ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO DÍA 6 DE MAIO 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 6 de

D. ADRIAN VARELA VAZQUEZ (PSdeG-PSOE)

MAIO de 2019 reúnese

D. ANXELA GONZÁLEZ CID (BNG)

en sesión ordinaria, en

D. SERAFIN NÚÑEZ PEREZ (BNG)

primeira convocatoria, o

D. Mª CONSUELO VISPO SEARA (PP)

concello Pleno, baixo a

D. MANUEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ (PP)

presidencia do Sr. alcal-

D. JUAN CARLOS VILLANUEVA FERNÁNDEZ (PP)

de, coa asistencia dos

D. NIEVES CARRIL GÓMEZ (PP)

Sres./as. concelleiros/as.

D. MANUEL ANGEL FERNÁNDEZ QUINTAS (PP)

Relacionados na marxe,

Dª MIRIAM PRIETO VALDES (PP)

actuando

D.ª SANTIAGO GONZÁLEZ PEITEADO (DO)

cretario,

D.ª SERAFINA VARELAS VIEIRIA (DO)

Fernández.

como

se-

Silvia Alonso

D. RAMÓN PADRÓN CALVIÑO (GRUPO MIXTO)
Secretaria
Dª SILVIA ALONSO FERNÁNDEZ
Ausentes:
D. XOSE MANOEL FIRVIDA PLAZA (BNG)

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
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D. XOSE CARLOS VALCARCEL DOVAL (PSdeG-PSOE)

ACTA DO PLENO

Silvia Alonso Fernandez (2 para 2)
Secretaria
Data de Sinatura: 05/06/2019
HASH: 2a87f630cc48bba63a7449ba5de1bde7

Xosé Carlos Valcarcel Doval (1 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 05/06/2019
HASH: 154962dec3c1e759a904557b50ca69a5

CONCELLO DE BARBADÁS

CONCELLO DE BARBADÁS

PARTE RESOLUTIVA
1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR DE DATA 14/01/2019.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Iniciamos o pleno ordinario do mes de maio. Recordarlle a todo
o mundo que ten dereito a participar despois, cando se peche o pleno, no apartado de rogos e
preguntas. Pido que dado a cantidade de público asistente, que respectemos as regras de xogo,

ACTA DO PLENO

nos rogos e preguntas, a intervir.
Pasamos ao primeiro punto da orde do día, aprobación da acta anterior. ¿Hai algunha
consideración que facer sobre a última acta? Polo tanto, sométese á votación. Votos a favor da
acta.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobada por unanimidade a acta do 14 de
xaneiro de 2019.

1. MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR PARA QUE SE REGULE DE FORMA
ESPECÍFICA A INSTALACIÓN DE ANUNCIOS, PUBLICIDADE E MOBILIARIO
DESTINADO A TAL FIN.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Polo tanto pasamos ao primeiro punto da parte resolutiva que é a
moción do Partido Popular para que se regule de forma específica a instalación de anuncios,
publicidade e mobiliario destinado a tal fin. Ten a palabra o seu voceiro ou a súa voceira.
Lembrar que son cinco minutos na primeira intervención e tres na segunda.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas señor alcalde. Boa tarde a todas e a todos,
especialmente ao público que hoxe nos acompaña, gratamente. O que si é unha mágoa que sexa
o último pleno desta lexislatura, precisamente o máis concorrido. De todos xeitos, o noso
agradecemento de parte do Partido Popular pola vosa presenza, hoxe aquí, no salón. Na
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C

2

Cod. Validación: 4SXYPARAA57CSDLHKYKK7EQET | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 2 a 61

coma dicía antes, que cada un de vostedes pode ter dereito a rogos e preguntas, a unha quenda
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que é non interromper as intervencións de cada un dos membros desta corporación. Recordar,

CONCELLO DE BARBADÁS
actualidade non existe no Concello de Barbadás ningunha regulación específica sobre a
instalación de publicidade, anuncios ou tipo de soportes publicitarios, destinados a este uso, ben
sexan, valados publicitarios de grandes dimensións, rótulos luminosos, mupis, lonas ou outros
análogos, agás unha ordenanza de convivencia cidadá que regula moi por encima un montón de
cousas pero que non regula nada específico nesta materia. No Partido Popular temos claro que
este grupo de goberno, sempre inicia os seus proxectos polo teito. Para exemplo vaia a recente
instalación de tres mupis no núcleo urbano da Valenzá, pois a instalación e uso de calquera tipo
de soporte publicitario, require de xeito obrigatorio dun permiso municipal e dunha regulación
normativa. Consideramos necesaria a elaboración dunha ordenanza municipal sobre esta materia
publicitarias. Existen varias razóns, que nos levan a solicitar a mesma, integridade física das

ACTA DO PLENO

persoas, atendendo aos lugares onde se instalen, a seguridade viaria, a estética e a imaxe do noso
concello. Resulta fundamental establecer mecanismos de control para evitar un exceso de
contaminación lumínica e visual. Así, coma a necesidade de fomentar o uso das enerxías
renovables. Estamos convencidos de que estes criterios van encamiñados a garantir o benestar
das persoas, plenamente compatibles coa actividade publicitaria e comercial. Preocúpanos
ademais, que esta carencia de normativa municipal reguladora, poida utilizarse por particulares e
empresas para fomentar a súa actividade sen ningún tipo de control. Por elo, propoñemos ao
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que dea seguridade xurídica e información precisa, tanto á cidadanía en xeral coma ás empresas

1.- Redactar e aprobar unha ordenanza que regule as condicións que deberán reunir as
instalacións e actividades publicitarias, ubicadas ou efectuadas no dominio público municipal ou
bens de titularidade privada que sexan preceptibles dende o mesmo.
2.- O obxectivo desta regulación, será garantir a seguridade, tanto a viaria coma a das persoas, o
control e a prevención da contaminación lumínica e visual, ademais de mellorar a paisaxe e a
imaxe do noso municipio.
3.- E xa, por último, non autorizar a autorización de publicidade comercial ou electoral nos tres
mupis recentemente instalados, mentres non se regule a súa utilización. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas don Manuel. Ten a palabra don Ramón,
Compromiso por Barbadás. Ten cinco minutos.
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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pleno do concello, os seguintes acordos:

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Moi boas tardes a todas e a todos. A moción que nos
presenta hoxe o Partido Popular, hai que dicir que os acordos están bastante claros. No punto
tres, que din no autorizar a publicidade comercial ou electoral nos tres mupis instalados
recentemente, xa se dixo no seu día, aínda que nós non estivemos de acordo con estes mupis,
porque o que defendíamos dende Compromiso, era a instalación dun panel dixital para a
información á cidadanía, a modo do que existe no Concello de Oleiros. Información municipal,
non para publicidade. Polo tanto, o dos mupis, parécenos un gasto superfluo de cartos para algo
que non vai a ter apenas incidencia, nin funcionalidade de ningún tipo. Iso xa o defendemos no
seu día cando presentamos aquela moción, entón non imos a volver sobre o tema. Coma vostede
pouco este tipo de instalación de cartelería relacionado co tema que traen vostedes na moción.

ACTA DO PLENO

De todas formas, se houbese que facer unha ordenanza especial regulando todo isto, pois tamén
non nos vamos a opoñer e estaríamos de acordo. Sobre todo porque, a verdade, exemplos hai no
concello, de que non se están cumprindo un pouco as normas deste tipo. Non sei que pensan
vostedes, cando din vostedes que para que prohibir o uso de publicidade nestas cousas. Ben, este
domingo aínda se celebrou unha carreira, neste concello, e os plásticos que se colocaron por todo
o concello, tanto por zonas urbanas, coma por zonas rurais e nos montes, hai unha cantidade de
plásticos colocados, e levan a publicidade, levan publicidade, non levan anuncios da carreira en
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sinalou antes, xa hai un regulamento de participación cidadá e convivencia, para, que regula un

si. E si, moitos deses plásticos ao parecer recolléronse pero aínda son visibles moitos polo
ningunha carreira. Polo tanto, eu creo que se refiren vostedes a que nesa ordenanza, tamén iría
regulado que non poderían levar publicidade ese tipo de plásticos. Logo tamén, isto xa é poñendo
casos prácticos polo que se realmente se precisa unha ordenanza, que ben, sería consensuado
entre todos os partidos porque tamén nos afecta a todos no tema dos carteis que nós poñemos por
aí. E nisto, nós tamén somos culpables que moitas veces poñemos carteis, no caso que todos que
ninguén pode dicir que está exento disto, en lugares nos que non deberíamos de colocar. Pero
unha vez que se empeza a campaña, empézase, empézase, ao final, non se queren colocar pero ao
final acábanse colocando en lugares que non se deberían colocar. E niso, creo que pecamos
todos. Quero dicirlle, xa poñendo exemplos prácticos, nos mupis recentemente instalados, xa hai
bandos colocados do concello, pegados por detrás, cando iso é para colocalos por dentro dos
mupis, non é para pegalos por fóra. Outra cousa tamén, os carteis recentemente instalados polo
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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concello adiante, colgados. E son plásticos con publicidade. Non son plásticos anunciando

CONCELLO DE BARBADÁS
goberno para anunciar as obras, será porque ao mellor esperan que ao mellora non se empecen
esas obras antes de vir as eleccións, entón colocan os carteis para que se vexan que se van facer
para que a xente estea enterada que se van a facer, pero tamén moitos deses carteis colocáronse
furando en cerres, peches privados. Ou sexa, non foron colocados correctamente. Ben, ao parecer
algúns xa se sacaron deses lugares e xa se colocaron correctamente. Entón, pois ben, vemos que
a moción en parte, ou en parte, en bastante parte ten o seu, a súa lóxica porque realmente no
tema da cartelería e publicidade, e todo o que se coloca por aí, hai en certa medida bastante
descontrol e penso que todos temos a nosa parte de responsabilidade. Entón deberíamos traballar

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

ACTA DO PLENO

Democracia Orensana.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Boas tardes a todos, especialmente ao público pola
asistencia. e aos compañeiros. Dicir que dende Democracia Orensana, estamos de acordo que se
regularice isto, xa que nós, fai un tempo trouxemos ao pleno de Barbadás, algunha queixa
dicindo que o noso concello está moi feo. Está feo porque péganse nas marquesiñas dos
autobuses, carteis, nos postes de Fenosa de luz. Concretamente pedira, aos pobos, e pedira
paneis, puntos, para que se puidera colocar todos os bandos do concello. Dicir que cada un de

Número: 2019-0006 Data: 05/06/2019

por facer que as cousas se fagan correctamente. Nada máis

nós somos responsables dos nosos actos. Dicir que dende Democracia Orensana, nós non
política, ten que ser exemplar. O que non podemos é chegar aquí e pedir normas, cando nós
mesmos empezamos a poñer papeliños nos sitios non axeitados. Digo sempre, que a nosa labor
de políticos é dar exemplo. E dígoo en xeral para todos, porque non me gusta apuntar co dedo a
ninguén en concreto. Entón, si estamos de acordo en que se regularice isto porque o noso
concello gañará en imaxe; gañará en modernidade. Os mupis que se colocaron recentemente na
Valenzá, a min achegáronse algúns veciños para preguntarme de que forma ía funcionar iso, se
eran para publicidade de empresas coma están en Ourense, para recadar o concello diñeiro. Nas
comisións informativas informáronnos que non, que son soportes para o concello de, o concello
vai a expoñer alí, os bandos e as cousas que o concello considere oportuno. Supoño, máis
dirixido a actividades que se van a facer dende o concello. Penso que cando se fai algo no
Concello de Barbadás, o principal é que a veciñanza se entere; que a veciñanza o saiba. A min
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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pegamos carteis en postes de luz, nin de Fenosa, nin noutro sitio. A forma de facer campaña

CONCELLO DE BARBADÁS
non me importa informar aos veciños que queiran, pero, penso que cando se fai unha obra ou
cando se fai algo, o primeiro que se ten que dar é publicidade de como se vai a facer. Sobre todo
para evitarnos confusións e para nada considero que estes tres mupis que están en Barbadás, na
Valenzá concretamente, se utilicen para ningún tipo de campaña política. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas dona Fina. Ten a palabra dona Victoria Morenza.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Moitas grazas. Boas tardes a todas e a todos e ao
público en especial. Queremos aclarar que este goberno ten entre os seus obxectivos, transmitir
unha información veraz. No anterior pleno ordinario, debateuse unha proposta do grupo do
viario. O PP, na exposición de motivos propoñía arranxar o firme na Travesía do Viso cando en

ACTA DO PLENO

realidade estaban referíndose á Rúa das Burgas. Dende o goberno aclarámoslle que esta
información era incorrecta pero lonxe de recoñecer o erro, incidiron en reiterar a confusión. E
este grupo foi moito máis aló na manipulación da información, poñendo en dúbida a legalidade
da modificación do rueiro, asegurando que calquera modificación do rueiro, tiña que recibir a
aprobación en sesión plenaria. Este é o motivo polo que incido na necesidade de transparencia e
calidade na información, porque a Rúa das Burgas empeza coa confluencia coa Avenida de
Celanova e remata na confluencia coa Rúa do Viso. E a Travesía do Viso é unha rúa, unha das
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Partido Popular, no que pedían mellorar nunha rúa, cando en realidade estaban falando doutro

rúas máis pequenas da Valenzá, está aquí, que é onde está o convento das monxas. Queremos
sesión plenaria. Iso sabémolo. E que o rueiro actual está aprobado dende hai máis de dez anos.
¿E que ten que ver isto coa moción que presenta o Partido Popular sobre os mupis? Pois ten que
ver todo porque este partido non só amosa interese en solicitar información, non amosa interese
en solicitar información, senón que fan prexuízos antes de ter datos. E a presentación desta
moción é unha boa mostra delo. Este goberno, instalou mupis para colocar no seu interior
cartelería con información municipal. Así de simple e de transparente. Non vai colocar
información comercial; non vai colocar información política; nin vai instalar información doutra
índole. Só información do concello. vostedes son coma aqueles que ven sombras na semi
penumbra. Queren anticiparse a todo pero na maioría das ocasións, erran. Esta moción que
presentan carece de operatividade porque vostedes non solicitaron información, coma a tiñan que
solicitar, entón, anticipáronse e cometeron unha vez máis un erro. Os mupis foron instalados para
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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aclararlle tamén ao Partido Popular, que calquera mínimo cambio no rueiro, ten que pasar por

