veciñanza e en particular aos propietarios das fincas, que son os que teñen que limpalas, non nós,
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contacto co Concello de Toén, e pregunten como están facendo, para levar a cabo a limpeza das
vías, coma están facendo. E senón, déanse un paseo e póñanse en contacto cos responsables de
Toén e pregúntenlle que medidas están facendo, que creo que están no envío de cartas, na
busqueda de propietarios.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, ten que rematar.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): E logo despois uns empezan e todos seguen.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Uns venden as árbores, outros córtanos eles, pero ao
final cómprese a lei. Perdón.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Lembrar, por última vez, señor Padrón, que a primeira
moción dese tema, presentouna Democracia Orensana, aínda que déixolle a vostede o pracer de
que diga que é súa. Dá igual. Eu si teño coñecemento de que este goberno, si actuou sobre estes
puntos. Si teño coñecemento, e eu, en presenza miña, vin coma unha persoa felicitaba a Fírvida.
Vin, coma lle daba a noraboa por mandar as cartas porque por primeira vez a veciñanza estaba
respondendo. E iso, vino eu, cos meus ollos, e escoiteino cos meus oídos. Ao pan, pan e ao viño,
viño. Hai que seguir facendo pero fíxose xa moito, pero hai que seguir facendo máis. É certo que
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tempo. Señora Fina Varelas ou don Santiago, está na súa quenda de palabra.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, leva 3:30. Non é un resultado de nada. É un

se fixeron asambleas en pobos e foron todos os veciños que quixeron. Senón foron máis foi por
deus. A veces, na vida, temos que ser un pouco xustos, e se alguén, aínda que non sexa do noso
partido, tomou unha boa iniciativa e a fixo, hai que aplaudila. Sexa quen sexa. Hai que seguir
traballando nesta liña e traballar con ganas, porque a persoa que traballa nesta liña está
traballando para todo o pobo. E si, eu felicito a Rafa e a Fírvida, aos dous, para min son igual,
porque os dous loitaron por isto e fixéronse cousas. Pódense facer máis? Sempre, pero levan o bo
camiño. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede dona Fina. Ten a palabra a voceira ou voceiro
do Partido Popular.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señor Padrón, estannos, a veces dinnos que non sabemos
ler as mocións, pois creo que neste momento o que non sabe lelas é o grupo de goberno. Doulle a
vostede toda a razón do mundo. Vamos a ver, o que están pedindo, o traballo que fixeron? Mire,
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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que non quixeron. É certo que houbo bandos. Hoxe a poboación está ben informada. Grazas a
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non se poña medallas, é a súa obriga. É a súa obriga coma grupo de goberno. ¿Vale? Eu non lle
vou dar o parabén. É a súa obriga. Punto. O que está dicindo o señor Padrón en referencia a esta
moción, é o que teñen que cumprir. Pregúntenlle, mire, eu falei hoxe á mañá cun concelleiro de
Toén, porque ademais decateime de que o fixeron correctamente. Póñanse en contacto con eles
que están aí ao carón. ¿Que son do Partido Popular? Non pasa nada porque a veces temos que
aprender uns de outros. Iso que quede claro. ¿Vale? Eu doulle a razón ao señor Padrón. Isto é
para as árbores que están nas estradas. Ou sexa, o demais fixérono correctamente. E o que el di,
un toma conciencia, e o do carón segue, segue, segue. Isto é o boca a boca. Vale. Señora Fina
Varelas, de verdade, non a recoñezo hoxe. Non a recoñezo. Ou sexa, levo todo o pleno

e dixo vostede que non, a cantidade delas. A cantidade delas. E agora mesmo, dálle vostede o
parabén, coma sempre nestes últimos dous anos ao grupo de goberno. ¿Vale? Perfecto. Pero
mire, aplíquese o conto en mocións anteriores que trouxo o Partido Popular. Hoxe está quedando
de marabilla aquí, e non é a súa forma. E non é a súa forma, señora Fina Varelas. Non. Non. Pero
ben, porannos nota a todos dentro dun mes e medio e verémolo. Verémolo. Non, non, a ver,
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Xa estou desexando.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): si, si, estou desexando, estou desexando
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dous anos porque mire que trouxemos mocións, coma lle dixen antes, para sumar neste concello,
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escoitándoa e non a recoñezo. A pena, sego dicindo, que non a escoitaran durante estes últimos

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Que chegue o día.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, por favor, non interrompa, non interrompa. Agradézollo. É
unha anécdota pero pode facela despois, se tal. Grazas, señora Chelo Vispo. Ten a palabra dona
Victoria Morenza.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Moitas grazas. Dicirlle ao señor Ramón Padrón, que
as distancias das que fala, refírense a novas plantacións. As distancias que esixe a lexislación son
dous metros da marxe da vía. Facer un relatorio do que se fixo nas estradas, pistas limpas e
desbrozadas de acacias polo concello no ano 2018. Zona do Furón, Barbadás, Sobrado, varias
pistas. Na Pista da Moura, Barbadás, cara a canteira. En Sobrado. Pistas asfaltadas detrás do
Cancún ata os Muíños. Pista en Bentraces, Loiro polo Pouleiro. Só aclarar que Rafa deume a min
o listado de pistas porque o leo máis rápido. Entón, para alixeirar e para que vexan o gran
traballo que fixo o concelleiro Rafael Sierra. A estrada de Parada a San Bieito por Piñor. A zona
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Eu tamén.

CONCELLO DE BARBADÁS
da igreza de Piñor a Ousande. A estrada Outeiroño en Sobrado que vai á Gulpilleira, en Moreiras.
A zona do Fonsillón, varias pistas. A zona de Pontón, tres pistas, dende a igrexa ao CET, de
Ponte Seoane, camiño que percorre dende a capela ata a pista de Bentraces, e na rúa Tangaraño
ata Maquinor. Ao mesmo tempo, lembrar o convenio que asinamos todos os anos coa Deputación
para o desbroce da estrada de Parada e dende a Finca Fierro ata Toén. E lembrarlle tamén o
convenio coa Xunta de Galicia para a limpeza de pistas forestais que acostuma este concello a
desbrozar case todos os anos. Cinco hectáreas máis que en gobernos anteriores, dende que este
goberno chegou ao goberno, valga a redundancia, desbrózanse máis pistas forestais, en todo o
ancho e longo do concello. É dicir tamén, que imos seguir nesta liña de traballar, de traballar na

ocasións coa Deputación Provincial, que tamén nos presta persoal e maquinaria para traballar. E
tamén, dende aquí agradecer aos voluntarios e voluntarias de Protección Civil que participan,
que participan na erradicación de acacias nos marxes das vías.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón, un minuto.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ben, aquí respóndenos con outras actuacións que non
teñen que ver nada coa moción. Traemos unha moción moi concreta sobre o tema das pistas que
temos no concello, moi perigosas e que non están cumprindo iso. O concello limítrofe está
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propios, con dificultades pero seguiremos nese traballo, e tamén na colaboración, noutras

Número: 2019-0004 Data: 28/05/2019

limpeza de marxes de acacias, na erradicación das acacias, e moitas veces facémolo con medios

facendo o seu traballo e nós non o estamos facendo. Polo tanto, hai dous puntos moi claros aí
da limpeza a carón das casas. Entón, o ano pasado trouxemos a moción, 2 de abril de 2018, e 25
de marzo de 2019, traemos outra vez a moción. Pois nada. Ao mellor cando o fagan, volve dicir
coma hoxe. Fixemos isto, non sei que, e tal, e déronnos o parabén. Mellor, pero mire, a ver se o
poden facer este ano. Non esperen ao ano que ven.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas don Ramón. Ben. Simplemente dicir que,
subscribo creo que todos e todas, subscribimos o que dixo a señora Fina aquí. Que é bo que neste
caso todos sumen e aquí é un exemplo de colaboración entre dúas concellerías que están
intimamente vinculadas, vencelladas, e se fixo un traballo en común. Creo que merecen, coma
ben dixo vostede, un recoñecemento por esa labor e tamén sobre todo, sobre todo, darlle os
parabéns ao traballo que fixo Protección Civil, neste concello. Colaborando co goberno neste
asunto, que é un dos máis, ben, relevantes para a veciñanza, especialmente no rural. Todos
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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que non é para que fagamos nós, senón que para que alertemos á veciñanza igual que foi co tema
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suman, todos sumamos e queremos seguir sumando. Pero hai formas de sumar, con actuacións e
outros con “mangueritas y castellanos en los incendios”. ¿Votos a favor da moción?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PARA O CUMPRIMENTO DA
MOCIÓN DE GRUPO MIXTO DO PLENO DE ABRIL DE 2018 (MOCIÓN PARA A
LIMPEZA NAS ESTRADAS NO NOSO CONCELLO”
ACORDOS:
1.- Instar ao grupo de goberno a emprender urxentemente actuacións encamiñadas a

resto de especies a menos de 4 metros. Para isto cremos necesaria:
2.- A elaboración dunha campaña informativa efectiva que contribúa a alertar á veciñanza
e en particular aos propietarios das fincas á carón das estradas da necesidade de talar estas
especies de árbores nas medidas que a propia lei establece, subraiando a importancia que
para a seguridade de tod@s é imprescindible ter vías seguras tanto para a evacuación da
poboación como para os medios que actúan sobre o lume.
3.- Publicación de Bandos por todo o Concello, información preferente na páxina web,

ACTA DO PLENO

en canto a non presenza de mimosas, eucaliptos e piñeiros a menos de 10 metros do vial, e o
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conseguir que nas estradas do noso municipio se cumpran as medidas estipuladas pola lei

envío de circulares ás AAVV para que tamén colaboren dando información á veciñanza.
avisar do cumprimento da ordenanza sobre os animais).