CONCELLO DE BARBADÁS
difundir información municipal, actividades deportivas, actividades culturais, turísticas,
educativas, de ocio, medio ambiente, etc. Ou tamén para publicitar campañas informativas
promovidas polo concello. coma vostedes ben din na moción, xa hai unha regulación recollida na
ordenanza de participación veciñal, non, de convivencia cidadá, e xa ven recollido que é de
exclusiva competencia municipal a instalación e mantemento na vía pública de todo o tipo de
elementos de mobiliario urbano e sinalización vial. Evidentemente, nós non imos pedirnos
permiso a nós mesmo. A administración local, é dicir o Concello de Barbadás, non lle vai pedir
permiso á propia administración para instalar mobiliario, ou para instalar este tipo de mupis ou
de taboleiros, que xa temos instalado noutras ocasións, en diferentes puntos do concello, e aínda
grupos da oposición, entre eles Democracia Orensana, que solicitou mupis, ou sexa mupis,

ACTA DO PLENO

perdón, taboleiros de anuncios en lugares onda non os había. Agora xa están encargados máis
taboleiros de anuncios para outros pobos onde non os hai, coma por exemplo pode ser Parada.
Neste caso non foi un concelleiro da oposición, senón que foi dende o propio goberno, que se
nos pediu e se nos chamou a atención sobre a necesidade de instalar taboleiros de anuncios. Nos
pobos, iso si que son, si que están regulados tamén na propia ordenanza, son mobiliario urbano e
poden colocar información, pois as asociacións de veciños ou para as festas, para as comisións
de festas, ou a propia información do concello, bandos, e todo ese tipo de información. E os
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imos seguir instalando taboleiros para información como así nos teñen solicitado, desde os

mupis, son un elemento moito máis perfeccionista e perfeccionado, para instalar cartelería, pois
por exemplo a campaña de compostaxe que está levándose a cabo, ou información de carácter
turístico, que tamén é outra das finalidades, para que unha persoa, ou un visitante, que chegue
por primeira vez ao concello, teña unhas nocións básicas de que pode visitar no concello. E
tamén por suposto, para a información da propia veciñanza, para a información da cidadanía que
poida saber que tipo de actividades hai, culturais, se hai teatro esa semana, se hai algunha
actividade relacionada coa educación ou algunha actividade relacionada co medio ambiente. E
ese é o obxecto dos mupis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas dona Victoria Morenza. O voceiro do Partido
Popular ten tres minutos para intervir agora. Grazas novamente, señor alcalde. A ver, benvidas as
achegas tanto por parte de Compromiso por Barbadás, ou Grupo Mixto, como de Democracia
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C
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de unha calidade estética maior e na que se pode consultar, pois campañas que se están facendo,

CONCELLO DE BARBADÁS
Orensana, que vexo que entenderon perfectamente o que hoxe traemos e queremos plantexar.
Volvemos a asistir ao cinismo da señora Morenza, e fíxense vostedes, que hoxe hai moito
público e diríxome especialmente a vostedes, que se preocupou, é dicir, no pleno pasado
trouxemos unha moción para que se arranxara a Rúa Travesía, dende o Centro de Saúde ata a
baixada do Mercadona, cara a Rúa do Viso. Aquí, dá igual o nome. A señora Victoria,
unicamente se preocupou de saber se se chamaba dun xeito, doutro, se figura nos mapas así, que
realmente os mapas están mal, e o rueiro está mal; en vez de preocuparse realmente de arranxar a
propia vía. Iso é o que nos trae rutinariamente no transcurso desta lexislatura. Parámonos a
reparar en pequeneces e despois resulta que as propostas que realmente carecen de sentido e de
con esta moción non estamos en contra da instalación destes mupis, señora Morenza. Hoxe, non

ACTA DO PLENO

sei se se dá conta vostede, senón pregúntelle a súa compañeira, á señora Marga, un dos motores
principais deste concello é o comercio. O comercio deste municipio. Pois a nós, seguramente, ao
resto tamén de formacións que hoxe estamos aquí presentes, se achegaron moitos comerciantes
preguntando e preocupándose se eses mupis ían a ser para instalación de publicidade e se estaba
regulada ou non, a mesma. Claro, sorpresa deles que nós tampouco tivéramos coñecemento de a
que ían a ir destinados. ¿Que pretende vostede? ¿Que a información a veñan solicitar veciño a
veciño, comerciante a comerciante, aquí ao concello? Enredar máis se cadra, aos funcionarios
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valor, se pasan, se pasan polo arco, por así dicilo e perdoándome a expresión. Vamos a ver, nós

desta casa, que xa bastante traballo teñen? A ver, eu creo que está suficientemente claro o que
cunha regulación específica. E a ordenanza que hoxe temos de hai varios anos, sen modificar, de
convivencia cidadá, é o caixón de sastre, porque aquí cabe todo. Cabe todo pero non regula
absolutamente e en específico nada.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, don Manuel. Ten a palabra don Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Si. Vamos a ver. Vamos a aprobar, ou sexa, vamos a votar
a favor porque todo o que sexa mellorar a ordenanza que existe e completala, pois non nos
vamos a opoñer. O que si, queremos dicir, é que nós estamos completamente en contra deses
mupis, e coma xa o dixemos no seu día, porque supoñen un gasto, o que nos valería un panel
dixital, como xa dixen, coma existe no Concello de Oleiros, que empezaron con un e levan nove.
Pero iso é un signo de modernidade, e non traer uns mupis que xa están máis pasados de moda
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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estamos a plantexar. E que toda instalación de mobiliario urbano, para información, debe contar

CONCELLO DE BARBADÁS
que non sei o que, que valen un pastón e ninguén vai a ver. Señora Morenza, quería que
respondera porque neses mupis xa hai pegados bandos do concello, pegados por fóra. Entón, se
queremos facer uns mupis, que por certo, xa digo, eses tres mupis, válennos o que valería un
panel dixital xigante, no medio da Valenzá, que pasaría información continua de todo o que se fai
no concello, simplemente. Sen publicidade nin nada máis. Simplemente información do
concello, ao xeito do que fai no Concello de Oleiros. Toda a cidadanía o vería. Sería controlado
dende aquí dende o concello, non habería que ir alí cunha chave a abrir a portiña e meter os
papeis e evitaríamos que ninguén puxera cartelería pegada neles porque teñen unha considerable
altura para que se vexan e funcionan dende as 8 da mañá ás 10 da noite. Non funcionan de noite.
oficina do concello, a persoa responsable diso, que lle leva unha hora ou dúas horas, na semana,

ACTA DO PLENO

para meter toda a información, todos os actos que hai e toda a programación que hai, sen
problema ningún. Sería moito máis efectivo cos cartos que estamos metendo neses mupis que
non teñen a efectividade que teñen esas, ademais nos tempos que estamos. Por iso, quería que me
respondera, ¿por que se están pegando carteis aí? ¿Por que se colocan plásticos por todo o
concello con publicidade? E por que como din vostedes, eu fágolle unha pregunta, se vostedes
permiten que se coloque un taboleiro anunciando unha obra, atornillando nunha pedra dun cerre
dunha casa privada, pode ir calquera veciño e pegarlle un cartel enriba do cartel que poñen
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Pasan información seguida, seguida, seguida. Simplemente é meterlle a información aquí nunha

vostedes, e non lle poden dicir nada. Porque vostedes entraron nunha propiedade privada furando
pegar un anuncio de calquera cousa. Entón, gustaríame que nos respondera a iso. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, don Ramón. Ten a palabra dona Fina.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Nada, dicir o que, repetir practicamente as palabras que
dixen antes. Señora Victoria, é certo que trouxen unha moción que pedín paneis. É certo que se
puxeron. Comprobeino, ás poucas semanas de pedilos alí estaban. Pero os paneis seguen sen
levar o cometido que teñen que ter. Porque sego vendo pegadas doutros partidos políticos,
pegadas de veciños, pegadas de festas nas marquesiñas de autobuses. Volvo dicir, nos postes de
luz...entón penso que regular isto e regulalo dunha vez é o xeito de empezar a ser un concello
moderno. Nós vamos a aprobar esta moción porque penso que é unha moción en positivo. Para
nada vamos a entrar ao debate de un fixeron e outros deixaron de facer. Simplemente, temos que
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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unha pedra que pertence a unha propiedade privada, calquera veciño poderá enriba dese cartel e

CONCELLO DE BARBADÁS
modernizarnos. E volvo dicir o que dixen antes, cando se faga algo dende o goberno, informar
aos veciños porque eles son o principal motor noso e é a quen nos debemos. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas dona Fina. Ten a palabra dona Victoria Morenza.
Recordarlle que son tres minutos.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Moitas grazas. Don Manuel Angel, o rueiro foi
aprobado pola maioría absoluta do Partido Popular hai dez anos. Lembro que cando estábamos, o
Partido Socialista estabamos na oposición, e votamos en contra porque non estabamos de acordo
cos nomes que se lle puxeron, creo lembrar que votamos en contra. O meu compañeiro Xose

en conta que se repetían numerosos viarios en diferentes pobos. A rúa Milladoiro, repítese varias
veces; a rúa Tangaraño repítese. Así catro, cinco ou dez rúas. Entón non me fale vostede do
rueiro municipal cando foi aprobado coa maioría absoluta aplastante naquel momento do Partido
Popular. Vostede fala de que se lle pediu información por parte dos comerciantes. Á concelleira
de comercio Marga Pérez, tamén lle pediron información o 26 de abril e xa lle dixo naquel
momento, que dende o goberno se informaba que eses paneis eran só para información
municipal. Vostedes anticipáronse presentando esta moción porque non se preocuparon de

ACTA DO PLENO

popular á hora de poñerlle nomes a diferentes lugares, a diferentes viarios. E tamén, non se tivo
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Carlos Valcárcel quizás me poda precisar se foi así ou non, porque non se recollera o sentir

preguntar, porque ao mellor, falla o fluxo de comunicación entre os dous grupos, non o sei. Pero
houbéramos explicado que era para información municipal. Xa existe unha ordenanza, coma
dixen antes, e nesa ordenanza xa prohibe pintan, escribir, ensuciar os bens de ornato público,
coma farolas, beirarrúas, papeleiras, balados...xa existe iso. E xa existe tamén outro artigo no
que se prohibe pegar carteis en lugares fóra dos autorizados, exceptuándose da prohibición os
partidos políticos en períodos electorais e as entidades sociais, ante eventos de especial
significación cidadá. Coma é o caso dalgúns eventos deportivos dos que se está a falar aquí.
Tamén se prohibe colocar carteis, pancartas e elementos publicitarios sen autorización municipal.
E prohíbese facer pintadas sobre elementos estruturais na vía pública e no mobiliario urbano,
muros e paredes. E tamén se prohibe utilizar os espazos públicos para o que non se ten
autorización ou se excede do autorizado. Co cal, coma poden vostedes comprobar, todas estas
cuestións están reguladas. Ante as preguntas plantexadas polo compañeiro Ramón Padrón,
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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se é unha cuestión tan sinxela coma preguntarlle a calquera dos concelleiros, e xa llo

CONCELLO DE BARBADÁS
dicirlle que o feito de que aparezan bandos nos mupis foi un erro. Un erro á hora de colocalos ou
un erro ao dar a instrución. Non é para colocar bandos. Coma dixen antes e volvo repetir, é para
colocar cartelería estética de grandes dimensións. Uns carteis que xa teñen unhas dimensións
prefixadas. E ben, hoxe non está o meu compañeiro Fírvida, el saberíalle dicir exactamente as
dimensións porque foi a persoa que tivo a iniciativa de colocar estes mupis. E sobre o feito de
colocar nalgún caso algún destes carteis que tanto lle parece molestar ao Partido Popular, sobre
todo e principalmente, atendendo tamén ás peticións e aos plantexamentos que nos chegaron
dende Compromiso por Barbadás, xa se tiveron en conta que si, que tamén houbo algún erro,
nalgunha ubicación dalgún dos carteis, e tan pronto se tivo coñecemento xa se procedeu a

minuto.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas. Vamos a ver, señora Morenza, por contestarlle a
vostede que é a que está poñendo un pouquiño máis de impedimentos a dar paso a esta proposta,
cremos sumamente importante. Non é necesario que nos veña a ler ou transcribir aquí o que é a
ordenanza de convivencia cidadá. Artigo 14, no seu apartado b), si que está prohibido pegar
carteis fóra dos lugares autorizados. Excepcionalmente esta prohibición queda, queda zanxada no

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten unha última intervención don Manuel de un
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colocalo axeitadamente.

caso dos partidos políticos en períodos electorais e demais; pero se seguimos un pouquiño máis
este grupo, no seu artigo 42, tamén fala de sancións. Fala o artigo 42, apartado b), para as
infraccións graves, multa de entre 300 a 1.202 euros. Sen ánimo de sementar ningún tipo de
polémica, esta semana todos vimos que si, moita ordenanza, pero non a pomos en práctica
O Sr. Alcalde toma a palabra: Don Manuel, ten que ir rematando. Ten que ir rematando que xa
se excedeu doce segundos.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Apareceron carteis destes, postos en contedores,
fachadas de edificios, entón
O Sr. Alcalde toma a palabra: Don Manuel, ten que rematar.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): ¿A quen se lle vai pedir responsabilidade e a quen se
vai sancionar? Ou é que van optar vostedes
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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cara adiante, dentro da propia ordenanza xa que vostede está moi interesada en facerlle coñecer a

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Manuel
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Por traballos de carácter social e facerllos retirar todos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Leva un minuto trinta segundos. ¿Vostede rematou, non? Si.
Ben. Voume dirixir a todos os grupos políticos. Compromiso por Barbadás. Non é un gasto
superfluo. Un gasto superfluo ao mellor sería colocar un panel ou dous, ou tres, ou catro, do que
vostede pretende. Mire, voulle facer unha comparativa entre a situación de Barbadás e a
situación de Oleiros. Barbadás ten 11.100 habitantes. Oleiros ten 35.359 habitantes. Barbadás ten
un orzamento aprobado inicialmente hai unha semana de 6.700.000 euros. Orzamento aprobado

poñer a situación nunha comparativa xusta e equilibrada. Unha comparativa xusta e equilibrada.
Dicirlle que os mupis en cuestión, son un avance en relación á situación anterior. E dicirlle
tamén, que os mupis, coma vostede dixo, xigante, xigante, colocouse en Ourense, e Democracia
Orensana e outros partidos fixeron as alegacións oportunas que consideraron. Teñen
contaminación lumínica e poden trastornar e causar problemas no tráfico rodado. É así, vaia
vostede ao parque, non ao polideportivo, ao Pavillón dos Remedios e verao. Todo ten os seus
pros e os seus contras. Pode ser que nun momento determinado haxa que colocar uns paneis

ACTA DO PLENO

que para que nós tivéramos o orzamento de Oleiros, teríamos que ter 55.000 habitantes. Hai que
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no Concello de Oleiros para o ano 2019, de 30.114.000 euros. É dicir, cinco veces máis. É dicir,

coma o que vostede di. Este é o momento de colocar estes mupis. Como dixo a señora Victoria
que se houbera publicidade privada, privada, habería que ter unha concesión administrativa, unha
concesión administrativa para poder facer uso dun espazo público, de dominio público. De
dominio público. Como lle dixen, creo que non están pasados de moda. Pero ben. Todos os
membros desta corporación sabían da colocación destes mupis. Todos. Aquí falouse reiteradas
veces diso. Vostede trouxo unha moción que pode ser votada a favor ou pode ser votada en
contra. Pode ser discutible ou non. Foi positiva dende logo, con ánimo construtivo, pero aquí
falouse en todo momento de que se ían colocar estes mupis. Polo tanto ninguén de vostedes, dos
dezasete concelleiros e concelleiras poden dicir que non se sabía que se ían colocar eses mupis.
Sabiamolo todos e todas. Polo tanto... dicirlle ao señor Manuel que cinismo é cando, ao que se
refire vostede de dona Victoria Morenza, cinismo é cando alguén non recoñece o seu erro e
segue recalcitrando nese erro. Porque vostede, no pasado pleno, díxoselle reiteradas veces que o
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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Morenza, dende logo que é simplemente para colocar publicidade municipal, institucional. Dicir

CONCELLO DE BARBADÁS
nome da rúa non era ese, e vostede seguiu insistindo, falando de que había que traer a pleno unha
modificación do rueiro. Mire, cinismo o xusto, o seu. ¿Votos a favor da moción?
O Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular e Grupo Mixto
O Sr. Alcalde toma a palabra: E Democracia Orensana
O Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón, e DO. Partido Popular, DO e Grupo Mixto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Votos en contra?
O Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Socialista e BNG

O Sra. Secretaria toma a palabra: Queda aprobada porque hai
O Sr. Alcalde toma a palabra: Claro, queda aprobada a moción, foi o que dixen.
O Sr. González toma a palabra (PP): A ver, a ver, a ver se lle falta algo
O Sr. Alcalde toma a palabra: Conto bastante mellor ca vostede. Xa empeza vostede coa súa
dinámica de boicot.
O Sra. Secretaria toma a palabra: Limítome a describir o que vexo.

ACTA DO PLENO

Queda aprobada

Número: 2019-0006 Data: 05/06/2019

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións polo tanto non hai. Queda aprobada a moción.

O Sra. Secretaria toma a palabra: Queda aprobada
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostede ao mellor é o que ten que empezar a facer números.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobada cos votos a favor de PP e Grupo
Mixto e Democracia Ourensana e os votos en contra do PSdeG-PSOE e BNG o seguinte acordo:
“Moción do Partido Popular para que se regule de forma específica a instalación de
anuncios, publicidade e mobiliario destinado a tal fin: 1.- Redactar e aprobar unha
ordenanza que regule as condicións que deberán reunir a instalación e actividades
publicitarias ubicadas ou efectuadas no dominio público minicipal ou bens de titularidade
privada que sexan perceptibles dende o mesmo. 2.- O obxectivo desta regulación será
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Dixen, queda aprobada a moción. Foi o que dixen

CONCELLO DE BARBADÁS
garantir a seguridade, tanto viaria coma das persoas, o control e a prevención da
contaminación lumínica e visual e a mellora na paisaxe e imaxe do municipio. 3.- Non
autorizar a utilización de publicidade comercial ou electoral nos tres mupis, recentemente
instalados, mentres non se regule a súa utilización”

3. MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR DE BARBADÁS SOBRE O GRAVÍSIMO
DETERIORO NOS SERVIZOS E NA COORDINACIÓN DA ESCOLA INFANTIL
MUNICIPAL.

escola infantil municipal. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Boas tardes a todos. Señor alcalde, pídolle un minuto só que
non conte o tempo. Non vou a proceder a ler esta moción. O Partido Popular vai a ceder os seus
cinco minutos e os tres posteriores, vai poñer voz nos veciños de Barbadás, neste caso nos pais
dos que fixeron esta reclamación na gardería, e lle damos, vamos a darlle a voz do Partido
Popular a esta persoa que vai ler un escrito en relación ás denuncias que teñen e en relación aos
pais que os apoiaron.

ACTA DO PLENO

Partido Popular de Barbadás sobre o gravísimo deterioro nos servizos e na coordinación da
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é, moción do

e usuaria da escola infantil de Barbadás e representante dun grupo de pais e nais que vimos
advertindo unha serie de deficiencias e neglixencias ao servizo. Primeiro de todo quero clarexar
que en ningún momento estamos intentando politizar cos nenos, ¿vale?, xa que aquí estamos
unidos pais de diferentes grupos políticos, esquerdas, dereitas e neutrais. Ata agora, levamos un
mes detrás deste tema e non o sacamos aos medios tampouco. ¿Vale? Debo dicir que estamos
encantados coas profesoras e si, somos poucos, pero é que os que nos queixamos somos os dos
nenos que comen enteiro, ¿vale?, que é unha minoría. Son dúas aulas, vinte e seis nenos, cando
no centro hai máis de noventa. Que si, que están a dous, tres meses de acabar o curso, vale, ben,
pero é que estamos mirando polos que veñen detrás e polos que se quedan. Os feitos
desencadéanse por temas de comedor, ¿vale? Está habendo unha serie de problemas. Durante
case dous meses, os nenos saen trinta minutos tarde. En vez de saír á unha e media, saen sobre as
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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A Sra. Sandra toma a palabra: Boas tardes. O meu nome é Sandra e preséntome aquí coma nai

CONCELLO DE BARBADÁS
dúas. Os pais, non dicimos nada, queixámonos pero non directamente ao centro, nin nada. E de
repente, un día sae a coordinadora, gritando, bastante alterada e bótalle a culpa á cociñeira.
Literalmente di, “é a cociñeira que me quere joder e non se dá conta que os únicos que ides saír
jodidos sodes vós”. ¿Vale? Non son formas de dirixirse a ninguén. Se os nenos saen ás dúas e se
teñen que deitar ás dúas e os levantan ás tres, creo que non teñen un correspondente descanso.
Vale, para moitos é insuficiente. A todo isto, hai un escrito presentado polas profesoras no mes de
novembro, que se trae a pleno, ¿vale?. Posteriormente en xaneiro hai unha reunión no centro por
este mesmo motivo e posteriormente, en abril, outra. Quero dicir con isto que se hai, tres causas
do mesmo, é que algo pasa realmente, e aquí non se nos dan solucións. Na reunión última, trátase

taboleiro non se correspondía co que se estaba dando aos nenos. Suprimíronse pratos e demais.
Aparte o menú é bastante repetitivo. Teño menús dende o mes de outubro do ano pasado, no que
non varían practicamente nunca. É alternando o mesmo menú, distintos días, pero é basicamente
sempre o mesmo. Na propia reunión enterámonos por unha nai que hai un caso de papeiras.
Houbo un caso de papeiras no mes de novembro. A uns papás chámaselles por teléfono, se lles
comunica, a outros non se lles di nin “mú”, e sobre todo non se informa mediante o cartel
informativo coma por exemplo agora si o hai da escarlatina. ¿Vale?. Despois, ben, hai outras
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cociñeiro pois hai que solucionar dalgunha maneira. Vale. Pero o menú que estaba posto no
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do tema da cociña. A cociña, evidentemente, se está dando catering, e o entendemos, non hai

neglixencias, pois coma deixar a un neno fóra abandonado na porta, sen estar os pais presentes.
media da mañá para almorzar e cando os van a recoller a resposta é “non lle demos o almorzo
porque non hai leite nin galletas”. ¿Vale? Nenos, os que por x circunstancias os pais chegan
tarde a recollelos pola tarde e non lles deron de merendar. Nenos que saen con golpes e ninguén
sabe dicir nada. Ninguén sabe explicar nin por que nin porque non. ¿Vale? O único que
queremos é que pois os menús sexan un pouquiño máis variados, ¿vale? Non todos os meses o
mesmo. E que eu creo que o tema da coordinadora parécenos moi forte. Moi, moi forte, xa que
non son palabras para dirixirse a ninguén sen vir a conto de nada, porque ninguén lle pediu
explicación ningunha, saíu así da nada. E menos con esas palabras e diante de menores.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Rematou? Moitas grazas, Sandra. Ten a palabra o señor Ramón
Padrón. Ten cinco minutos.
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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¿Vale? Ou sexa, entrégase a un neno que non están os pais diante. Nenos que se deixan ás sete e

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ben, vamos a ver. Visto que a moción non a defende a
señora Vispo, pois claro, a persoa que está agora sentada no seu posto, eu todo o que acaba
vostede de manifestar, é un escrito que vostedes presentaron neste concello. Polo tanto, tereille
que preguntar se, responderame despois, a quen representa este escrito. Se representa a todos os
pais e nais da gardería, ou representa, claro, unha vez que está vostede sentada aí, ten que dicir a
quen representa en total, porque por exemplo, a señora Vispo representa aos votantes que votaron
ao Partido Popular nas anteriores eleccións. Ben. Pero, eu estou na miña quenda de palabra, por
favor, non molesten

transcurrido. Xa de entrada, cando se iniciou este pleno pedín respecto, educación e mesura ao
tomar decisións. Evidentemente, quen están na quenda de palabra son os concelleiros e as
concelleiras. Despois, ao final do pleno, reitero, ao final do pleno, os asistentes están no seu
dereito no apartado de rogos e preguntas, a intervir. ¿De acordo? Grazas. Prosiga, ten catro
minutos, de novo.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Dito isto, por favor, nós vamos a explicar a nosa postura,
e con respecto ás posturas dos demais grupos porque estamos falando dun tema moi serio. En

ACTA DO PLENO

público e aos asistentes, aos concelleiros e concelleiras. En caso de que non se faga así terei que
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, si. Ramón, perdoe un momentiño. Van un minuto

primeiro lugar, hai que facer unha reflexión, porque estamos ante un debate dun servizo público
letreiro que se sacou aquí hai un pouco. Ou sexa, isto xa pasou de saír do servizo en si mesmo,
xa pasou aos xornais, xa o sacamos á rúa, agora traémolo aquí ao pleno en plan espectáculo. E
non, os cativos non merecen o espectáculo que estamos dando os maiores. E todos temos a nosa
parte de responsabilidade. Xa digo. Enumerando todas esas cuestións que están saíndo. E por
favor, paremos isto que non vaia a máis porque están nenos polo medio. Non estamos falando de
obras, nin de piñeiros, nin doutras cousas. En segundo lugar, con Compromiso por Barbadás e
con este concelleiro en particular, ningunha, non nos chegou a ningunha instancia dende a escola,
nin nais, nin traballadores, nin coordinadora, menos o concelleiro responsable, dos problemas
que aquí apareceron coa presentación dunha moción, que na comisión informativa do xoves
anterior a este pleno, se nos dixo que o Partido Popular, si que lle foron comunicadas estas
cousas porque recoñeceron que tiveran reunións cos pais. Polo tanto, co noso grupo, que estamos
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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e ningún cativo, penso que merece o espectáculo que estamos dando, coma por exemplo, un

CONCELLO DE BARBADÁS
na oposición e non sei se o grupo, o outro grupo que está aquí na oposición, se tiñan constancia
disto. Ao parecer non, porque aquí xa o nomean na mesma moción, o Partido Popular, que nos
tachan de irresponsables, ao señor Ramón Padrón e á señora Fina Varelas. Ben. Xa digo, a
instancias, a nós non nos chegou ningún tipo de queixa, ata que chegou esta moción. Unha vez
que chegou esta moción, nós en comisión informativa, preguntamos ao Partido Popular todo isto,
denuncias que nos dixeron que había escritos aquí, prebendas que se lle pagaban á señora
coordinadora. Entón, nós preguntamos no concello. Efectivamente, hai dous anos, ata hai dous
anos había unha coordinadora que viña de tempo atrás por unha serie de circunstancias dimitiu.
Ao parecer houbo outra un tempo, catro meses ou cinco, ou unha cousa así, ata que se fixo unha

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Fíxose unha reunión na que, fíxose unha reunión na que,
isto é moi serio, penso que para prestar atención. Fíxose unha reunión na que se informou de que
había que poñer unha coordinadora, e se explicou que esa coordinadora ía gañar un suplemento
máis por exercer labores de coordinación. Ao parecer só se presentou unha proposta e foi
aceptada polo resto das traballadores ou das persoas que estaban naquela reunión. Terá algo que
precisar o señor concelleiro. Nós non estabamos. Entón, ao parecer a partir de setembro empezan

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, prosiga, prosiga.
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reunión que é a información que temos nós, ata que se fixo unha reunión

estes problemas. Hai un escrito presentado polos traballadores que está aquí, en novembro. Hai
concelleiro que están aquí desmentindo todas estas cousas que poñen os traballadores. A
continuación hai unha inspección da Xunta, cuxo informe está aquí, en decembro, na que sinala
unha serie de deficiencias do, en canto a autorizacións, faltan autorizacións; en canto ao persoal,
hai ata tres puntos, se os leo todos aquí e que non me chegan os cinco minutos. En canto ás
instalacións, en canto ao funcionamento, en canto á documentación. Isto son as deficiencias
todas que a Xunta, en decembro, na inspección di sobre a gardería municipal. Estes escritos
entregáronmos hoxe de secretaría, polo que lle dou as grazas. Di a solicitude. O señor concelleiro
co que tamén nos puxemos en contacto, díxonos que, porque isto requiría nun mes contestar, que
se enviou documentación no mes de xaneiro, que se subsanaran todas estas deficiencias. E logo
aparece o escrito dos pais que é o que nos falou vostede
O Sr. Alcalde toma a palabra: Don Ramón, ten que
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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unha reunión, ao parecer, logo despois do concelleiro con eles. Hai unhas contestacións do