6. EXPEDIENTE 1.312/2019.

MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR SOBRE O

LAMENTABLE ESTADO DO PARQUE DA RÚA DA PRESA E A URXENTE
ADECENTAMENTO.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Expediente 1.312.

Moción do Partido Popular sobre o

lamentable estado do parque da Rúa da Presa e a urxente adecentamento. Ten a palabra o voceiro
ou voceira.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señor Padrón, non perda o tempo. Sempre saen por algún
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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Colocación de carteis en lugares visibles preto destas vías (á semellanza dos colocados para
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lado para non dicir a verdade de que non o están facendo. Vamos á moción. As queixas que nos
trasladan de xeito continuado, veciños e veciñas de Barbadás, sobre o grave deterioro que
presentan moitos dos espazos públicos do noso municipio, fan que teñamos que priorizar sobre
os casos máis preocupantes. Desta, trasladamos ao pleno as queixas da veciñanza da
urbanización que rodea o parque da Rúa da Presa, por tratarse dun espazo de utilización por
nenos e nenas. Resinan que dende hai anos veñen informando do lamentable estado no que se
atopa o parque. A min tamén me molesta, señor Alcalde.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois mire que falo baixiño pero
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pero tamén, vostede, non o vou dicir.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois á orella del, pero ben. Prosiga, por favor. Á orella del, pero
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pero eu estou ao seu carón.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vale, vale.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Resinan que dende hai anos veñen informando do
lamentable estado no que se atopa o parque, ao tempo que manifestan sentirse esquecidos polos
responsables do goberno municipal, xa que non atoparon ningunha resposta as súas
reclamacións. Facémonos eco destas queixas, pois unha vez na zona, acompañados de moitos
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Rosma.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero eu non lle berro, eh!

deles, puidemos comprobar unha mostra da desidia e do mal facer do actual goberno, e moi
xoves con cativos e quéixanse de non poder levar aos seus fillos ao devandito parque por medo a
que sufran algún accidente, debido aos desperfectos existentes nos elementos de xogo e
desatención da autoridade municipal sobre o mesmo. As queixas, van dirixidas a que o parque
atópase con bancos deteriorados e aos que lle faltan baldas. As herbas teñen un tamaño
considerable. Dende hoxe á mañá non, que saiba todo o mundo que xa foron cortar, eh!
Considerable e os elementos de xogo nas súas partes de madeira levantan hachas que poden
causar serias feridas aos pequenos. Consideramos urxente reparar esta infraestrutura municipal
tanto para dar servizo aos veciños da zona coma para protexer aos menores que a usan. Por elo
presentamos ao pleno do Concello de Barbadás, os seguintes acordos. Primeiro, ordenar a
concellería responsable, a urxente reposición dos elementos de xogo no parque da Rúa da Presa.
Adecuación deste espazo público para o seu uso e para evitar danos aos usuarios. Segundo,
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C

55

Cod. Validación: 7ZRD37TLZSPHHJ67KK3GKZM3Y | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 55 a 78

especialmente da concellería responsable. A maioría dos veciños e veciñas da zona, son parellas
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realizar un seguimento inmediato de todas as áreas municipais de xogo infantil, actuando
naquelas que presentan maiores deficiencias. Coma aínda teño tempo, señor Alcalde,
preséntannos, o grupo de goberno, un decreto, para que toda a cidadanía, despois ao final do
pleno, darei, darei lectura dilo porque teño varias preguntas. Un, para usar o remanente de
tesourería, que era 1.700.000 euros, unha das actuacións, mantemento de parques, 113.698 euros.
¿Non? Vale. Mire. Se vostede se dá unha volta polo concello, que eu creo que a vostede non se
lle ve moito, soamente en época de

eleccións, pero os concelleiros que teñen dedicación

exclusiva neste momento, se dá unha volta polos parques deste concello verán, o parque do Tren,
non hai por onde collelo. ¿Vale? O parque de Bentraces, non hai por onde collelo. O parque de

enumerando parques. Vostede, dicíanos a nós, cando vostede estaba na oposición, que os tiñamos
abandonados. Mire, o Partido Popular non tiña diñeiro nese momento, e facía o que podía. ¿O
parque da Solaina? Que lle quede claro aos veciños que aquí nos acompañan hoxe, que era unha
actuación do Partido Popular no seu momento cambiarlle o caucho. Vostedes puxéronse as
medallas. Non temos ningún problema en que as poñan porque é un ben para esta cidadanía.
Pero mire, pásese polos parques porque este, que agora mesmo trae o Partido Popular esta
moción, está que se cae. Está que se cae. Sabe vostede, porque falaron veciños directamente, con
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pero non é nin parque. En varios deses, vou a seguir, podía seguir enumerando, enumerando,
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Barbadás, non hai por onde collelo. O parque de Pontón, púxolle vostede un balancín. Alégrome,

vostede, sábeo perfectamente, con nós tamén, xa lle puxeron fai, vamos a dicirlle, non vou a dicir
colexio Filomena Dato. Hai cantidade de nenos pequenos nesa zona, que non poden usar ese
parque. Que non o poden usar. E despois, a seguridade que temos nese parque. Se vostede
paséase algunha tarde noite por alí, poderá comprobar que a veces as actitudes que hai non son
boas para os nosos nenos nese parque. Nin para os nosos maiores. Entón, creo que os puntos que
temos hoxe de acordo, é xa responsabilidade urxente deste grupo de goberno, e creo que deben
de actuar. É a miña primeira intervención, despois farei máis. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra:

Moitas grazas señora Chelo. Grazas pola súa concisión,

brevidade e axuste ao tempo. Señor Ramón Padrón, está na súa quenda.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Vamos a ver. Cinguíndonos simplemente á moción, nós
fixemos unha visita, e polo visto, limpouse, o parque está limpo. Os elementos, se teñen algún
tipo de desperfectos que poida ocasionar danos pois téñenos que reparar, para iso están os
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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xa máis para atrás, pero un ano, un ano desta situación. Esa zona, coma vostede sabe, está o
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gobernantes deste concello. Coma en diversos parques de todo o concello, e é verdade, hai que
constatar que fixéronse moitos traballos nos parques, melloráronse varios parques deste concello,
tamén é verdade que hai que seguir unha revisión diaria porque, un exemplo que lle vou a poñer
é dun ferro que estivo, dunha portería en Parada, e estivo catro meses sen soldar. Púidose cravar
alí calquera. Entón, aparte das melloras que se fixeron nos parques, hai que facer un seguimento
dos elementos de xogo para que estean sempre nas condicións idóneas para que non produzan
ningún tipo de dano. E con relación a ese parque en concreto, pois si, como falamos de que van
moitos nenos e sendo un parque que está no interior, que estaba oculto, ao mellor tería que ter
algún tipo de vixilancia especial ou pasarse por alí un pouco máis a policía en certos momentos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, don Ramón. Ten a palabra dona Fina Varelas ou
don Santiago.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): A moción esta estamos completamente de acordo, para
que a señora Chelo Vispo se retracte, que di que Democracia Orensana nunca apoia as mocións.
Democracia Orensana apoia todas as mocións que son lóxicas e polo ben dos veciños.
Simplemente. E a explicación que din, é a primeira explicación cando entrei, fai catro anos e vai
ser a explicación que vou dar sempre, todo polos veciños. Apoio a quen sexa, todo polos veciños.
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actitudes que ao mellor, estando nenos pequenos alí non son moi edificantes. Nada máis.
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Non sei... un pouco para que se vira, e que non estea ocupado ao mellor por, como din aquí,