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Agora de todas estas deficiencias. Entón, vou a deixar
para a segunda intervención o resto da nosa exposición. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra a voceira ou voceiro de Democracia Orensana.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Se algún día vin ao Concello de Barbadás, cunha
contradición pode ser este o gran día da miña contradición. Este é un tema sumamente,
sumamente serio porque estamos falando de nenos pequenos. Estamos falando dos nosos fillos.
Estou un pouco nerviosa, perdoade que me poña así porque é algo que este fin de semana, pois
fixo preocuparte moito. Porque vamos a ver, é certo que dende fai uns días, recibín unha carta

pais de nenos, dixéronme que hai algunhas deficiencias, como por exemplo, que se, non se lles
comunicou a baixa da cociñeira e que empezaba a dar un servizo de catering. Iso si que se me
dixo. Os menús publicados, non son os que realmente se están dando. Fálanme de que hai nenos
que cando se entregan, entrégannos pois cos cueiros sen cambiar. ¿Vale? Son coñecedora diso.
Son coñecedora diso dende fai unha semana. Non entendo porque a señora Chelo Vispo nos
nomea aquí, pero ben, saberá ela por que. Supoño que hai xente que lle gusta facer política cos
nenos. A Democracia Orensana, xamais. Xamais utilizará a ninguén para un só voto. Seguindo

ACTA DO PLENO

alcalde, nin con Sarín, púxenme en contacto con pais de nenos que si asisten á gardería. Estes
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dos pais dos nenos, coas queixas, e eu púxenme en contacto, non con ningún político, nin co

co tema. Esas nais dalgúns nenos, faláronme concretamente, da coordinadora e preguntei por ela,
persoa é que os nenos a adoran. Que os nenos, cando van á gardería e a ven bótanse nos seus
brazos. Entón eu dixen, dixe, chegáronme dúas cartas por ambos lados e dixen, non vou facer
caso ás cartas, voulle facer caso aos nenos. Para min o que realmente vale como nai, e teño unha
nena pequena, o que me vale é que cando eu levo á miña filla á gardería, que se bote aos brazos
da súa profesora, dimo todo. Eu quedo tranquila e feliz, cando iso acontece. Dicir, dicir, que este
espectáculo é bochornoso, que dende o noso concello saiamos nos medios por isto. Isto, nunca
podía chegar a este punto. Aquí o que había que facer é dende o goberno, é diálogo cos pais;
diálogo con todos, falalo porque estas cousas resólvense na casa. Se hai un problema na gardería,
resólvese alí e non querer, non querer meter a xente externa ou a outros partidos, que nós non
estamos na gardería. A min encantaríame estar un mes todas as horas, e ver de primeira man que
está pasando. Iso é imposible, poñer cámaras para ver o que sucede nunha gardería, é imposible.
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porque aquí o debate a que se ven é principalmente por esta persoa. O que se me falou desa

CONCELLO DE BARBADÁS
Entón, eu pídolle ao goberno, que agora está acabando, non queda nada, que, as cousas hai que
arranxalas internamente. Escoitar ás persoas e intentar solucionar o problema. Non podemos
facer da coordinadora unha cabeza de turco. Xamais. Porque eu creo que aquí o problema que
hai na gardería, é o entendemento de todas e cada unha das partes. Porque penso que todos os
traballadores teñen que estar unidos por un ben, polo ben dos nosos fillos. E iso é o que tedes que
ter claro todas e cada unha das traballadores. E non é cuestión, perdoade que volo diga así, non é
cuestión, é culpa dun ou é culpa doutro. Non. Porque todos estades xogando coas vidas dos
nosos fillos, do que máis nos importa, dos nosos amores, dos nosos tesouros. Por tanto, pídovos
dende Democracia Orensana, entendemento. Entendemento co goberno, entendemento cos pais e

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. Ten a palabra o señor concelleiro.
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Si. Boas tardes a todas e a todos. Xustificar, porque non o
fixemos no comezo do pleno a ausencia hoxe, do compañeiro Xosé Manoel Fírvida que por
motivos laborais non pode asistir a esta sesión plenaria. E eu, en todo caso, agradecido pola
presencia tamén hoxe do público asistente a esta sesión plenaria, do pleno ordinario de maio. En
primeiro lugar, vou facer unha serie de reflexións, ao respecto desta moción que trae o Partido

ACTA DO PLENO

é vergoñento. Moitas grazas.
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entendemento cos profesores. Un entendemento global para non saír nos medios porque para min

Popular e da intervención. Ben. Vou explicar rapidamente o nomeamento da actual coordinadora
cuestións persoais, e ter un tránsito de cinco ou seis meses, dunha coordinadora que estivo con
esa temporalidade, me reunín con tódalas traballadoras do centro para pór enriba da mesa a
necesidade dese novo posto, efectivamente, cun plus porque, loxicamente é un incremento de
carga laboral e que hai que gratificalo dalgunha maneira. A única persoa que accedeu a ese posto
foi a actual coordinadora do centro que segue desempeñando correctamente o seu traballo dende
entón. Entón, foi absolutamente democrático. Non foi como viña de atrás con soldos, con
contratos feitos e onde manteñen eses contratos e eses soldos a traballadoras que hoxe xa non
están nesa tesitura. Dicir que dende o inicio de curso, que eu creo que moitas das cuestións veñen
por aquí, hai unhas normas que dita, a coordinadora, que emite a coordinadora do centro e
respaldadas necesariamente polo concelleiro de área e onde están estipuladas unha serie de
normativas dende as sete e media a oito e media da mañá, a oito e media da tarde, perdón, polas
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que xa o fixo o compañeiro Ramón. É dicir, logo dunha coordinadora anterior que dimitiu por

CONCELLO DE BARBADÁS
distintas traballadoras do centro, dos cometidos que ten que facer en cada momento, para que o
servizo funcione e sexa axeitado. E isto é coma en calquera empresa, en calquera servizo ten que
funcionar así. Hai unhas fichas de material, tamén, porque en algún momento se di que se teñen
ou non material a cargo, se compramos ou non material. Hai unhas fichas que elas poden
entregar en calquera momento para pedir o material que se considere. E si, dicir que, pois si, hai
un escrito do 19 de novembro, tamén como comentou neste momento o compañeiro Ramón
Padrón, das traballadoras do centro, que foi contestado por este concelleiro e pola coordinadora,
onde se rebatiran esa serie de cuestións. Hoxe, tódalas traballadoras que asinaron este escrito,

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, perdón, perdón. Se hai algunha interrupción, a persoa
dos veciños e veciñas de Barbadás. Repito, teñen o dereito a intervir ao final.
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Hai coma ben dixo o compañeiro Ramón, unha
inspección da Xunta, do 19, porque sempre que hai un escrito de denuncia, evidentemente, hai
unha inspección posterior. Emitimos toda a documentación, fixéronse todos os arranxos de
pequeno calado que puido dicir a Xunta, e temos unha contestación por parte da administración,
onde nos din que recibiron a documentación toda e que polo tanto temos que entender que

ACTA DO PLENO

que interrompa vaise fora. Teño esa potestade para facelo. Por favor, respecto aos representantes
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creo que xa non respaldarían todas esas cuestións que aí matizaron. Hai unha inspección

efectivamente, todo está en regra. Voume pasar xa, digamos á reunión do 11 de abril, dado que
digamos que é tamén unha lista que conseguimos nesta lexislatura. En lexislaturas anteriores,
cando había unha baixa da cociñeiro, había cátering puro e duro e non había lista, e non había
monitoras contratadas como temos na actualidade. Temos un servizo de cátering coa empresa
Aixiña e dúas monitoras contratadas, unha de once e media a unha e media e outra de catro e
media a cinco e media, para servir a froita pola tarde. Polo tanto, o servizo está absolutamente
cuberto. A comida, sérvese en perfecto estado, racións abundantes e nas horas pautadas. Eu teño
por aquí nalgún lugar un escrito da empresa Aixiña, onde di, a chegada do furgón ás once e
media da mañá, que parece que tamén se pón en dúbida todo isto. O furgón chega ás once e
media, perfectamente. Temos os menús dunha dietista, dunha nutricionista, perfectamente
redactados e que o servizo de cátering fai con corrección, tal e como se sole dicir. E ben, eu
pódolles ensinar aquí, que me digan onde hai deficiencia en comida. Eu gustaríame, eu non sei o
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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houbo a baixa da cociñeira e non puidemos, porque a lista non funcionou, a lista de substitución,

CONCELLO DE BARBADÁS
que comen nas casas os nenos pero dende logo onde nós comen, e comen unhas racións
perfectamente abundantes; de sopa, de puré, de todo o que está exclusivamente nos menús, e coa
corrección completa. É dicir, non hai absolutamente ningún problema, só os que se queiran crear
porque estamos en campaña electoral e entón, é necesario desprestixiar un servizo público coma
é a escola infantil municipal. Ben, eu nesa reunión, si que non fun capaz, non dixen cando ía
empezar a cociñeira porque estábamos, porque a burocracia administrativa ás veces non permite
dicir que é mañá ou é pasado. Hoxe si que estou en disposición de dicir, con normalidade, mañá
se dite un nomeamento do decreto do novo cociñeiro ou cociñeira e o mércores se empece a
traballar. Hoxe si podo dicilo, non o día once, que se machacou, o concelleiro non dixo. O

O Sr. Sarín toma a palabra (BNG): Ben, remato dicindo que si que houbo varios días retraso
na entrega dos menús
O Sr. Alcalde toma a palabra Remate
O Sr. Sarín toma a palabra (BNG): Sego na seguinte intervención. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Sandra, ten vostede a palabra. Ten tres minutos.

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Sarín, ten que rematar.
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concelleiro dixo o que podía, nese momento. Si que houbo varios

A Sra. Sandra toma a palabra: Si, quero ler algúns dos puntos do escrito das profesoras,
mesmo. É un, a redución considerable de calidade e cantidade dos alimentos subministrado aos
nenos e ás nenas. Vale. Dous, o incumprimento dos horarios pautados para a subministración das
comidas aos nenos. Por orde da coordinadora estábanse realizando ás once e media cando o
propio regulamento municipal establece que se empezarán a realizar ás doce e cuarto. ¿Vale?.
Teño que recoñecer que si se está cumprindo agora. Agora, si se está cumprindo, despois de que
a reunión se informase, señor Sarín. ¿Vale? Esas fotos que vostede mostra, son do día 2, ¿vale?,
porque é a sopa de estreliñas, sopa de fideos, perdón, e albóndegas con pescada e zanouras. A
foto dun día non representa, eh, dun día 2 de maio, por suposto, non, sen, non representa ao de
todo o mes de abril. ¿Vale? Hai días nos que eu si teño a foto do menú do mes de abril, eh!, e o
papel onde as profes poñen se comen ou non comen os nenos, non corresponde. Pon que hai
dous pratos e sérvese un e postre, nada máis. ¿Vale? Teño fotos. O outro chico, Ramón, Ramón,
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¿vale?, porque moitos papás o descoñecen e imaxino que alguén de aquí tamén presente, o

CONCELLO DE BARBADÁS
o escrito está asinado por trinta pais. ¿Vale? Hai pais cos que non, ben, pois non coincidimos e
por, ben, por temas laborais e demais, ¿vale? Sei que somos minoría pero ben, se temos en conta
que son vinte nenos por aula, de dous a tres anos, son corenta nenos. E temos trinta firmas.
¿Vale? A señora Fina Varelas, voulle ensinar unha cousa. A min entregoume este papel, este
papel, da súa candidatura fai un mes, en persoa, nun bar tomando un café. ¿Vale? Di, de non
facer política cos nenos, cando a súas son, creación dunha segunda gardería municipal; zonas
cubertas de xogo en parques infantís; máis prazas nos campamentos de verán con amplitude de
horarios. ¿Iso non é facer campaña cos nenos? Eu penso que si.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor.
A Sra. Sandra toma a palabra: Vale. Fai cousa dunha semana, entregou este mesmo panfleto,
xunto con este outro, a unha mamá dun neno, dándolle unha piruleta. ¿Vale? ¿Iso non é politizar
cos nenos? ¿Vale? Sego cos puntos das profes, ¿vale? Que xa me desviei moito. Un dos puntos
para nós moi importante, ¿vale?, e quizais un dos máis graves é, abuso de autoridade, tanto por
parte da coordinadora coma do concelleiro responsable, que se pon de manifesto a través de
improperios, linguaxe soez, ton elevado e inadecuado coas traballadoras en presenza dos

ACTA DO PLENO

A Sra. Sandra toma a palabra : Eu véxoo así.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, Fina.

responsable das saídas ao patio. Ou sexa, os nenos non están saíndo ao patio. E isto non é novo.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Dona Sandra, ten que rematar.
A Sra. Sandra toma a palabra: Só me queda un. Ben, ignorar as demandas que lle realiza a
cociñeira co cal, moitas veces non comen o que teñen que comer. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: A Sra. Secretaria solicita a palabra.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Boas tardes. Coma funcionaria de maior rango deste termo
municipal, quería agradecerlles que no resto do debate, obvien calquera referencia a un
traballador individualizado. Entendo, que poida haber unhas queixas fronte a un servizo. Esas
queixas diríxense á concellaría e débense resolver dende a concellaría adoptando as medidas que
entenda oportunas, pero que non se personalice nun traballador individual, calquera tipo de
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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menores. Unha falta moi grave. Outros punto é, a prohibición expresa do señor concelleiro,

CONCELLO DE BARBADÁS
queixas, que posiblemente esas actuacións estean respaldadas polo concelleiro, que ao fin de
contas é o que ten que responder políticamente e estamos nun órgano político. Entón, eu pídolles
por favor, respecto a todos os traballadores. O facemos o mellor que podemos. Nalgúns casos
podemos estar nerviosos, noutros podemos cometer erros, podemos equivocarnos, pero, esa non
é a esencia. A esencia é o servizo público e o funcionamento. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas Silvia. Ten a palabra don Ramón. Tres minutos.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): É que non dá tempo, non dá tempo para responder isto
todo. Mire, isto son cousas serias, non é para tomalo pouco en serio coma se está tomando. Mire,

anomalías, que agora nos tres minutos que nos dan eu non podo ler aquí. Eu lin todo o das
traballadoras, as súas respostas, o escrito total que hai cousas moi graves aquí, sobre o dos pais e
das nais, pero, eu neste caso, o noso grupo Compromiso por Barbadás, estamos aquí en
representación dos veciños e estamos para solucionar os problemas, na instancia que nos
corresponde. Polo tanto, o Partido Popular presenta unha moción, e a moción hai que votar uns
acordos. E os acordos poñen, eu non sei se vai ser vostede a que vai a defender ou a que vai a
aceptar a emenda que nós vamos a propoñer a estes acordos porque quen debería estar aí sentada

ACTA DO PLENO

escrito da Consellería pois trae unha serie, non fala da comida, pero trae un montón de puntos, de
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medidas de pequeno calado, perdón señor concelleiro, pero de pequeno calado non porque o

é a señora Vispo. Mire, o acordo que trae o Partido Popular, porque eu o traballo, o traballo nós
os acordos do Partido Popular son, primeiro, cese inmediato, textualmente eh!, cese inmediato da
actual coordinadora da escola infantil municipal nas súas funcións actuais. E segundo punto,
reunión urxente cos traballadores, nais e pais e representantes dos grupos municipais para dar
unha resposta conxunta, bla, bla, bla. Ben. Cese inmediato da actual coordinadora. Mire, nós
coma concelleiros aquí nesta mesa, podemos instar ao señor concelleiro responsable do servizo,
a que cese inmediatamente a esa traballadora. Non cesar, mandar cesar inmediatamente a esa
traballadora. Entón, nós, vamos a dicir unha cousa. Aquí, hai uns problemas que están todos aquí
sobre, enriba da mesa, e hai un informe da Consellería, dunha inspección que non temos o papel,
se responde á Consellería aceptando o que se subsanaron todos estes problemas, e incluso temos
noticias que hoxe houbo outra inspección da Xunta. Polo tanto, nós temos que pedir
responsabilidades ao responsable do servizo, o responsable do servizo é o señor concelleiro,
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fixémolo. Xa limos todas as súas peticións, non nos facía falta que nolas dixera no pleno. Mire,

CONCELLO DE BARBADÁS
Sarín Núñez, porque é o que ostenta o poder sobre ese servizo e é o que ten que tomar as
medidas para que non haxa problemas no servizo municipal. Entón, a nosa obriga é pedir
responsabilidades a quen ostenta esa, esa competencia. Nós, non podemos poñernos de xuíces, se
este di a verdade ou o outro di a verdade, porque como comprenderán eu non estiven dentro da
gardería municipal. Eu non sei se se lle respondeu a un pai ben ou respondéuselle mal. Entón se
dou veracidade a uns, outros dirame, pero como lle dás veracidade a iso. Nós non estamos dentro
diso. Nós estamos na oposición. Está claro é que hai uns problemas e son reais. Polo tanto, temos
que dicirlle ao señor responsable deste servizo que ten que solucionar

O Sr. Padrón toma a palabra (DO): Ten que solucionar estes problemas. O señor responsable
do servizo ten que solucionar estes problemas porque está dando un espectáculo bochornoso á
cidadanía e hai un informe da Consellería. Polo tanto, para aprobar esta moción que non
podemos aprobar nos termos que trae aquí o Partido Popular con estes acordos, mal redactados,
propoñemos unha emenda que substitúa, propoñemos unha emenda
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, por favor, prosiga
O Sr. Padrón toma a palabra (DO): É que non sei se me van a apuntar

ACTA DO PLENO

segundos.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Don Ramón, vaia ao grao e remate porque van tres minutos dez

sen embargo temos que proseguir.
O Sr. Padrón toma a palabra (DO): Propoñemos unha enmenda que sustitúa os dous acordos
do Partido Popular e visto que realmente hai uns problemas no servizo na que diga: 1.- Instar oao
Concelleiro responsable do servizo, a solucionar de maneira inmediata os problemas en torno a
Escola Infantil Municipal, conforme as atribucións que a lei lle conceda ou a presentar a súa
dimisión no caso de non verse capacitado para conseguir que o servizo funcione correctamente.
Esa é a emenda que propoñemos. Se a queren a aceptan e senón non. Nós non podemos votar
estes acordos que traen vostedes aquí. Se estes acordos, non aceptan a emenda, nós votaremos en
contra. E xa repito, nós temos que pedir aquí responsabilidades a quen ostenta a responsabilidade
do servizo. Nós non estamos aquí para botar fóra
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Tamén estamos outros escoitando ás veces os seus murmurios e

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, xa está
O Sr. Padrón toma a palabra (DO): Nin á traballadora nin a
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, xa está claro. Vostede deixou claro cal era a súa
proposta, cal era a súa emenda polo tanto ten que rematar. Dona Fina Varelas, ten tres minutos.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Ao final, a verdade, sempre sae a flote. E a verdade,
estades facendo política disto. Política, política disto, si, rirvos, porque é a realidade. ¿Fágovos
unha pregunta, que problema hai que dende un partido político nos preocupen os nenos? ¿Que
problema hai que queiramos unha segunda gardería? Acaso estades en contra dunha segunda

ensinalo, cando ese papeliño é pensado nos nosos fillos, inclúo á miña. Por favor, sexades serios
todos e non utilicedes a política para isto. Eu non utilizo a política. Eu levo medidas, quero
medidas para os nenos. Quero medidas para os nenos. Quero medidas para a xuventude. Quero
medidas para as persoas maiores. Aquí estamos tratando un tema moi serio. Pedinvos que se me
poño nerviosa que me respectarades. E vexo, que o respecto, non é suficiente pedilo. Vexo que a
xente vai por libre. Por favor, pídovos, deixade de política. Os nenos son o noso futuro e a nosa
vida. E que un partido se preocupe por eles, non é para botarlle en cara absolutamente nada. Non

ACTA DO PLENO

chova por eles en inverno? ¿A que non estades en contra? Entón a que ven ese papeliño,
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gardería? ¿Acaso estades en contra de que se cubra algún parque infantil para que os nenos non

pretendo que ti me deas as grazas, pero que utilices este pleno de algo tan serio, coma estades
Dicir que Democracia Orensana non vai xulgar a ninguén. Non somos quen para xulgar a
ninguén. Democracia Orensana o que quere é que este servizo sexa exemplar. Que este servizo
funcione. Que todos os funcionarios sexan unidos e se preocupen polos nosos fillos. Pido
responsabilidade, si, a persoa que o leva, para que tome man dura, para que sexa, tome man dura
e acabe con estes problemas. Pero nós, non vamos facer dimitir absolutamente a ninguén. Non é
responsabilidade da oposición. Coma dixen antes, estas cousas arránxanse alí abaixo. Con
entendemento, con diálogo. Pero diálogo por todas as partes, que vexo que falta moito, moito
diálogo. Se fas porque fas e se non fas porque non fas. Ao final, a política saltou. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas dona Fina Varelas. Ten a palabra o concelleiro,
señor Serafín Núñez.
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dicindo, para ver nesta actitude, paréceme moi triste. Por favor, señor Manuel, garde as formas.

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Voume referir ao escrito do 26 de abril, de trinta sinaturas
de pais e nais do servizo, que foi contestado tamén en forma, por este concelleiro e que ben, onde
se visualiza que son vinte familias e dezaseis desas familias son de aulas de dous e tres anos, que
é de onde parte a cantidade de información que se está, as veces, transmitindo cara fóra, dun
xeito, para distorsionar e prexudicar ao servizo. Hai un escrito tamén de hoxe, que vou ler moi
rápido, de trinta e sete sinaturas, que vai nunha liña contraria. Di, o encabezamento, “·En
calidade de usuarios, xestionado polo Concello de Barbadás, queremos amosar a nosa
desconformidade co ataque directo e persoal que se está a realizar contra esta institución e a
figura da coordinadora do servizo. En relación ao funcionamento, titorías e normas do centro, a

esta institución e o trato recibido cara os nosos fillos, tanto por parte da coordinadora como o
resto dos traballadores. Os problemas son fáciles de xerar, o complicado é convivir con eles, e os
nosos fillos que lle quedan un, dous, tres anos, e o noso temor é que para ben ou para mal sexa o
noso legado”. Ben, aquí hai, xa digo, trinta e sete sinaturas nese senso, e que son do día de hoxe.
Ben, hoxe tivemos, efectivamente unha nova inspección, que aínda vos vou, simplemente, a dicir
un pouco por riba catro cuestións que nos matizaron na inspección. ¿Vale? Que o catering era
correcto, que as cantidades estaban en orde e que o te tiñamos era que, e que non teríamos que

ACTA DO PLENO

dos asistentes. Queremos mostrar a nosa satisfacción e gratitude polos servizos prestados por
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todos se nos informou verbalmente, ao empezar o curso, sen ningún tipo de obxección por parte

necesariamente, que informar do tema de cambio de cociña a catering. Algo que por iso xurdiu a
información. Para que vexades que estamos dando información que neste caso a Xunta, di que
non, que a demos pero que non era estrita ao senso necesario. Non vou entrar en máis cuestións.
Non sei se serei capaz de me chegar a tempo a contestarlle á compañeira Sandra, a vostede,
perdón, relativo ás cuestións que plantexou. E o que, ben, o que queda nítidamente claro, na
reunión do once de abril, é que dende determinadas titoras de aula, nomeadamente, de dous-tres
anos porque así se dixo na reunión, se transmite determinada información cara as familias,
información que estamos estudando, que estou persoalmente estudando, co gabinete xurídico que
temos no concello, para ver se isto é sancionable, se isto vulnera ou non a Lei de Protección de
Datos. Porque ao meu entender, non é correcto esta transmisión de información cara a fóra. Si a
información dos nenos e das nenas pero non este tipo de información que están dando e que
están falseando. Ben, e queda, simplemente, clarísimo a vinculación ideolóxica destas familias
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reunión do once de abril. E o inspector dixo que non era exclusivamente necesario dar esa

CONCELLO DE BARBADÁS
que asinaron este escrito destas, necesariamente co Partido Popular e se está vendo porque lle
están facendo
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor.
O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): E eu, paréceme normal que en noventa e cinco familias
podan ter vinte ou trinta, pero, está clarísimo, e que estamos en campaña electoral, e hoxe veñen
aquí, polo que veñen. Non veñen porque haxa un problema na escola infantil, que non o hai e lle
acabo de demostrar con fotos e con documentación e teño a documentación

O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): E simplemente dicir que a partir de hoxe, se hai
para que se incoen os procesos pertinentes para sancionar ás persoas que non están cumprindo
cos seus cometidos laborais.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Hai unha quenda final dun minuto, que lle
corresponde ao Partido Popular. Grazas dona Sandra.
A Sra. Sandra toma a palabra: Grazas.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Creo que nun minuto non vou poder explicar o que

ACTA DO PLENO

incumprimento de normas e se desautoriza á coordinadora, este concelleiro falará coa alcaldía

Número: 2019-0006 Data: 05/06/2019

O Sr. Alcalde toma a palabra: Serafín Núñez, remate.

realmente quero. Se me levantei do meu escano é porque os pais viñeron ao Partido Popular, para
gardería. Eles pertencen a partidos, e déixeme só acabar, a partidos de esquerdas, a partidos de
dereitas, a partidos de centro. E os que viñeron a nós non teñen nada que ver neste momento, co
Partido Popular. Non fixemos política en ningún momento, cos nenos. E que quede moi claro
para todo o mundo, para todos os veciños que aquí se atopan, que o Partido Popular en ningún
momento, fixo política cos nenos. Tiven seis anos, a gardería ao meu cargo. Foi modelo. As
traballadores son cen por cen traballadoras desa gardería e a persoa que neste momento fai as
funcións coma coordinadora, teño que dicilo así de claro, señor Sarín, comigo, sinceramente,
chapó por ela, ao cen por cen coma traballadora. Agora, coma coordinadora, hai unha serie de
incidencias. Pero teño que dicilo e moi alto e o repetín nas comisións, de coma traballadora da
gardería, non tiven ningún problema con ela

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

27

Cod. Validación: 4SXYPARAA57CSDLHKYKK7EQET | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 27 a 61

que nós transmitíramos esta moción. Nós, o que demos é voz aos pais que teñen problemas na

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, ten que rematar.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): E que quede moi claro, soamente iso, señor alcalde, porque
creo que a persoa está aquí e creo tampouco se pode, agora coma coordinadora, non. E o Partido
Popular o que transmitiu é a voz dos pais.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, xa o dixo.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Grazas señor alcalde. Pero o que transmitín, a voz dos
veciños e dos pais da gardería.

lle daba a palabra aos veciños e veciñas de Barbadás. Veciños e veciñas de Barbadás son todos.
e os pais que asinaron o outro escrito. Entón, esa palabra, señora Chelo, eu non a interrompín,
por favor, non me interrompa. Vostede, dixo iso. Aquí están, ou representamos a pais e nais que
asinaron ese escrito e pais e nais que asinaron outro escrito. Veciños e veciñas que non asinaron,
que non asinaron ese escrito. Mire, hai queixas en relación, vostedes falan de queixas, Sandra,
fala concretamente de queixas a que os menús son repetitivos dende o mes de outubro. Mire, o
mes de outubro aínda estaba a cociñeira. Estaba a cociñeira, non estaba de baixa. E houbo unha
reunión dos pais e das nais, coa nutricionista para explicar por que razón se elaboraron eses

ACTA DO PLENO

Somos todos e todas. Os que están aquí e os que non están aquí. Os pais que asinaron ese escrito
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Vamos a ver. Vostede, cando deixou ese asento, veu a dicir que

nutricionista, é ela. Explicouno. E houbo xente que nun momento determinado, cando acudiu a
esa xuntanza, non estaba convencida de por que existían eses menús ou outros. Cando saíu desa
xuntanza, quedou claro e evidenciado que era, que tiña unha razón de ser. Ben. Hai outra proba
que acredita que os menús e o gasto que se fai neste concello nesa gardería infantil, nesa escola
infantil municipal é bo e acaído, sobre o que había no seu momento. Sistematicamente ao longo
destes anos, a través da coordinación, estivéronse mellorando os menús, e gastouse máis diñeiro
por neno e nena que acude á gardería que noutras épocas. Sistematicamente, todos os días a
coordinación e o concelleiro, revisan os alimentos. Acoden aos frescos, acoden ao supermercado
a verificar e incluso se retira o material que non é acaído para consumir. Eu convido a todos e a
todas a unha reflexión, a unha reflexión. Tranquilicemos. Tranquilicemos o ambiente. Como
dixeron aquí varios concelleiros, entre Sarín, entre Fina e tamén Ramón, isto é un asunto
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menús. Aquí todos somos nutricionistas, agora. Non todos somos nutricionistas, nin todas. Ela, a