Ben, ¿que dicir? Os parques, os parques melloraron, é certo, pero os parques carecen moitas
nenos. Concretamente atopamos un parque en Santa Uxía, un parque novo, cunha mina de auga
debaixo aberta. Atopámonos en Bentraces, follas, terra, os bancos todos derramados. Eu penso
que non é facer un parque, non é poñer cousas, é mantelo, porque facer faise, pero o importante é
o mantemento. Eu algúns parques que teño visto cos meus ollos, eu non levaría á miña nena a
xogar porque a herba é máis grande ca pode ser un neno de dous anos e medio. É certo que a
herba nace e cando nace, sae toda nun día en todos os sitios. Pero eu penso que hai que ter moito
coidado, sobre todo nas zonas onde hai nenos. En canto ao que pasa con, como dixo a señora
Chelo que hai xente que vai en actitudes, si, señora Chelo, ten vostede razón, pero iso non só
pasa nese parque, tamén no parque que hai detrás da Casa da Cultura, que é onde levo eu a veces
a miña nena, atópome rapaces fumando, nas casetiñas dos nenos, pipas, chicles tirados. Eu
penso, que temos que ser cívicos porque o que non podemos facer é poñer un policía en cada
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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veces de mantemento. Hai parques que eu teño visto cos meus ollos, non son axeitados para os
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parque. Non nos chegarían. ¿Máis vixilancia policial? Si, pero sobre todo educación dos pais
cara os nenos na casa, porque os parques son para xogar os nenos, non para ir a fumar, non para
ir a tirar lixo. E si, ter moito coidado onde hai nenos. Pídovolo por favor porque os nenos van a
todo. Basta que estea algo roto para que o toquen. E nada, pois, preoucupádevos sobre todo polos
cativos. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, dona Fina. Ten a palabra a señora Victoria
Morenza.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Moitas grazas. Vou empezar polo parque do Tren
porque é o que verdadeiramente mais lle preocupa a este goberno, por este motivo xa hai dous

concorren máis nenos cada día e o goberno do Partido Popular non lle concede unha subvención
máis ca xusta. Ben, aí o deixo. Iso o punto número un. A seguinte oportunidade para o parque do
Tren, chegaba despois, pero necesitábamos o permiso da Confederación Hidrográfica.
Finalmente foi, é a Confederación Hidrográfica a que está traballando na mellora do parque do
Tren e esperamos contar coa financiación deste organismo autónomo para levar melloras neste
parque que recoñecemos que é moi visitado. Dicirlle que este goberno actúa con intelixencia e
con planificación, e fixo unha serie de, priorizou a todas necesidades que se prevían nos
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non nos foi concedida, que coincidencia, un dos parques máis vistosos da Valenzá e ao que
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anos, elaborou un proxecto que foi enviado á Xunta de Galicia para optar a unha subvención que

diferentes parques de todo o municipio. Non só nos da Valenzá, evidentemente. Hai nenos en
e no 2016 arranxáronse parques, un deles empezando pola parte de arriba. Arranxouse o parque
do Común en Piñor. Un parque que fora desmantelado polo Partido Popular porque non soubera
darlle uso axeitado. Aí habilitouse un ceador e un lugar para que os veciños estivesen, ao ser esta
unha zona de lecer, e colocáronse elementos totalmente novos no parque do Común. Mellorouse
o parque do Campo de Roma en Piñor. Mellorouse o parque de Parada. Ámbolos dous dotáronse
con pavimento continuo de caucho. Estaban en area. É a herdanza que nos deixaba o Partido
Popular. A mesma herdanza que nos deixaron en Pontón cun areeiro aí colocado por uns
extraterrestres, aí o deixaron, esquecéronse, nunca máis souberon del. Os nenos case non tiñan
onde subirse. Pero ben, sigo baixando e chego á Valenzá. Este goberno priorizou un dos parques
máis utilizados polos nenos e nenas, xoves, deste concello coma era o parque da Solaina. Un
parque que estaba nunha situación pésima e foi dotado tamén con pavimento de caucho e fíxose
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C

58

Cod. Validación: 7ZRD37TLZSPHHJ67KK3GKZM3Y | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 58 a 78

todos, ao longo e ancho, incluso en Santa Uxía. E deste xeito, empezamos a traballar xa no 2015
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unha reforma que facilitou que as persoas que visitan ese parque, tanto pais coma nenos e nenas
e nais, poidan gozar estando alí cos seus fillos e fillas, ou cos seus netos e netas. Nun lugar
inhóspito onde soltabas os nenos e aí os deixabas. Non, agora hai uns lugares, uns bancos onde
sentarse, unhas fontes. Hai unha tirolina, un elemento novidoso neste concello, moi ben acollido.
Despois, este goberno priorizou, podía ser tamén ese, un dos parques polos que debín empezar, o
parque da Casa de Cultura. Un parque totalmente desmantelado polo Partido Popular. Un parque
netamente urbano e infra utilizado polo Partido Popular. A herdanza deste goberno foi recoller un
parque cun bam-bam, bamboleado, por dicilo así dunha forma irónica, sen patas, sen nada. Un
bam-bam ao aire. Para subirse ao tubo e poder gozar do percorrido polo tubo e poderse tirar

cativos gozan porque tamén se dotou de grafittis, tamén ía incluído no proxecto a dotación de
grafittis. E despois tamén se mellorou o parque Vahamonde que era outro lugar totalmente
abandonado e foi dotado tamén de pavimento continuo de caucho e instaláronse, debuxáronse
xogos populares. Tamén se reutilizou o areeiro deixado alí á man de deus polos antigos
gobernantes e tamén se intentou habilitar para que fora usado polos cativos e cativas. Mellorouse
o parque de Bentraces. Fixéronse melloras, creo lembrar tamén, no parque de Sobrado. E esa foi
a primeira fase, seguro que se me esquece algún pero isto tampouco ten que ser unha retaíla. E

ACTA DO PLENO

tamén actuamos, ben, ese parque convertémolo coma todos ven sabedes, nun lugar onde os
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polos bam-bams, polos tobogáns, perdón, os nenos non tiñan acceso, tiñan que escalar. Despois

vamos coa segunda fase dos 111.000 euros de mantemento de parques, o proxecto do que fala a
van a Finca Fierro, a mellora da zona de xogo e a mellora do parque. Vai o parque Leiteira, que
tamén estaba abandonado á man de deus co cemento á vista, para que os nenos se golpeen na
cabeza, claramente. Un parque totalmente residual. Xa este goberno tamén dotou, substituíu
todos os bancos que había nese parque leiteira. Tamén vai nesa tanda de melloras de parques, o
parque coñecido como Area Gorda, onde o Partido Popular só tiña alí
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Un tobogán e non podían os nenos subir ao tobogan.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Vamos, menuda herdanza nos deixou o Partido
Popular. Continuará.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Quen propón a moción ten unha quenda de intervención. O
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C

59

Cod. Validación: 7ZRD37TLZSPHHJ67KK3GKZM3Y | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 59 a 78

señora Consuelo Vispo, dunha incorporación de remanente, recentemente feita. Neses parques
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segundo, claro. O segundo, ten unha quenda de intervención. Un. O anterior xa foi outro. Agora
ten un. Claro, agora ten un.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Está ben que mo recorde. Eu xa ía.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois non a vin con tanta disposición.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señora Victoria, mire, vostede ponmo...vamos, ponmo
vostede en bandexa. Ponmo en bandexa. Mire, dixen fai un momento, na miña primeira
intervención que o Partido Popular, podo falar dos oito anos que gobernamos tres persoas das
que estamos aquí sentadas, unha delas está sentada detrás miña que era a persoa que se
encargaba diso, e sen diñeiro, fixo as actuacións que, coas posibilidades que tiña este concello

actuacións sen poder arranxar. Pero mire, o que si que lle vou dicir é que cada vez que un veciño
chamábanos dicindo que había unha astilla, unha punta, ou algo que algún dos nenos se puidera
lastimar, esta persoa que está sentada detrás miña, alí estaba. Cousa que vostedes, non. Porque
pasáronlle cantidade de veces, veciños de coma están os parques e non fixeron ningún caso.
Ningún caso. Mire, o parque do Tren. Vamos a ver, señora Victoria, levan catro anos gobernando.
Non me diga vostede que agora, agora, despois de, acórdanse dese parque. ¿Intelixencia,
previsión e planificación? Non me faga vostede rir. Non me faga vostede rir. Só fai falta darse
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quedaron 900.000 euros, ¿vale?, no remanente de tesourería, nun caixón, ¿vale? Bastante fixo en
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porque non tiñamos remanente de tesourería, si llo deixamos no 2015, cando nos fomos e que

unha volta por este concello. Home, por favor. Ou sexa é que nos toma o pelo a todos. ¿Parque
grupo de goberno, pero para os cans que alí están, porque non hai ninguén. Mire, non hai
ninguén. E enténdao ben, enténdao ben, os cans vagabundos que andan por alí porque estaban
dentro do ceador. Despois, ¿os columpios? Mire, é unha zona que nós, ben dito, fai dous
minutos, non tiñamos diñeiro para poder arranxar a zona do Común. Iso deixouno o Partido
Popular. Fíxose unha pista de tenis. Adecentouse o que se puido para que os veciños coidaran esa
zona. Non vou entrar en máis. Parque de Parada e de Piñor. O Parque de Pontón. Mire, vamos a
ver, é que sigo dicindo, que levan vostedes catro anos gobernando. É a súa obriga. Non se poñan
as medallas. O que está ben feito, nós tamén dicimos que está ben feito. ¿O parque da Solaina?
Vostedes saben que co remanente de tesourería que quedaba, estaba un proxecto que está en
urbanismo, eh!, é público, había un proxecto para arranxar todo ese parque con caucho.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, señora Chelo.
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do Común? Mire, fai, fomos dúas veces, fai quince días, encántame o ceador que puxo este