CONCELLO DE BARBADÁS
demasiado grave, demasiado importante coma para politizalo e coma para xogar cos nenos e
coas nenas. Os pais, as nais, as titoras e os titores, deben reflexionar. Deben reflexionar. O escrito
do que vostedes falan aquí, que presentaron titores da gardería infantil, hai titores e titoras que
non firmaron. Quérollo lembrar a todos vostedes. Hai titores e titoras que asinaron estando de
baixa, polo tanto, eran descoñecedoras da situación real. Firmaron por compañeirismo porque
falei con traballadores e traballadoras desa gardería, e así o dixeron. É lamentable, moi
lamentable, que o alcalde, teña que recibir mensaxes no seu Facebook, no que case se lle insta,
case, insisto, case se lle insta, a que cometa delito. Case. Non foi así, pero case se insinúa que
debo cometer un delito porque “dende fai un mes, fai un mes, hai”, ben, primeiro di que hai tres

o procedemento para cubrir unha vacante na administración. Unha vacante ou unha suplencia. E
creo que é bastante longo. Non sei, creo que vostedes todos o coñecen. Vouno reiterar. Primeiro,
hai que sacar as bases de contratación. Segundo, e tenas que aprobar os sindicatos. Terceiro, hai
que publicitala. Cuarto, tense que reunir, hai que dar un prazo para que se presenten as persoas
que queren concorrir a esa praza. Quinto, tense que reunir o tribunal para valorar os expediente.
Sexto, sacar unha lista na que indique quen son os excluidos e os aceptados. Séptimo dar un
prazo de alegacións ás persoas que son excluídas. Séptimo ou octavo, perdón, volver a reunirse o

ACTA DO PLENO

contratación para cubrir, dunha persoa para cubrir esa vacante. Eu aclareille a esa persoa, cal era
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meses que hai catering. Non é certo, hai un mes e pico. Case se lle insta a que axilice a

tribunal para valorar quen se queda definitivamente coa praza. Dar un período de alegacións as
nun mes e medio. Pechouse este asunto en menos dun mes e medio, e alguén insinúa que o
alcalde debía axilizalo. Convido a todos a unha reflexión. O alcalde non vai a prevaricar. Téñano
ben claro. O alcalde vai cumprir coa lexislación. Chelo, escoitei perfectamente. Vostede o que
acaba de dicir, é un delito. Podo denunciala. Vostede acaba de dicir que “xa prevaricou”. Vaiáse
ao xulgado a demostrar que eu prevariquei.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Xa está
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vale. Pois vaia alí.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Xa está.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois vaia alí, señora Chelo. As súas denuncias de prevaricación
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persoas que se quedan excluídas desa decisión final. Isto leva un tempo. E pechouse este asunto

CONCELLO DE BARBADÁS
caerán en saco roto. Teño a conciencia ben tranquila, coma seguramente non terá vostede. Coma
seguramente non ten vostede. Coma seguramente non ten vostede. Esas son os comentarios que
recibín eu no Facebook. Miren, coma dixen antes, se pais e nais teñen información dende dentro,
coma vostede Sandra recoñeceu, diríxome a ela porque foi a representante, non por outra
cuestión. Vostedes teñen fotografías dos menús, saben vostedes que os traballadores e
traballadores da gardería municipal están incumprindo co regulamento. Están incumprindo co
regulamento. Fotografía do menú, do menú. Facía referencia ás fotografías que o señor Sarín,
vostede non ten agora a quenda de palabra, teno ao final. Teno ao final, xa o dixen antes. Por
favor, falou das fotografías. Eu entendo, eu entendo que falaba dos menús, fotografiados,

democracia que ten o señor alcalde.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Manuel, primeira advertencia. Á segunda vai fóra. As demandas
que se presentaron no seu momento, no seu momento foron respostadas unha a unha. Unha a
unha, polo señor concelleiro e por min mesmo. E queda evidenciado que probablemente as
traballadoras desta gardería infantil que están incumprindo este regulamento. O que é certo é que
non é demostrable agora mesmo. No momento en que se incumpra o regulamento, porque hai

ACTA DO PLENO

O Sr. González toma a palabra (PP): Está demostrando a democracia que ten. Esta é a
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fotografiados. ¿Vale?

traballadoras e traballadores, que utilizan o móbil durante..., vostedes diso si que non se queixan,
laboral. Non, é a realidade que están utilizando cando o regulamento, o regulamento orgánico
municipal, o regulamento orgánico, o regulamento da gardería prohíbeo, prohíbeo. Polo tanto,
invito a todos os traballadores e traballadoras, a todos os pais e a todas as nais a que sexamos
coherentes. A que sexamos coherentes e que non se incumpran o regulamento. E que se se fai
mención dalgún incumprimento que se faga ao mellor mención de todos, non só dos que
interesan. Non só dos que interesa. Non só dos que interesa. E tamén convido a toda a veciñanza
a que se solicitamos cumprimento de certas normativas, a que se cumpra sempre, en todos os
ámbitos da vida. En todos os ámbitos cívicos, de comportamento, neste concello. ¿votos a favor?
Ah, perdón, primeiro, ten o Partido Popular que decidir se acepta a enmenda do señor Ramón
Padrón.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, non vamos admitir a emenda porque non vai
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pero hai traballadores e traballadoras que están utilizando o teléfono móbil durante a súa xornada

CONCELLO DE BARBADÁS
solucionar nada, señor Padrón.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Polo tanto pasamos á votación da moción do Partido Popular.
Votos a favor da moción?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular, a favor.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Abstencións? ¿Votos en contra?
A Sra. Secretaria toma a palabra: Un momento. Unha abstención
O Sr. Alcalde toma a palabra: Perdón, unha abstención, Democracia Orensana.

A Sra. Secretaria toma a palabra: PSOE, BNG, Grupo Mixto e Democracia Orensana, un
voto.

Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor do Partido Popular,
ca abstención de D. Santiago Peiteado de Democracia Orensana, e cos votos en contra do
PSdeG-PSOE, BNG, GRUPO MIXTO e D. Serafina Varelas de Democracia Orensana o seguinte

ACTA DO PLENO

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

Número: 2019-0006 Data: 05/06/2019

A Sra. Secretaria toma a palabra: Don Santiago, abstense, Democracia Orensana.

acordo: “Moción do Partido Popular de Barbadás sobre o gravísimo deterioro nos servizos

4.- MOCIÓN DE COMPROMISO POR BARBADÁS, PARA A RECLAMACIÓN DE
INVERSIÓNS EN SANTA UXIA.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao terceiro punto da orde do día que é a moción para a
reclamación de inversións en Santa Uxía, presentada por Compromiso por Barbadás. Ten cinco
minutos, vostede.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Como se nota que viñeron facer política.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, non interrompa. A ver, a ver. Manuel, Manuel, por
favor.
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e na coordinación da escola infantil municipal”

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. González toma a palabra (PP): Pobres rapaciños de dous anos
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Coidao, eh!
O Sr. Alcalde toma a palabra: Manuel, Ramón
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Coidao, que eu tiven tres nenos pequenos nunha gardería
O Sr. González toma a palabra (PP): Pois entón toma nota e aplícate.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Coidadiño
O Sr. Alcalde toma a palabra: Un receso de cinco minutos. Un receso de cinco minutos. E

moción de Compromiso por Barbadás, para reclamar inversións en Santa Uxía. Ten a palabra o
señor Ramón Padrón durante cinco minutos.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Moitas grazas. A moción, non ten pai, porque pon a
moción para reclamación inversións en Santa Uxía. As do PP son do Partido Popular, pero as
nosas dúas, non sei por que non teñen pai, pero presentámolas nós.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdoe vostede foi un erro administrativo. Desculpe.

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Hai que empezar de novo. O cuarto punto da orde do día é a
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soseguen os nervios por favor.

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Non, xa sei que non pasa absolutamente nada. Pero mire,
tiveron que repetir o procedemento e agora resulta que lle mandaron a outra conta doutra persoa.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Matice que non é o noso concello.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Non, non é este, por favor.
A Sra. Secretaria toma a palabra: É que hai moito burro na área económica.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Para este concello non podo traballar. Non é deste
concello que para este concello non podo traballar, que quede claro. Pero xa digo, que un erro
dun céntimo, ou algo, a min suponme levar cinco meses sen cobrar. Ben, en fin. Eu xa digo que
sempre se equivocan cos pequenos, pero ben. Poñámoslle Grupo Mixto, que non é compromiso
por Barbadás, ben, porque coma só hai un concelleiro, chamámonos Grupo Mixto.
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eu levo cinco meses para cobrar unha factura dun concello que equivocáronse nun céntimo,

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, vaia á súa moción, por favor, vaia ao contido da súa
moción.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): É para que a xente tamén se informe disto.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Dio a lei.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Dio a lei, exactamente.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, veña, vai un minuto dezasete segundos de
intervención.

abandono e a discriminación da aldea de Santa Uxía en relación ás inversións que ten realizado,
nestes catro anos, o goberno PSOE-BNG, no resto do concello. a inversión en catro anos nesta
aldea reduciuse a un parque mal executado, a falta de limpeza e ata o letreiro que demarca o
límite do concello co noso veciño Ourense, o están a comer as silvas. Dende o noso grupo,
presentamos iniciativas vía moción, pero tamén con reunións co señor alcalde e o tenente
alcalde, que hoxe non se encontra aquí, para facerlles ver a necesidade de inversión nesta aldea
pola súa proximidade á zona termal de Ourense. Polo visto este goberno decidiu discriminar a

ACTA DO PLENO

Barbadás. En fin, vamos con Santa Uxía, veña. Traemos ao debate esta moción para denunciar o
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O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Cando sexamos máis seremos Compromiso por

estes veciños e veciñas en detrimento da outra punta do concello. noutros lugares do concello
etnográfico mellor executado, abandonado e utilizado de respiradoiro de augas fecais. Ademais
da antiga escola derrubándose coma gran parte do pobo. Se este concello non toma iniciativas
canto antes nesta aldea, corre o risco de se converter noutro pobo coma o dos muíños, é dicir,
morto. Polo tanto, o acordo que traemos ao pleno, consiste en activar un plan de inversións para
Santa Uxía que inclúa, primeiro, recuperación da antiga escola e limpeza do seu entorno, onde se
pode ver un canastro de boa execución. Recuperación do espazo do canastro onde se atopa o
depósito de augas fecais. Execución dun muro de contención de terras da estrada de Piñor no
entorno da fonte. E incentivar a rehabilitación de vivendas con medidas coma propuxemos aquí
por dúas veces noutras mocións, aplicables ao resto dos núcleos rurais do noso concello. Moitas
grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas e grazas tamén pola súa brevidade. Ten a palabra
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investimos en recuperar patrimonio privado e facer locais de luxo, en Santa Uxía hai patrimonio

CONCELLO DE BARBADÁS
o voceiro ou voceira de Democracia Orensana.
A Sra. Varelas toma a palabra (D.O.): Coa moción esta estamos de acordo. Só hai un punto no
cal discrepamos que é incentivar a rehabilitación das vivendas con medidas coma propuxemos
noutras mocións. As medidas que propuxo o señor Padrón, non son axeitadas, non se dan
realizado. Por tanto ese punto, non podemos votar a favor se non o retira porque está case
metendo dúas nunha. Dicir que é certo o que di o señor Ramón Padrón. Que este pobo está
bastante abandonado. Nós estivemos fai dúas ou tres semanas concretamente nel e si,
asombreime de coma estaban as rúas, todas cheas de herba, as calles sucias. É algo moito máis,
min non me gustaría vivir aí porque tería un pánico atroz que calquera día de aire, calquera día
coma se actúa noutros. Sempre digo que nós somos concelleiros do Concello de Barbadás. Iso
quere dicir que somos concelleiros de todos e cada un dos nosos pobos. Non podemos favorecer
a uns para quitarlle a outros. Temos que ser xustos e actuar dentro das urxencias que hai. É certo
que en Santa Uxía, hai, coma vos dixen, o tema das casas. Hai moitas casas perigosas por como
están de abandonadas. En Santa Uxía fíxose un parque, un parque infantil que, aparte de
pequeniño, non sei se terá dous ou tres metros cadrados, un parque infantil nun sitio que non é
axeitado. Fíxose encima dunha mina de auga que está aberta; fíxose a carón dun tanque que se
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de tormenta, puidérame pasar algo. Está claro que temos que actuar neste punto, neste pobo,
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que ten máis problema ca iso todo, que é que hai moitas casas vellas cos tellados case caendo. A

xeo, vai patinar e vaise mancar. Obviamente fan falta moitas cousas e cando gastamos diñeiro,
recórdovos a todos que estamos gastando diñeiro de todos os veciños, cando fagamos obras por
moi pequenas ou grandes que sexan, temos que pensar como investimos o diñeiro. Investilo con
cabeza porque sinceramente ese parque non, non é axeitado. Eu non deixaría xogar á miña filla
nese parque. E coma min, non creo que houbera moitos pais que deixaran xogar. Entrando en
Santa Uxía, entrando mesmo no pobo, hai a estrada, o camiño, coma se chame, hai un desnivel
enorme, enorme. Non hai ningunha vala de protección. Calquera persoa maior, ou mesmamente
nova, se ten un descoido vaise abaixo á finca. Hai unha altura bastante grande. Non sei se vos
fixastes niso. Iso si que é unha necesidade porque caer, cae un maior, e cae un novo, cae
calquera. E hai que intentar evitar os riscos que pode ter a poboación. Dicir que dende
Democracia Orensana, apostamos pola restauración de todo o rural pero con medidas que se
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vai xogar algún neno no inverno, pois vai a romper a cabeza porque hai auga, vai haber xeada,