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Entraron vostedes e o arranxaron. Perfectamente.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, ten que rematar.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Soamente lle vou dicir unha cousa. ¿Casa de Cultura? Mire,
non me faga rir. Hai unha denuncia dos veciños despois de facer ese parque porque chove nos
garaxes. Despois de que vostedes derramaron esa zona. E hai unha denuncia dos veciños
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non teño nada máis ca dicir, señor Alcalde. Cando non lle
interesa, non me escoita.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, mire, vamos en 8:54, restados os cinco minutos

todos igual, señora Chelo. É unha mágoa. É unha mágoa. Señor Ramón Padrón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ben, eu tampouco vamos a entrar aquí en moito debate,
pero ben, para dicir dúas cousas, xa que se menciona o remanente, e se menciona o Común, unha
cousa hai que dicir, e non é por defender ao grupo de goberno nin nada. Os parques e xardíns
deste concello, melloraron bastante con relación ao que había no anterior goberno que gobernou
aquí. Pero bastante. E sobre o que di do remanente, ben, ben, aí vou. Aí vou.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, está intervindo o señor Ramón Padrón.
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demais. Vostede non ten ningunha prebenda diferente aos outros. Si, pero o regulamento é para

Número: 2019-0004 Data: 28/05/2019

que utilizou Victoria, pois sume, ou reste, mellor. ¿Vale? Tense que cinguir aos tempos coma os

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Aí vou. Aí vou. Deus nos librara que se houbera usado o
ían ser, home, eu non vou defender aquí todas as inversións do remanente e xa dixen moitas
cuestións coas que non estaba de acordo no que se investiu o remanente do concello, con
algunhas non estamos de acordo. Agora, o que íamos estar totalmente en desacordo, é na
utilización que se ía facer do remanente se vostedes chegan a gobernar. Entón, é simplemente
iso. E falando do Común, o Común, tanto meteron a pata os anteriores que foron a investir alí
coma os que seguen a gastar cartos. E non por nada. Porque é unha infraestrutura que se fai no
medio do monte, se gastou un montón de cartos, alí ao final, pois van coches de noite, van tal, e
derraman todo; e coma non se pode ter alí un policía, pois aquilo desfíxose todo, agora volvemos
gastar cuartos en arranxalo, pero ao mellor á volta de xe tempo volvemos ter todo desfeito
porque, por desgraza, aínda que agora hai unha urbanización que está un pouco cerca, está un
pouco cerca pero segue a estar no medio do monte. Entón, esas infraestruturas deportivas ou
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remanente coma o ía usar vostede. Deus nos librara. Porque as inversións que ían do remanente,
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infraestruturas de lecer, pois teñen que estar nos núcleos onde hai a xente porque para que se
acheguen as persoas maiores con facilidade, para que se acheguen os nenos e non no medio dos
montes, separado. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas don Ramón. Dona Fina. Está na súa quenda de
palabra.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Ben, non vou repetir o que dixen antes. Simplemente
dicir que non é facer as cousas senón que é mantelas. Non é poñer un banco e que caia de podre
senón é, pois cada dous anos barnizalo, ter un mantemento. Non é, o que me encontro aquí no
Concello de Barbadás é que queremos facer moitas cousas e ás veces algunhas cousas son

as críticas téñense que tomar coma boas porque se unha crítica che fai crecer, benvida sexa.
Vólvovos a dicir, os parques son moi, moi importantes porque é onde están os nosos fillos, os
nosos netos e teñen que estar nun lugar seguro porque eu penso que todos os que estamos aquí
somos pais e ben sabedes, os nenos se hai algo roto, veno ao cabo dun segundo e alá han de ir
coas súas mans ou cos seus pés e hanse mancar. Para evitar estas cousas hai prioridades, hai que
manter, manter, limpar, ter a herba curta, poñer céspede, dotar de parques axeitados, coma pode
ser no Pontón, pois se o concello ten que mercar terreos pois terá que mercar terreo e darlle un
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facer nada ca facer as cousas mal. Cando se gasta diñeiro de todos hai que sabelo gastar. A veces
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ridículas. Un parque non pode ter dez metros cadrados, iso é unha terraza. A veces é mellor, non

espazo. Porque iso, dous nenos xa ocupan. Ou sexa, e é un pobo que está en crecemento. De feito
se non se sabe investir, gástase, mal gástase. E o que hai é que sacarlle froitos, e nada máis.
Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas dona Fina. Ten a palabra dona Victoria Morenza.
O Sr. Morenza toma a palabra (PSOE): Vou seguir explicando o proceso de transformación
que sufriron os parques deste concello, do cal nos sentimos todos os concelleiros do grupo de
goberno moi orgullosos. Quedamos naquel parque que hai alá abaixo, cerca da estrada da calzada
romana que vai cara o polideportivo, onde había un tobogán pero claro, os nenos non tiñan por
onde subir. Este goberno fixo algo tan simple coma poñer unha escaleira. Que simple era,
verdade. Era poñer unha escaleira, non era nada máis. Ben, pois ese parque tamén vai ser
transformado e vánselle substituír os bancos, vaise valar, vaise transformar nunha zona de
esparexemento infantil, aproveitando que é unha zona tamén na que dá sombra, na que se pode
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hai máis de dous nenos. Entón, ao que me refiro, que hai que saber investir o noso diñeiro porque
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gozar, nas épocas onde máis calor fai. E despois, por riba dese parque, hai outro parque, o parque
das Searas que non só está un tanto abandonado, tal e como nolo deixaron. Algunha reforma
fixemos pero agora vamos facer unha reforma máis en profundidade que forma parte desta
segunda fase de melloras e reformas de parques. E despois o que imos facer, fundamentalmente,
no parque das Searas, fundamentalmente pero non menos importante é mellorar a seguridade
nesa zona. Porque agora mesmo unha persoa ben por unha beirarrúa e cáese a dous metros de
altura. Esas son as herdanzas do Partido Popular. E despois si, despois seguiremos cunha terceira
fase de mantemento de mellora de parques, coma poden ser o do Fidalguiño, en Sobrado; o
parque dos Patos, ou coma ben dicíamos antes, o parque do Tren. Precisamente, non se incluíu o

entón non podíamos incluílo no remanente porque se non ten os informes sectoriais pertinentes,
non podemos darlle a pasar ao seguinte paso. Esquecía tamén falar da reforma que se vai facer
no parque de Lameira do Mato, que queda situado en fronte do parque do Tren, onde se van facer
tamén labores de mantemento. Non labores de chapa e pintura coma facía a ex concelleira de
obras, a señora Miriam. E nestas liñas seguiremos traballando, traballando por mellorar e
reformar todos os parques do concello e que se convertan en lugares habitables, non en lugares
onde só lle pintamos as tabliñas e para iso as pintamos de cor madeira. Moitas grazas.
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incluíu o parque do Tren porque esperamos pola resolución da Confederacións Hidrográfica,
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parque do Tren, acabo de lembralo porque son tantos parques que xa non me lembro, non se

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Vostede ten unha quenda dun minuto agora,
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señora Victoria,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Dona Victoria, seguindo o criterio do seu compañeiro don
Manuel. Vou tomando nota, os seus compañeiros ao mellor non.
O Sr. González toma a palabra (PP): Algo lle queda, como bo alumno.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Hai que distender, hai que distender o tema. Empece de novo,
dona Chelo.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señora Morenza, descúlpeme vostede por chamala señora
Victoria directamente. Señora Morenza, ou dona Victoria Morenza, coma vostede queira.
Résteme o tempo de aí, ¿vale? Mire, vostede mesma acábase de contradicir dicindo algo meu do
polideportivo, anteriormente. Mire como a collemos. Pediu vostede a subvención á Xunta, sen
ter o informe de Hidrográfica. Acábao de dicir vostede mesma. Encántame. Mire, veciños que
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señora Chelo.
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nos acompañan hoxe. É traer o Partido Popular unha moción e ao día seguinte acometen a acción
que pediron os veciños. Cortaron a herba hoxe á mañá, para que saiban vostedes que poden
utilizar á oposición para o que queiran. Señora Fina, como vamos a arranxar moitos parques, ou
os parques que di que deixou o Partido Popular en condicións ínfimas, por dicilo así, se non
temos nin os orzamentos aprobados ao mes de abril, deste concello. Dígame vostede coma se vai
acometer todo iso. Que o saiban os veciños, están sen aprobar os orzamentos. E señor Padrón,
soamente, mire, a infraestruturas no medio do monte, sen ir máis lonxe, Monterrei. ¿Vale? Pero
mire, son coidadas. Son coidadas. Este grupo de goberno, fai, fai, fai e non mantén. Así nos vai a
todos. Grazas.

Popular sobre o parque da Solaina, sobre o parque da Casa de Cultura, sobre o parque de Parada,
e así sucesivamente. Entón, sorpréndeme a súa afirmación, pero ben. ¿Non tiñan diñeiro? Tiñan
diñeiro, pero coma dixo ou coma ben dixo o señor Padrón, o diñeiro ía para outro sitio. Ía para
construír unha ponte; eliminaron unha curva. Dende logo, recordarlle, recordarlle que pouco
máis. Tamén convido aos grupos da oposición, coma vostede supostamente coñece pero o señor
Ramón ou don Ramón igual non o coñece, ou dona Fina tampouco coñece, que vaian a ver o
proxecto, entre comiñas, que había do anterior goberno para o parque da Solaina. Un borrador,
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medio, pero ben, son xeneroso. Son xeneroso. Mire, eu non recordo ningunha moción do Partido
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señora Vispo polo seu tempo, que foron un minuto e

un bocetiño. Un bocetiño. Vou ser xeneroso, unha memoria. Vou ser xeneroso. Vou ser xeneroso.
eu vivo, onde eu vivo porque afortunadamente os veciños falan comigo e teñen bo fealling, a que
non éramos capaces, a que non éramos capaces de rematar ese parque en tempo. Ou mellor dito,
que non éramos capaces de facelo na lexislatura. Mire, non, non, vostedes, vostedes, o grupo
Popular. Non podo poñer nomes pero o grupo Popular, afirmaba que non éramos quen de facer
ese parque, de suprimir o areeiro. De suprimir o areeiro. Mire, a aposta polos parques, a aposta
polos parques, queda vista pola súa parte dende o momento en que falan ou que vaian a ver o
parque da Casa de Cultura, que por certo os informes dos técnicos municipais non din, non
confirman que os desperfectos que se producen no edificio por abaixo, sexan debidos a iso.
Vaian miralos tamén. Convídoos que o vaian mirar. Vaian, vaian. Pois vaian alí, de novo. Vaian
velos de novo. O parque dos Patos é outro exemplo da súa desidia. Unha matogueira alí. Ben,
pois miren, este goberno foi quen de solventar esa situación. É que podemos seguir así
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Vostedes incluso, apostaron cos veciños e veciñas do entorno do parque da Solaina, é dicir, onde
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infinitamente. Infinitamente. Por moito que fagan vostedes. Mire, parque da Leiteira, ¿foron
vostedes ver a fonte que hai alí? ¿Fórona ver? ¿Coñécena? Penso que non. Pintada de graffittis,
graffittis mal feitos, quero dicir, non de graffittis que fai este goberno agora, no muro que hai no
parque da Liberdade. Cámbialle o conto. E mire, o ceador do Común, o ceador do Común
púxose porque había veciños e veciñas porque utilizaban esa zona, estaban alí acollidos debaixo
duns cartóns. Herdanza súa. Este goberno púxolles un ceador. Mire, ¿que máis? Non sei teño
moitas máis notas aquí, pero ben. Ah! Dixo vostede, di vostede, cambiarlle o caucho ao parque
da Solaina. Vostede non recorda que era un areeiro? Non había que cambiarlle o caucho. Había
que poñerllo. Faga memoria. Había que poñerllo, non cambialo. Non, non, refírome ao que dixo

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“APROBACIÓN DA MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR SOBRE O LAMENTABLE
ESTADO DO PARQUE DA RÚA DA PRESA E O SEU URXENTE ADECENTAMENTO
ACORDOS:
1.- Ordenar á Concellaría responsable a urxente reposición dos elementos de xogo no
Parque da Rúa da Presa e a adecuación deste espazo público, para o seu uso e para evitar
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favor da moción?
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vostede. Non había que cambiarlle o caucho, había que poñerllo. Non había. Non había. Votos a

danos aos usuarios.
actuando naquelas que presenten maiores deficiencias.”

DACIÓN DE CONTAS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA. ROGOS E PREGUNTAS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos á quenda de rogos e preguntas. Estamos, estamos.
Señor Ramón, rogos.
O Sr. González toma a palabra (PP): Don Ramón.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, señor Padrón, ten vostede razón. Vamos a saber falar todos e
bastante ben, non só a Secretaria sabe falar ben, os outros tamén.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): É igual.
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2.- Realizar un seguimento inmediato de todas as áreas municipais de xogo infantil,
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Con máis ansias ca vostede. Fun alumno máis aventaxado ca
vostede. Señor Ramón, por favor, ou don Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Non vamos, simplemente unha cuestión porque non
vamos a estender isto moito máis. Temos unha dúbida, porque temos entendido que aquí
aprobouse un, ou sexa, este goberno non presentou orzamento coma os outros tres anos antes de
rematado o ano 2018. Non sabemos a explicación porque ou porque non. Ao parecer vaise
presentar, segundo informacións que temos, agora nestes días. Que casualidade, xusto antes das
eleccións. Ben. Co que era o modus operandi anterior. Presentouse en tempo e forma e aquí
había incluso, saía adiante. Saíu adiante os tres anos. Non sabemos por que non se presentou

orzamento en xaneiro. Cremos entender, que se prorrogou un orzamento en xaneiro. Polo tanto,
ese orzamento, quere dicir que todo o que estaba escrito nese orzamento, sobre todo subvencións
nominativas e todo iso, queda, entra en vigor e cando unha asociación, un club ou calquera
institución deste concello, que estaba nese orzamento cunha subvención nominativa, en canto
presente os xustificantes dos pagos, cobra. Ou sexa, si, si. Hai que pagarlle. Entón, queremos
saber, claro, se prorrogas un orzamento, a ver, prorrogas un orzamento, coidado, eh!, que isto,
isto vamos, isto xa cae de sentido común, pero ben, está corroborado coa Interventora, a parte.
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politicamente o goberno. Eles saberán por que. A cuestión é que aquí prorrogáronse un
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cando tiña que haberse presentado. Pero esa non é a cuestión. Iso é unha cuestión que decide

Entón, que nós vivimos aquí tamén. Non entendemos porque se lle di á institución que presenta
prorrogado, porque se lle di que hai que esperar á aprobación do novo orzamento. Expliquen, se
é que o poden explicar, que significa iso.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Interveño despois. Dona Fina.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Ben, vou un pouco na liña do señor Padrón. A ver, os
orzamentos a día de hoxe xa tiñan que estar presentados porque o que non se pode, ter un
concello paralizado esperando a uns orzamentos novos. E ben, é certo que hai concellos a carón
noso que levan catro anos sen orzamentos. Pero ben, o ideal é que todos os anos teñamos un e
que nós, poidamos estudialos e dicirlle aos veciños onde se inviste o diñeiro e os ingresos que se
fan. Preguntarlle ao goberno se realmente, antes de acabar a lexislatura, vamos a ter este pleno. E
tamén preguntarlle por un pleno que estou esperando que se notifique porque tivemos unhas
comisións informativas do tema de ben, dunha casa, o tema ese dunhas licenzas, se ese pleno vai
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os xustificantes para que se lle pague a subvención nominativa que ten dun orzamento

CONCELLO DE BARBADÁS
adiante, se vai presentar, non se vai presentar, porque a día de hoxe non temos coñecemento,
polo menos dende Democracia Orensana, que pasou con ese tema. E despois xa, hai unha cousa
que vin, concretamente este sábado, en Piñor, cerca de Campo Roma, do campo de fútbol, vin un
pozo, un pozo aberto, coas cintas da policía local, as cintas pois xa levan uns días porque, ou
unhas semanas ou meses, porque as cores están gastadas. Penso que iso habería que tapalo ou
valalo ou facerlle algo, porque unhas cintas tapando... A ver, había auga. Está claro que era un
círculo ou un pozo con auga. Está moi cerca do campo de fútbol. Eu quedei sorprendida
atoparme iso. Supoño que o goberno non é poñerlle alí unhas cintiñas da policía local porque iso
a unha persoa maior, si, váleche coma sinal, pero un animal ou un neno, ou unha persoa maior...