CONCELLO DE BARBADÁS
dean levado a cabo. Eu entendo que o señor Ramón Padrón, pode, penso, que a súa intención é
boa. Non teño dúbida de que lle preocupa pero, cando se leva algo, hai que mirar primeiro se é
factible. Nós, se retira ese punto, aprobariámolo encantadísimos. Ou ao punto quitarlle, coma
propuxemos noutras mocións aplicables...a ver, incentivar a rehabilitación das vivendas? Se o
deixa aí, perfecto. Pero con medidas coma propuxemos, non, porque as medidas que vostede
propuxo, ao noso entender non se dan levado a cabo. Non porque non queiramos que se faga, eh,
quero ¡ que quede claro. Que encantaríame que o noso rural que temos un rural moi bonito, que
estivera coidado. Eu sempre dixen que aposto polo rural e apostei dende a miña vida privada
polo rural. Entón, coma non vou querer apostar dende a pública. Pero, coas medidas que vostede

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas dona Fina Varelas. Ten a palabra o voceiro ou
voceira do Partido Popular.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. Vamos a ver. Agradecer ao señor
Ramón Padrón que trouxera novamente unha moción, para actuar con distintas inversións en
Santa Uxía. E cremos, senón corríxame, que xa non é a primeira vez que así o fai. Xa debe ser
polo menos a segunda vez que se trae este tipo de propostas. Totalmente de acordo. Totalmente

ACTA DO PLENO

Grazas.
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trouxo, con todo o meu respecto, non se dan levado a cabo. Aínda que a intención súa sexa boa.

de acordo e sen quitar absolutamente nada. Santa Uxía, ten un montón de posibilidades, tanto por
certo que este concello está apostando polo turismo dun xeito que nós non compartimos, temos
que enfocar a mirada cara estas parroquias que están actualmente, perdoando a expresión,
abandonadas, e temos que darlle un pulo. Temos que darlle forza a esas inversións que nos están
a propoñer. Si, nun principio coincidimos co que acaba de comentar a señora Fina Varelas con
respecto a incentivación e rehabilitación da vivenda. Nós, unicamente, se se puidera cambiar
algo, sería, aplicar un plan de rehabilitación das vivendas nos núcleos rurais de todo o concello.
Hai medidas. Hai medidas e hai diferentes vías que está a pór a disposición a Xunta de Galicia
para elo. Simplemente hai que estudar, estudar dende o goberno municipal esas posibilidades e
actuar. E preocuparse un pouquiño por elo. Nada máis. Grazas
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora concelleira Victoria
Morenza.
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a súa proximidade do Concello de Ourense, pero de xeito moi especial coas termas. Entón, si é

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Moitas grazas. Este goberno, cando tomou posesión,
e asumiu a xestión de, pois do goberno municipal, da xestión rutinaria do concello, reuniuse
entre outros cos veciños de Santa Uxía. Plantexáronnos unha serie de cuestións, entre elas, si que
estaba a recuperación da antiga escola. Tamén nos propuxeron rehabilitar un baño no antigo, ou
sexa, no local social que se construíu en períodos anteriores, que non tiñan baño. E
propuxéronnos habilitar un parque infantil e instalar elementos biosaudables, así coma, na zona
do lavadoiro, así coma instalar bocas de rego equipadas con mangueiras para que eles, en caso de
incendio, porque están rodeados por unha fraga bastante frondosa, que puideran actuar nunha
primeira intervención. Case todas, nós empezamos a traballar en case todas estas propostas que

finalmente moitos dos veciños que viven alí a diario, dicían que non querían crear controversia
co resto dos veciños e entón para evitar un problema social, nun pobo ademais tan pequeno coma
vostedes saben, pois preferían non utilizar, que non se construíra o baño. Sobre o tema da
habilitación dun parque infantil, habilitouse na zona do lavadoiro, único lugar practicamente
dispoñible para facer un parque infantil destas características e fíxose unha memoria técnica,
efectuouse, ten unha vala de seguridade. Os nenos poden xogar alí dentro. Xa saben vostedes que
os nenos menores de doce anos non poden acudir a parques infantís, é dicir, teñen que acudir coa
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cos propietarios colindantes e falouse cos veciños e tivo que ser abandonada a iniciativa porque
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nos plantexaron os propios veciños. Sobre o tema do baño, houbo un proxecto e falouse incluso

compaña dalgún familiar. Entón se un neno está nun parque valado, non vai ter ningún problema.
pais e as nais, ou os avós ou as irmáns ou as tías, para coidar dos menores de doce anos, que así o
establece a lexislación. Sobre o tema dos elementos biosaudables, habilitouse unha zona de
pradeira para instalalos e colocáronse bocas de rego equipadas. Sobre o tema da recuperación da
antiga escola é un proxecto que sempre nos pareceu moi interesante .tamén falamos cos veciños
que parecía que o querían dedicar a centro social pero por outra parte son poucos, e dicían que
lles era suficiente o que xa tiñan. Entón, nós traballamos coa idea de destinalo a albergue. Non a
albergue xuvenil, a un albergue de familias, para, coma se fai noutros lugares, en Asturias, por
exemplo, debido, precisamente a cercanía coa zona termal. Así empezamos a traballar, pero
evidentemente, levamos a cabo todas estas iniciativas, e a recuperación da antiga escola está
sobre a mesa, precisamente porque tivemos que atender, cando chegamos ao goberno,
necesidades imperiosas coma dotar de saneamento algunhas zonas onde estaban vertendo en
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C

36

Cod. Validación: 4SXYPARAA57CSDLHKYKK7EQET | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 36 a 61

Ademais ten caucho e caídas, ningunha. A non ser que trepe polo valado, pero para iso están os

CONCELLO DE BARBADÁS
regatos; pavimentar camiños en terra onde as persoas case podían acceder malamente ás súas
vivendas. E logo, mellorar os parques infantís que a todos e a todas os que estamos aquí nos
preocupan. Levamos iso a cabo. Unha política de preocupación polos servizos básicos. Entón ese
tema, que é un tema moi interesante, evidentemente, si que o imos recuperar e imos seguir
traballando nel. Sobre o feito de que os tellados estean caendo nalgúns dos lugares, si que
evidentemente nos preocupa. Nós xa temos feito indagacións e temos iniciado expedientes, pero
coma vostedes saben moitas destas familias, este pobo, pois foron, emigraron a Arxentina,
Venezuela, e é moi complicado a localización destas persoas. Entón iso é unha traba
administrativa á hora de localizar ás persoas para comunicarlle mesmo, ou abrir un expediente de

acordo e claro, seguiremos traballando na procura de mellorar todo o entorno do pobo de Santa
Uxía. Lembrar tamén, que tamén estamos traballando no ámbito turístico, na recuperación dunha
das poucas fragas autóctonas que hai en Galicia, coma é a que transcorre pola ruta Louredo, a
que se coñece coma Fraga de Louredo, que mesmo aparece en algunha novela de Camilo José
Cela. Entón estamos traballando nesa liña de recuperar entornos fermosos que xa outras persoas,
asociacións de camiñantes, utilizan varias veces ao ano para acudir aí, a ese lugar tan fermoso.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Victoria Morenza. Ten a palabra don
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necesidade dunha bionda, coma plantexa a señora Fina Varelas, evidentemente, si, estamos de
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ruína inminente. A seguridade do parque infantil coma dixen antes, está asegurada. E sobre a

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Seguiremos traballando, pois coma sigamos co paso que
levamos desaparece, pero rapidamente, o pobo, eh! Mire, a estrada de Santa Uxía a Reza, á zona
termal, non se limpou correctamente nos catro anos. Correctamente non se limpou nos catro
anos. Hai unha bionda que pasou simplemente o tractor pero a bionda que hai que limpala a man,
por alí nunca pasou ninguén. O cartel que está de entrada ao concello, dá pena velo. Aparte que
xa non se ve polas silvas, aparte de estar caído e roto. Polo tanto, esa é a preocupación por ese
pobo. Para dicir agora que non se gastou tanto diñeiro aí, dicir que a nosa política de
preocupación polos servizos básicos, iso non é verdade porque aquí houbo moita preocupación
por outros servizos que non foron os básicos e gastouse moito diñeiro. E despois teño que dicir
que noutra punta do concello investíronse, xa vai para 200.000 euros ou máis cando aquí creo
que non chegamos nin a 10.000 euros de inversión. O do parque, efectivamente está valado pero
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Ramón. Tres minutos.

CONCELLO DE BARBADÁS
coma vostede sabe hai un burato debaixo que é por onde corre a auga, que é perigosidade que se
poida meter un neno algún día aí. É raro que pase pero, se algún día pasa, basta que pase un día
para o resto do ...entón, estaría ben poñerlle uns ferros para que non houbera esa posibilidade. Eu
querería saber, señora Fina, se sabe vostede, ou se se acorda vostede, de cales eran as medidas, se
mo di despois, que nós pretendiamos naquelas mocións que presentamos sobre incentivar a
rehabilitación. E vouno a resumir aquí. En incentivar a rehabilitación coma as obras dentro dos
núcleos rurais, coma está demostrado en todo o concello, todos os núcleos do centro dos pobos
ninguén se mete practicamente a eles, as casas derrúbanse e porque as obras son custosas, é malo
de comprar eses inmobles porque ás veces é de moita xente. E despois hai unhas normas de

a rehabilitación. Hai que mover actos administrativos para que a xente saiba de subvencións que
poida pedir á Xunta, hai que facer rebaixas totais case nos permisos de obra e en taxas e
impostos municipais, todo aplicable a esas zonas, e hai que facer unha política de axudar ao
máximo a que a xente, poida investir neses lugares, porque é a única forma de que algún día se
poidan rehabilitar e volvan achegar e estar totalmente ocupados. Entón, esas eran as medidas. E
non é a segunda vez que traemos isto, señor Manuel. Doutra vez trouxemos outras moción cando
falamos da limpeza das estradas, que non era só en Santa Uxía, pero que vostede sabe todo o
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alternativas. Polo tanto, dende o concello hai que facer algo. Algo significa non dar axudas para
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rehabilitación por Patrimonio que impiden moitas veces e fan que a xente pois busque outras

tramo que ven dende Reza ata Piñor, que é zona boscosa e pode ser risco algún día de incendio e
existe. ¿Que máis lle podo dicir? Tamén trouxemos unha moción, que creo que vostedes votaron
en contra
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Para, tomar medidas sobre o abandono das casas,
¿acórdase das medidas?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, remate.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): E quería recordar ao señor alcalde, se me permite
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, leva tres minutos dezasete segundos
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ben, pois direillo na última
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arderíanos a mellor parte do concello en tema de, coma sabe vostede, de masa arbórea que alí

CONCELLO DE BARBADÁS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten un minuto final de intervención. Se me quere lembrar algo
pode facelo nese minuto. Grazas. Dona Fina Varelas, por favor.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Señora Victoria, voulle dicir unha cousa con todo o meu
respecto. Vostede dime que as casas están abandonadas da xente que está fóra. A veces hai que
actuar de oficio. Ás veces non queda outra que resolver os problemas. O que non pode ser é que
non se atope aos donos dunha casa por vivir no estranxeiro que coma pase unha desgraza, que
morra unha persoa ou que saia ferida, ¿que lle dicimos á xente? Non, é que os prazos, é que as
medidas, estaban fóra. Non señora Victoria, ás veces os gobernos teñen que asumir
máis. Señor Ramón, eu expliqueille o que pasa no rural. Expliqueille pola miña profesión cal é o
propiedades en abandono. Tócanllas para comprar e din que non, que non necesitan o diñeiro,
que teñen netos, que teñen tal. Aí contra iso pouco podemos facer. Outra cousa señor Ramón,
vostede nalgún pleno dixo dende o concello, case que dixo dar axudas. O Concello de Barbadás
non pode dar axudas para a rehabilitación das casas. Case non temos diñeiro para os nosos
servizos, canto máis para rehabilitar casas particulares. Si dende o concello, se pode informar a
todos os veciños das axudas que hai da Xunta. Sempre e cando esas axudas non poñan
demasiado impedimento, porque é certo que sacan axudas pero póñeno tan difícil que de cen
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problema das casas antigas. O gran problema é que moita xente non quere vender. Ten as
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responsabilidades. E a responsabilidade dun bo goberno é protexer aos nosos veciños. Nada

os requisitos. O problema que teñen as casas antigas, moitas veces é polo tema de Patrimonio.
Seino ben pola miña profesión. Patrimonio, di como tes que construír, con que materiais e o
problema de Patrimonio é que ao mellor vostede, pode estar esperando por unha licenza un ano.
Esa licenza non é que o concello a retrase. É que Patrimonio ten unhas colas enormes. Si, dende
o Concello de Barbadás poderíamos facer moito por esa xente, pois asesoralos, dende o concello
para que cando caia un expediente na man de Patrimonio, non o dean para atrás e se volva outra
vez para adiante. Pero vostede non falou diso, vostede, nas outra mocións que presentou,
vólvolle a repetir non falou así. Non dubido de que queira arranxalo, non dubido, non diga
Xesús, é a realidade. Eu non podo aprobar unha moción con medidas coma propuxemos noutras
mocións. Eu creo que se estas medidas, noutras mocións non lle saíron adiante é porque era
inviables. Hai cousas que aínda que un queira non se dan feito legalmente e é o que lle queiro
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persoas que queren pedir axudas, ao mellor só un, ai por deus, ao mellor só un dá cumprido todos

CONCELLO DE BARBADÁS
dicir. Se vostede retira o punto, incentivar a rehabilitación das vivendas, ata aí estamos de
acordo, pero iso, con medidas coma propuxemos noutras mocións, imposible, porque as súas
medidas non se dan feito. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas dona Fina. Ten a palabra o voceiro ou voceira do
Partido Popular.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Si, vamos a ver. Nós concordamos plenamente con
todas as propostas que trae hoxe o señor Padrón a pleno. Ben é certo que nese punto para
incentivación da rehabilitación das vivendas nos núcleos rurais, si que cumpriría coma punto de

axudas e subvencións que actualmente ten e destina os concellos de Galicia do rural, a Xunta.
Hai unha lei, a 1/2019 de recente creación e de recente publicación, o 2 de maio, que ben recolle
esta serie de cuestións. De todas formas, a ver, sen entrar en se está ben redactado o punto ou
non, eu creo que queda suficientemente claro a intención desta moción e é a de intervir, a de
intervir de levar inversións a Santa Uxía. Un pobo que non pode esperar máis por actuacións.
Leva varios anos sen que se lle houbera botado a vista. Está claro o que se propón, incentivar a
rehabilitación das vivendas, por suposto que estamos de acordo con elo sen entrar en máis

ACTA DO PLENO

rehabilitación dos núcleos rurais porque sería o punto de partida para recoller todas as liñas de
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partida, a necesidade de que este concello, realizase un plan de intervención. Un plan de

detalles. Grazas.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Si, ah!, perdón, señor alcalde. A pregunta que se me
está trasladando agora, pois claro que acepto as medidas porque ben as acaba de explicar o señor
Padrón e ningunha delas é inviable. Son todas viables.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Eu falaba das pasadas, as pasadas non.
O Sr. Fernández toma a palabra (PP): ¿Que pasa? Acaba de dar detalle delas. Eu concordo
con esas propostas que acaba de facer. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas de novo. Dona Victoria Morenza, está na súa
quenda de palabra.
A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Ben, está claro que todos concordamos en que é
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas don Manuel.