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. O Partido Popular está na súa quenda para os
rogos.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señora Fina, é o camiño da Chouciña, onde está a poza e
está valada co que, valada non, ten unhas cintas da policía, pero é en Parada de Piñor
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Non Piñor, quere dicir Parada.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Ben, pois, vale, vale. Facemos ese rogo, señor Alcalde, que
o camiño da Chouciña onde está, non sei como chamarlle, está tamén cunhas cintas, pero ben,

ACTA DO PLENO

grande cun neno e deus meu, deus non queira que aquí nos pase algo parecido. Grazas.
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A ver, temos que mirar o tema ese dos pozos porque fai moi pouco houbo unha desgraza moi

que calquera que vaia por alí, aparte o camiño segue de fronte, vaise xustamente a caer nese
un rogo tamén. En relación ao que di o señor Padrón, temos notificación de que agora mesmo,
están paradas as obras da pista de skate e da casa da mocidade, porque ben, supostamente, eu, o
que nos comentaron, é que non se lle paga á persoa que está realizando as obras. E ben,
dixéronnos o mesmo, ou sexa, que realmente coma non están aprobados os orzamentos, iso é o
que están dicindo, ¿vale? Entón, a ver, neste momento están paralizadas esas obras. Eu non sei
cando as van terminar, se antes acabar esta lexislatura ou non. Pero queremos que nos digan o
por que esas obras agora mesmo están paradas e realmente, pois unha persoa que está facendo,
non sei se son dúas ou tres empresas, ou é unha, pero que realmente pois ten que cobrar se
realiza as obras. Entón, queremos saber o por que, porque a información que temos non é a
correcta. Ou sexa, eu creo que cando presentan facturas e están orzamentadas xa, con ese
remanente de tesourería, e as trouxemos a pleno, terían que pagarse, e neste momento pois están
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pozo. ¿Vale? A parte, esas cintas non amparan. Entón, para que tomen medidas e iso. Queriamos

CONCELLO DE BARBADÁS
paralizadas. Eu, a pista de skate téñoa ao lado de onde vivo, entón pois vexo que non avanzou a
obra e preocupeime en saber que era o que pasaba. E despois, vamos a ver, o que dicía ao
principio do pleno, cando me tocou intervir a min. Temos un decreto de alcaldía, co remanente
que se vai utilizar, de 1.750.606 euros, que podemos dar información a todos os veciños. Son as
dez e media da noite, hoxe é cedo, para que o saiba todo o mundo, porque normalmente ímonos
de aquí ás doce da noite, entón, ben, podemos preguntar. Aquí hai unha partida que pon, outros
investimentos novos, que pon 100.000 euros. Gustaríame saber para que é esta partida. Despois
pon, proxectos técnicos 56.000 euros. Subvencións ás asociacións de veciños 27.000.
Gustaríame tamén saber para o que é. A recuperación do espazo etnográfico de 85.320, é para o

refería?
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Sae mañá na prensa.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Teño que esperar a mañá?
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non, non. Son unhas visitas virtuais ao Concello de
Barbadás, a todos os comercios e empresas do concello, con vistas 360 graos, rueiro e vistas
panorámicas de dron, aos puntos de interese turístico máis importantes do Concello de Barbadás.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale. As accións do Tangaraño, Fonsillón e as Canivelas, de

ACTA DO PLENO

canastros? Vale. Pois poñemos aquí canastros. Vale. O proxecto panorámicas, 15.645, a que se
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Museo Etnográfico de Loiro? Ou sexa, empregouse para iso? ¿Non? ¿Para? Son para os

135.000, ¿vanse a acometer xa?
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Si, sen problema.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Hai cinco proxectos que se aprobaron recentemente,
a adxudicación de cinco proxectos de obra, que se aprobaron na última xunta de goberno.
Supoño que aínda non lles foi comunicada. ¿Non? Ben, unha delas é a praza do Pumar. Outros
son os tres viais, Fonsillón, Canibelas e Tangaraño en Finca Fierro. O outro, falo un pouco de
memoria, é o mantemento de parques. E o outro é o saneamento na Avenida de Celanova e Loiro.
Creo que están os cinco. E despois, está pendente o das prazas, que está xa en período de
adxudicación provisional. E agora mesmo non me lembro de máis. Eran cinco. Non sei se dixen
os cinco.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Si. Os 203.000 para a praza de Bentraces. Iso vaise
acometer ou hai algún impedimento?
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A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Quere que lle conteste agora.

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Non, non. Están adxudicados. Ou sexa, as obras
están adxudicadas xa definitivamente. A praza do Pumar en Bentraces, era a que ía máis
adiantada nos prazos e na tramitación administrativa. E estábamos pendentes, precisamente, da
incorporación de remanente para poder seguir o procedemento, por iso se retrasou un pouco.
Está adxudicada a unha empresa, empresa Nexia, e as obras están en procedemento de
presentación de plan de seguridade e xa hai inminente inicio das obras.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Xa, señora Victoria, estame dicindo o compañeiro, señor
Padrón, que sae nas xuntas de goberno que nos acaban de dar hoxe, por iso eu non teño
coñecemento. ¿Vale? A ver, vostedes están gobernando pero nós ata que nos chega a

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Efectivamente. Ah! E que levamos dous meses esperando, o
que di o meu compañeiro Manuel, por documentación solicitada a este concello e que de
momento seguimos esperando. O que si nos é moi urxente, é un rogo, pero rogo, rogo do Partido
Popular, é que pedimos no anterior pleno, pedino eu a través dun correo electrónico, os decretos
da produtividade da anterior
O Sr. Alcalde toma a palabra: Falei hoxe coa Interventora de novo.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale, entón, non se nos facilitaron, se temos que vir

ACTA DO PLENO

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Pero nós non temos problema en darlla.
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documentación non temos a información puntual.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non é certo. Iso, hai que recoñecelo, é así. Falei con ela, hoxe de
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pero, vamos a ver, señor Alcalde, se ten un correo do
Partido Popular, ou sexa, entendo eu que ten un prazo para entregar esa documentación
O Sr. Alcalde toma a palabra: Correcto. Pero é o seu traballo, non llo vou facer eu, señora
Chelo Vispo. Pódollo esixir, coma de feito llo pedín hoxe.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Para outras persoas fai
O Sr. Alcalde toma a palabra: A quen lle corresponda. Fago o que me corresponde.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vamos a ver. Creo que non teño ningunha cousa máis.
Soamente solicitar, é nos moi urxente o tema dos decretos, sigo dicindo, e que nolos entreguen
porque o que non entendemos esa ocultación de información, que queremos ver, que é o que
pasou coa petición de información, coma que ben, pois tivemos que pedir no pleno anterior que
se nos abonaran as partidas pendentes, tanto aos concelleiros coma aos partidos para poder
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novo para lembrarllo, ou para pedirllo.
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exercer o noso dereito, de estar sentados aquí. E están abonadas pero seguimos dicindo que
faltan. ¿Vale? Que faltan partidas, que faltan abonos e entón, ben.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vamos a ver. Un inciso a iso, nada máis. Vamos a ver. Se faltan,
faltan para todos. Evidentemente. Entendo eu. Entendo eu.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Eu non estou dicindo que sexan do Partido Popular.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu entendo, vamos a ver, se alguén considera que lle falta algún
tipo de abono, eu non reviso os meus, pero
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): É que non está be. Non está ben.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero indíquenllo, páseno por escrito para dicir cales son.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): A Secretaría, unha certificación das asistencias de cada
un dos membros deste grupo. Aínda non se nos contestou despois de mes e medio. Recordeino
no pleno
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Silvia, está pedido a Intervención. Está pedido a
Intervención.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Non, a Secretaría pedimos certificación.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Eu chamei, está pedido a Intervención. Vós trasladástelo

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: A Secretaría non, será a Intervención.
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O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Está solicitado a Secretaría por activa e por pasiva

para que vos deran un informe do que levaban pagado e está sen entregar. Entón, a ver, se iso
loxicamente pois teremos que alguén darlle unha orde para que axilice iso.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Xa. O prazo para recepción de documentación solicitada
pola oposición é de cinco días.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pero non se nos contestou. Estamos falando de fai dous
meses. E isto dos decretos fai unha semana.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, é certo. O pasado pleno.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Eu penso, que o dos decretos, máis ca nada para que teñan
coñecemento, foi un erro administrativo que se produciu en Intervención, por non meter na
plataforma, cando se fai un decreto, hai que incorporalo ao libro de decretos. E creo que ese foi o
erro administrativo que impediu que despois, nós ao imprimir en Secretaría todos os decretos
existentes, faltase ese. Iso creo que é a explicación.
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chega a Secretaría, e vostedes fan o traballo correspondente e Intenvención non o fai,

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale. Unha pregunta. Vamos a ver. Ao faltar ese decreto e
non estar colgado en plataforma, ese decreto existe, está asinado.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Vamos a ver, existe pero xuridicamente é difícil a proba. É
dicir, si existe, pero, vamos a ver
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Madre de deus,
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Eu quédome a cadros ,eh!
V A Sra. Secretaria toma a palabra: Vamos a ver, ese ten que ser un erro que se produciu
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): E logo falan de legalidades nosas.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, pero aí, aí, quen comete o erro é o funcionario que non

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non, está asinado, evidentemente. E existe. O que
ocorre é que non está incorporado ao rexistro oficial que é o libro de decretos.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale, pero a miña pregunta agora é, se non está incorporado,
como demostramos nós que ese decreto de produtividade que si está pagada no mes de marzo
A Sra. Secretaria toma a palabra: Existe. Non, vostedes non poden ter coñecemento dende o
momento que non se lle pode dar conta porque como sae no libro, a impresión sae automática no
libro de decretos, se alguén non o meteu, a quen corresponda non o meteu no libro de decretos

ACTA DO PLENO

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): pero se está asinado, estará. Ten unha data.
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o mete no libro de decretos

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero o decreto existe.
dun traballo mal feito, administrativamente. Agora, evidentemente, teñen dereito a reclamar a
existencia do mesmo e ténselle que facer chegar. Logo veremos como facemos nós en Secretaría
para
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Información. Silvia, Silvia, vamos a ver, vamos a ver.
Perdón por tratar, de vostede vouna tratar. Xa sabe que teño que ser
A Sra. Secretaria toma a palabra: Pode tratarme de vostede, de ti, do que queira.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Eu pedín a través de correo electrónico os decretos desa
produtividade, o informe se hai reparo, o informe tanto de Intervención coma do señor Alcalde,
por se o hai, non o sei, é supostamente, se hai levantamento de reparo. Se iso non está colgado
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, no expediente administrativo debe de estar. No
hipotético caso en primeiro lugar, ten que estar o decreto, o hipotético reparo que eu tampouco,
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C

71

Cod. Validación: 7ZRD37TLZSPHHJ67KK3GKZM3Y | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 71 a 78

A Sra. Secretaria toma a palabra: O decreto existe pero non se trata dunha ocultación, trátase

CONCELLO DE BARBADÁS
eu descoñezo se existe, e en terceiro lugar, o hipotético levantamento de reparo, no seu caso, que
é tamén a través doutro decreto. Entón, esa información, loxicamente lla teñen que subministrar
da área económica. Nós non podemos ampliar información. É dicir, porque non a temos.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Facemos a viva voz, aquí diante unha pregunta, ¿vale? A
ver se ma poden contestar. Senón vouna meter mañá por escrito. A produtividade, e xa
entenderán os veciños porque vamos a dar as explicacións oportunas, a produtividade cobrárona
os seis policías o mes anterior.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale. Deixámolo aí.

que quere falar? O tema dos orzamentos.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): ¿Do que están pagadas as obras?
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Si, si, teño
O Sr. González toma a palabra (PP): Tres, teño tres rogos. Boas noites señor Alcalde, señores
concelleiros e ao público asistente. Dende logo por vir a estas horas, dámoslle as grazas, a estas
horas intempestivas. Os rogos son tres. O primeiro é ao señor Alcalde para que repase o
significado do termo ecuanimidade e que o aplique nos dous plenos que lle quedan, para dirixir

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Está contestado. No, el quere falar doutro tema, supoño, ¿ou do
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O Sr. González toma a palabra (PP): Explique, explique.

neste concello. A ver se polo menos despois de catro anos melloramos algo. O segundo é que
de maio. ¿Vale? Para hoxe, fartounos de mitins. E o terceiro, lembrarlle a vostede que tome nota
que a taxa de reposición de Rajoy, que tanto se lle encheu a boca de dicir, foi a herdanza da mala
xestión de Zapatero que foi o segundo peor presidente da historia de España, despois de Pedro
Sánchez. Deixou o país en bancarrota. E esa taxa de reposición foi obrigado para sacalo adiante.
Moitas grazas.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Ben, eu vou contestar ás preguntas. Rematado o mitin
do Partido Popular, contesto ás preguntas realizadas. Sobre os orzamentos. A ninguén lle gustaría
máis que a este concelleiro e ao grupo de goberno, que ter uns orzamentos en tempo e forma.
Creo que xa se explicou en plenos anteriores, pero repito. Foi imposible aprobalos antes porque o
servizo de Intervención, non tiña pechado a execución do exercicio do ano 2018 e trasvasado as
contas ao ano 2019. Que era paso imprescindible, previo á elaboración dos orzamentos do ano
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faga o favor de non dar mitins no pleno antes do período electoral, que empeza lémbrolle, o 10

CONCELLO DE BARBADÁS
2019. A explicación que nos dan é pola carga de traballo que teñen nese departamento, a falta de
persoal e porque tiveron moitas obras, durante o ano 2018, moitos contratos, moitas obras e
O Sr. Alcalde toma a palabra: Está falando, señor Manuel, está intervindo o señor Fírvida.
Quero lembrarllo. Non, non, pero quero lembrarlle eu a vostede que está intervindo el. Vaia
tomando nota, que está intervindo el. ¿Vale? Pois agradézollo.
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: E as plataformas, as plataformas electrónicas, en
realidade o que viñeron foi a complicar moito a vida da administración pública. Non neste
concello senón en todos os concellos. É un proceso moi laborioso, moi complicado, require
moita tramitación administrativa. Tardaron moito en pechar o exercicio do ano 2018 e eu síntoo

teño acceso ás contas do concello e non podo facer, as plataformas que nos envían dende o
Ministerio de Facenda, dende o señor Montoro, e agora outras. Polo tanto, están, non hai, non
está o concello paralizado, señora Fina. Están prorrogados os orzamentos do ano 2018. Ven é
certo que non podemos modificar os investimentos planificados no ano 18. Non poderíamos ter
investimentos novos. Un gran atranco para a acción de goberno. Recoñézoo, pero esa é a
situación actual do concello. A pista de skate e a casa da mocidade, o que fixo a empresa
contratada, foi presentar certificados de obra realizados para ir cobrando partes da obra, para

ACTA DO PLENO

pola tarde a elaborar os orzamentos. Se puidera facelo o faría, pero non podo. Non podo. Non
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moito, este concelleiro non pode meterse nas oficinas municipais deste concello, os domingos

poder desenvolvelo. O exercicio do ano 18 pechouse a mediados de marzo. Ata que estaba
Unha vez rematado, xa se pode entregar eses certificados de obra e esas obras teñen que estar
pagadas esta semana. Eu, a semana pasada preguntei por elas e dixéronme que como o exercicio
xa estaba rematado, xa se ían pagar inmediatamente. Eu, tamén son o máis preocupado e o máis
interesado en que se rematen esas obras, coma poden comprender.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): ¿Podo facer unha pregunta?
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Non é un instrumento para facer unha modificación
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Ah! Perdón, si, é verdade. O das subvencións. Explícoo
agora. As subvencións contémplase nos orzamentos. Iso non quere dicir que se vaian dar, nin que
se vaian repartir. Nin que haxa un dereito da cidadanía para o cobro desa subvención. Non, non.
Que unha subvención figure nun orzamento, significa que hai unha partida destinada para ese
fin. A continuación, é a concellería responsable quen ten que emitir unha orde para poñer en
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pechado o exercicio do 18, non se podía utilizar o remanente de tesourería das obras pendentes.
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marcha esa subvención. Unha vez posta en marcha a subvención e repartida, é cando as persoas,
sociedades, asociacións ou quen fose que se poda aproveitar, ou empresas, por exemplo, no caso
de promoción económica, que se poden aproveitar desas subvencións, é cando teñen que
presentar as facturas e poder cobralas. Pero, previo a todo iso, ten que saír o decreto da
subvención. Que figure no orzamento non significa nada máis que hai unha partida orzamentaria
reservada con ese fin, pero non significa que se vaia dar. Sería posible ter unha subvención no
orzamento e non concederse en todo o ano.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Entendo pola súa resposta, quere dicir que se non se
houbese pagado esa subvención antes, é simple e llanamente, decisión política.

saíu. Pero creo que é referido a algunha subvención
O Sr. Alcalde toma a palabra: Están pagándose agora.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): A subvención deportivas
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Adrián, entonces.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Que non chegou e que, como o orzamento está
prorrogado suponse que é posible pagar
O Sr. Varela toma a palabra (PSOE): Se queres explícoche, Ramón. Subvencións deportivas.

ACTA DO PLENO

Primeiro, se é do ano 18, tería que estar pagada. Segundo, se é do ano 19, aínda non porque non
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O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Dúas cousas, non sei de que subvención me fala.

Temos as nominativas e por concorrencia competitiva. En varias delas, varían os importes. Co
unha cantidade e que despois non coincida coa que imos traer no orzamento do 2019. Nalgúns
casos coincide e noutros non.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Pero vostedes prorrogaron un orzamento.
O Sr. Varela toma a palabra (PSOE): Si, pero non quere dicir que .. Vamos a aprobar un
orzamento en breves.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Quere dicir que van modificar
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Pódense modificar.
O Sr. Varela toma a palabra (PSOE): Ese importe pódese modificar, evidentemente
O Sr. Alcalde toma a palabra: O que están dicindo, senón me equivoco, é que o orzamentado o
ano pasado, e que hai que pagar este ano, que se vai pagar agora, está contemplado no orzamento
do ano pasado. Pero, os orzamentos deste ano, poden contemplar outra contía para o ano 2019.
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que pretendemos que se orzamento do 2019. Co cal a decisión é, non sabemos, non imos pagar

CONCELLO DE BARBADÁS
Para o ano 2019.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Non se lle explica.
O Sr. Varela toma a palabra (PSOE): Si, si, explicóuselle a todos e cada un dos que me
chamaron, explicóuselle.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Onde me movo
O Sr. Varela toma a palabra (PSOE): Claro, a ti contaríanche o que lles interesaba contar.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Non, non, non teño que dicir aquí o que me contaron,
non estamos falando da subvención deportivas estamos falando dun diñeiro que se lle dá é que
entregando a xustificación, tendo a subvención nominativa, cos orzamentos prorrogados, o único

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non é así, quen lle contou iso. Non sei quen llo contou.
O Sr. Varela toma a palabra (PSOE): Ramón, para que o entenda. Se me escoitades un
segundo, para que o entenda.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Escoitade ao Adrián, por favor.
O Sr. Varela toma a palabra (PSOE): Pero se me quere escoitar un momento, para que o
entenda. Vai a haber algún club ou entidade que vai levar, por exemplo, unha subvención maior
que o ano pasado. Se lle pagáramos o ano pasado, como se contemplaría no orzamento deste ano

ACTA DO PLENO

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non é así.

Número: 2019-0004 Data: 28/05/2019

que se lle di é que teñen que esperar a que se aprobe o orzamento

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Eu non teño que contestar, pero ben, contestaríache iso.
subvencións nominativas. Ou ata o 20 de decembro. Saberá igual a Secretaria. Ata que se peche a
contabilidade.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): A esa entidade díxoselle que se lle ía aumentar a
cantidade ou simplemente se lle dixo
O Sr. Varela toma a palabra (PSOE): Si que se lle dixo. Que tiña que esperar aos orzamentos,
foi o que se lle dixo. Todas as subvencións.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Isto non é un debate.
O Sr. Varela toma a palabra (PSOE): Díxoselle que se ía tentar mantelo, pero os orzamentos
non están aprobados. Non depende só do que eu poida dicir.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Se vostede intervén cando lle está intentando explicar, ou á
inversa, eh!
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O Sr. Varela toma a palabra (PSOE): E o concello ten ata o 31 de decembro para pagar as

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Secretaria toma a palabra: Vamos a ver. Esta explicación debería de dala a Interventora.
Porque eu creo que
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): A Interventora, si, si, eu entendo, entón, a subvención, ou
sexa o diñeiro está aí. O orzamento está presupostado, se se quere pagar, págase.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, é así.
O Sr. Varela toma a palabra (PSOE): Ninguén dixo o contrario.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Eu quero marcharme de aquí por se me preguntan,
responder, mira, se non che pagou, é porque de momento, ou sexa, non se tomou
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Politicamente. Señor Alcalde

política. Non é unha decisión de diñeiro. Cando ti tes prorrogados, a parte a señora Interventora
o poderá explicar, se estivera nalgún momento porque nunca está, que o saiban. A ver, existe,
existe, a, non existe tampouco?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Silvia, esas apreciacións sobran, agora.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): a ver, que nos temos que marchar.
O Sr. González toma a palabra (PP): Co diñeiro que iso costa e que non funcione o concello.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Manu, espera un segundo. Se os orzamentos

ACTA DO PLENO

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, non. Só unha pregunta. Vamos a ver. É unha decisión

Número: 2019-0004 Data: 28/05/2019

O Sr. Alcalde toma a palabra: Despois quero intervir eu un momentiño.

O Sr. González toma a palabra (PP):¿E onde están os resultados?
fálano vostedes, Ramón, Ramón, isto fálano vostedes fora. Agora está intervindo Chelo e despois
quero intervir eu, brevísimamente.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale, eu tamén breve. Vamos a ver, cando uns orzamentos
están prorrogados, ese diñeiro cando presenta o club a s facturas e están xustificadas
debidamente, hai que pagalo. É unha decisión política. Adrián, por favor, vale? É unha decisión
que terás que dicir ti si se paga ou non. ¿Vale? É que nada máis. Non hai ningún impedimento
legal coma lle están dicindo a esa persoa de que coma non están os orzamentos aprobados
O Sr. Varela toma a palabra (PSOE): Repito. É unha decisión política de coherencia de saber
que ata que teñamos os orzamentos non imos pagar ningunha subvención por se non coinciden
os importes.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Adrián, é unha decisión que o club ten que seguir
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón e Manuel. Isto non é un debate. Isto non é un debate. Isto

CONCELLO DE BARBADÁS
funcionando. Ou sexa, hai que pensar un pouco nos veciños e nesa actividade deportiva e nesa
asociación.
O Sr. Varela toma a palabra (PSOE): E se mañá, cando cheguen os orzamentos non se aproba
esa cantidade, ¿que facemos cos orzamentos? Reducímola ou que facemos.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, non, non.
O Sr. Varela toma a palabra (PSOE): ¿Como non? ¿Como non?
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pero podes aumentar
O Sr. Alcalde toma a palabra: isto xa está. Por favor, quero falar eu. Se me deixades.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, fáltame só isto, das contas. Vamos a ver. O tema de

unha pregunta e se me pode contestar. Durante, vamos, doce anos, que vai facer que levo sentada
neste concello, nesta bancada, quéreme dicir que o Partido Popular non aprobou os orzamentos,
vostedes que levaban tres anos, ... non, non, aprobáronse os orzamentos todos os anos, sen
ningunha obxección do que está dicindo o señor Fírvida neste momento. Vamos a ver, as contas
están presentadas. Vostedes presentan as contas o 20 de marzo. Se esa era a obxección o traballo
que ten ese departamento, que non o dubido, que non o dubido. Vamos a ver, xa podían vir a este
pleno. Ou sexa, xa podían vir a este pleno. Entón, vamos a ver, durante xe anos vámolo deixar aí,

ACTA DO PLENO

2018, é un decreto que vostede asinou. Entendo eu. Entón. Vamos a ver, soamente voulle facer
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Intervención. Quero, unha pregunta señor Alcalde, presentáronse o 20 de marzo, as contas do

tres que vostedes gobernaron e os que gobernamos o Partido Popular, sempre se levaron os
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale. Pois iso era o que quería que me contestara.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Agora, voulles aclarar unha cuestión, dado que o mitin, o señor
Manuel fixo un mitin. Mire, a crise económica, eu son breve eh!, a crise económica non foi pola
mala xestión de Zapatero, como se puido equivocar, por suposto, como se equivocaron os
xestores americanos dos bancos de inversión, Merrill Lynch e Lehman Brothers; ou as entidades
hipotecarias Fredie Mac e Fanny Mae, que son os provocadores causantes deste feito. Nin máis,
nin menos. E a crise de Bankia tamén foi culpable Zapatero. Se tal, foi culpable Zapatero ou foi
culpable Rajoy e o señor Rato, desbancando Bankia, ou desfalcando Bankia.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Señor Alcalde, quero a palabra un minuto, se é posible.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor.
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orzamentos e se aprobaron. ¿Si ou non?

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Secretaria toma a palabra: Ben, eu, xa que se está falando da sobrecarga de traballos,
quería aproveitar para que conste en acta, meu agradecemento coma Secretaria Xeral, ao persoal
de Secretaría e Administración, que realmente é departamento polo que pasan todos os servizos,
o supervisor de todos os servizos e o canalizador do traballo de todos os servizos, e que están
facendo un esforzo sobre humano. Polo tanto, a todos vostedes tamén lles pido que tendo en
conta que tendo dúas eleccións e o proceso electoral, lévase tamén dende o departamento de
administración e secretaría. Ben, pois, que teñan un pouco de condescendencia, se realmente non
podemos cumprir como ata agora cumprimos en tempo e forma, coas nosas actividades. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a todos vostedes. Ah. Por favor, está na súa quenda de

finalizada a sesión, sendo as 22:50 horas no lugar e data ó principio indicados, estendéndose a
presente acta, de todo o que, como secretario, dou fe.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE

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

78

Cod. Validación: 7ZRD37TLZSPHHJ67KK3GKZM3Y | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 78 a 78

Concluído o anterior, non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse por

ACTA DO PLENO

A Sra. Secretaria toma a palabra: Pechada a acta.
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palabra, ten dereito o público a intervir agora si.