CONCELLO DE BARBADÁS
necesario un plan de recuperación do medio rural? Si, por suposto. Pero vostedes saben que
agora mesmo, no departamento de urbanismo só hai traballando un técnico. Cando veñan tempos
mellores, cando veñan tempos mellores e se contrate o segundo técnico que lle corresponde ao
departamento de urbanismo, poderemos empezar a falar de plan de recuperación do medio rural
e poderemos empezar a falar de moitas cousas. Agora mesmo é inviable. Sobre o tema de actuar
de oficio, nas ruínas inminentes iso ten un coste para o concello. podemos actuar de oficio pero
ten un custe, un procedemento. O concello ten que elaborar un proxecto, envialo a Patrimonio,
coma ben saben vostedes. Despois, cando veña aceptado por Patrimonio, temos que abrir un
procedemento de contratación para proceder á ruína, á ruína dos inmobles que estean nestas

lugares, pois coma a casa cuartel das Lamas, ou hai pouco unha vivenda en pleno centro de Piñor
que é colindante coa estrada de Toén. Entón, faise en casos moi complexos e estase traballando
noutros casos nos que precisamente estamos intentando localizar aos propietarios que viven en
Arxentina. Que é aquí na rúa Dámaso Montes, non sei se coñecen, unha antiga vivenda que ten
uns arcos, unha fachada moi bonita que só é unha fachada, que lle chamamos a “casa hueca”.
Neses casos que existe unha perigosidade inminente, si podemos actuar, pero claro, fai falla
orzamento suficiente. Sobre o tema das rebaixas nas licenzas, é un tema que poderemos estudar,

ACTA DO PLENO

concello. non hai diñeiro para levar a cabo iso. Tense feito de xeito puntual a intervención en
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circunstancias. E ao mellor inmobles nestas circunstancias hai cen ou douscentos en todo o

non sei se é posible, iso téñeno que decidir os técnicos. E sobre o tema de publicitar as
do pleno, é un goberno transparente para o que a información veraz é fundamental. Por
conseguinte si, seguiremos traballando na liña de dar información para a rehabilitación de
vivendas. Logo, como di a compañeira Fina Varelas, as complicacións que xera iniciar, solicitar
unha subvención destas características, están aí. Pero ben, neste concello, este goberno, sempre
dá información cumprida á veciñanza nestes temas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra don Ramón, un minuto.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Mire, vostede non sabe nin cales son as medidas que
trouxemos. Pero resúmollo fácil, rapidamente. As medidas son as únicas que podemos tomar,
que é facilitar os actos administrativos que leven a cabo esas persoas aquí, tanto como o tema
con Patrimonio, como o tema da solicitude de subvencións. E facilitar dende o concello todo iso,
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subvencións, evidentemente sempre traballamos nesa liña. Este goberno coma dixen ao principio

CONCELLO DE BARBADÁS
o acto administrativo. E logo despois, a supresión, se incluso, ou a rebaixa total de todo o que
son as licenzas de reformas e todo, para incentivar iso, e todo o que facilite as reformas dentro
deses cascos antigos para que esa xente, poida ter unha discriminación positiva porque levar a
cabo unha reforma dentro dos cascos antigos non é facer unha casa nova fora no extrarradio. Por
iso se nos están caendo as casas todas. Entón, vai nese senso. Senón colla a moción nosa,
búsquea e despois saberá cales son. Agora, falar así por falar, non está ben.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ah! O que me dicía vostede. Non llo dixen antes co da

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Un panel dixital vale o que gastaron vostedes en tres
mupis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): E senón chame a Oleiros e pregunte.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, estaba na súa quenda de palabra e eu son xeneroso por
dicilo así pero creo que non viña ao caso. Respondereille despois. ¿Votos a favor da moción?

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, pero non, xa non.
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gardería que era un tema moi serio. Oleiros, un panel dixital, estou na miña quenda de palabra

máis BNG e máis Grupo Mixto.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Chelo tiña a man baixada, agora.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Votos a favor. Pero ben, votaron a favor. ¿Abstencións?
Democracia Orensana, abstense. Aprobada a moción.
O Sr. Alcalde toma a palabra: En relación ao que vostede dixo señor Ramón, non ao de
Oleiros, direille despois, simplemente unha pequena frase. A estrada de Santa Uxía ata Ourense,
a zona que está absolutamente deteriorada, sabe vostede perfectamente que é a de Ourense, o
tramo de Ourense. E que Protección Civil interveu varias veces para limpar o treito de Barbadás.
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular, máis PSOE, claro, é que teño que mirar,

CONCELLO DE BARBADÁS
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobada cos votos a favor do Grupo Mixto,
do PSdeG-PSOE, BNG e do P.P. e as abstencións de Democracia Ourensana o seguinte acordo:
“Moción para reclamar inversións en Santa Uxia: 1.- Activar un plan de inversións para
Santa que inclúa: -Recuperación da antiga Escola e limpeza do seu entorno onde se pode
ver un canastro de boa execución,- Recuperación do espazo do canastro onde se atopa a
depósito de augas fecais. Execución do muro de contención de terras da estrada de Piñor no
entorno da fonte. – Incentivar a rehabilitación de vivendas con medidas como propuxemos

REFORMA DA ESCOLA DE MÚSICA.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moción para a reforma da Escola de Música que propón tamén o
Grupo Mixto, Compromiso por Barbadás.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Moitas grazas. Se quere mañá, acudimos ao lugar e
dígolle, xa verá que está dentro do termo municipal
O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu non dixen hoxe.

ACTA DO PLENO

5.- MOCIÓN DO GRUPO MIXTO, COMPROMISO POR BARBADÁS, PARA A
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en outras mocións aplicables ao resto dos núcleos rurais do noso concello.”

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Moción para a reforma da Escola de Música. Traemos ao
o alumnado da escola de música, fóra da propia escola. Non sabemos, se hai algunha agrupación
que dea cobertura a estas actuacións. Entendemos que non porque en comisión informativa,
parece que quedou claro que era así. Polo tanto, o acordo, o acordo ao que queremos que se
aprobe aquí no pleno, é instar ao grupo de goberno a promover unha banda de música ao modo
da banda de gaitas, coa que se firme un convenio para facer un programa de actuacións dentro do
concello e se fixe unha subvención. A directiva desta banda será a que se encargue de reclutar ao
alumnado e de fixar o seu propio funcionamento interno coma asociación independente. Hoxe
coma hai xente aquí, eu quero explicar un pouco como funciona o tema, non da banda de gaita,
porque é unha institución ou unha asociación independente coma calquera clube ou asociación
que existe no concello. Os rapaces que van a tocar cando os pobos piden unha banda para tocar
nas festas, ou no programa que se levou a cabo dende a concellería de cultura de Aquí e Acolá,
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debate do pleno municipal o funcionamento erróneo ao noso entender, das actuacións que realiza

CONCELLO DE BARBADÁS
funciona da maneira que, os dos pobos díselle, si, si, mandamos a banda, póñense en contacto co
director da escola de música; o director da escola de música dillo ao director da banda en
concreto e o director da banda dille aos pais que tal día hai que ir a tal sitio. Pero queda todo ao
arbitrio dos pais. Se os pais ese día non comparecen pois non pasa nada porque ninguén está
obrigado a levar aos nenos alí. Polo tanto, despois que pasa que din que a culpa é do concello
que non nos manda a banda. Claro, como vai mandar a banda se non existe a banda. Entón, ten
que existir unha banda. Entón ten que existir unha banda, que esa banda como a banda de gaitas,
igual que existe a banda de gaitas, faga, recluta aos alumnos que toca, porque nós temos unha
escola de música onde levamos aos nenos a aprender música. Non temos unha banda para que

será o profesor que é o que hoxe os agrupa alí e os leva por aí adiante, asine un convenio co
concello no que diriman unha serie de actuacións que son as que piden nos pobos polas festas e
mais noutras actuacións que se leven a cabo, e se lle entregue unha subvención a cambio desas
actuacións, coma se está facendo coa banda de gaitas. Exactamente igual. E así, evitaríamos
estes xaleos que sole haber porque a xente non entende ou non sabe que non existe unha banda, e
todo queda ao arbitrio dos pais. Se vamos a unha actuación a un sitio a dar un concerto con
outras bandas, se ese día non aparecen catro ou cinco rapaces, os mais, ou tal, pois quedamos alí
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unha banda, en que esa banda teña unha directiva e teña un director, que neste caso seguramente
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ande por aí. Entón, funciona así. Entón o que queremos é que funcione de maneira que se cree

coxos á hora de tocar. Polo tanto, se existe unha banda, esa banda encárgase de recrutar ao
e explícanlle unha serie de normas que eses rapaces teñen que cumprir. Pois ao mellor esas
normas dentro desa asociación pois é que teñen que acudir ao noventa por cento dos actos que se
programen, salvo unha ocasión, ben, xa será cuestión desa banda en concreto. E ao asinar o
convenio co concello, pois o concello esixiralle un mínimo de persoas que acudan a eses actos
para tamén entregar a subvención. Hoxe estase facendo todo de maneira arbitraria. Entón, nós, a
nosa proposta en positivo, que non é, como cremos que debería funcionar, sería para dar un
pouco de mellor cobertura a iso e que quede entendido entre toda a veciñanza, como funciona a
escola de música e como funcionan as bandas que saen a tocar aos diferentes pobos do concello e
nos diferentes actos que se organizan. Nada máis. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas don Ramón. Ten a palabra o voceiro ou voceira de
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alumnado, e o alumnado que recruta esa banda é porque esa directiva ponse en contacto cos pais

CONCELLO DE BARBADÁS
Democracia Orensana.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Eu queríalle facer unha pregunta ao señor Ramón Padrón.
¿Vostede con cantos pais de nenos falou esta moción? Porque, se esta moción sae aprobada
estamos obrigando a moitos pais a cumprila. A cumprir o que vostede está dicindo, noventa por
cen das veces...eu non sei, a vostede fanlle unhas preguntas e bufa. O normal é que se eu quero
que a vostede lle aprobe unha moción, contésteme ao que lle estou preguntando. ¿Con cantos
pais de nenos vostede consensuou a súa moción? Primeiro. Porque, eu podo entender a súa
postura pero, como lle digo, para aprobala, non é porque vostede pense ou deixe de pensar que é
obrigas na vida teñen que ser as xustas. Xa temos moitas obrigas sen que veña ningún partido
síntome, coma Fina Varelas, tremendamente orgullosa, dos nenos, dos profesores e de todo.
Porque, eu si os teño ido a escoitar e nunca os vin coxos. Sempre os vin tocando ben e, si, non se
sorría, incluso na última que vostede foi e eu estaba alí e se lles deu de comer aos nenos,
atendéuselles ben, coma non pode ser doutra forma. Horario que aos pais non lles gusta. Ben, é o
horario que o pobo pide. Vostede na comisión informativa queixouse dos horarios. Mire, para
impoñer normas, para impoñer normas, primeiro hai que saber quen as pide e que cantidade de
persoas as piden. Porque eu dubido moito que houbera moitos pais de nenos que queiran obrigas
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político obrigándoos a algo máis. Temos unha escola de música aquí en Barbadás, o cal eu
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boa. Quero saber a cantidade para eu poder votar ou a favor, ou en contra ou absterme. As

Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas dona Fina. Ten a palabra a voceiro do Partido
Popular.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señor Padrón, estou de acordo totalmente con vostede. Que
o saiba. Señora Fina Varelas, ¿vostede sabe como funciona a escola de música? Mire, no ano
2007 creamos unha escola de música neste concello dende o punto cero, porque a que había
anteriormente foise. Vamos a deixalo aí, para que
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Non, a botaron.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, por favor, non interrompa, agradézollo, por favor.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): En concreto vostedes.
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de ter que asistir ao noventa por cen de actuacións, entón, na súa quenda, non bufe e contésteme.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, por favor, non interrompa. Prosiga, dona Chelo.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non vou, vale, non vou a entrar a iso porque todo o mundo
sabe o que pasou e está na prensa e que volvan para atrás á hemeroteca. Mire, no 2007, creouse a
escola de música, cuns profesores, ben, que nos custou saír. Pero cando a señora Ánxela,
concelleira neste momento, que leva a banda, tanto a grande coma a pequena, ela ten dito moitas
veces que se atopou xa en oito anos, cunha escola xa formada, cunha banda, a pequena nese
momento, xa formada e que realmente xa tocaban perfectamente para poder eles desenvolverse
por si mesmos. Eu non sei se sabe, que os pais neste momento, somos os que movemos. Eu nese
movemos aos nenos, pero pásanos en todos os ámbitos de esta vida. Tanto nas escolas deportivas
momento, que eu saiba, pois os temos que levar nós. Baixo a nosa responsabilidade. Iso que lle
quede claro. E mire, o que quere un neno cando está nunha escola de música, e coma dixo o
señor Padrón o outro día nas comisións, eu creo, a min non me dá a risa, señora Fina Varelas, é
moi serio este tema,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina por favor, non interrompa.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): É moi serio. Entón, cando un neno empeza nunha escola de
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coma na escola de música ou coma noutras actividades. Somos os pais porque son menores e de
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momento tiña un neno na escola e cando quería tocar, loxicamente, os pais somos os que

música, ou noutro tipo de actividade, o que quere é que a xente o vexa participar, e que realmente
e se fai, en programas axeitados para esta escola, que ademais dixen que están ben e que,
corríxame vostede, efectivamente Manuel, ese programa, pois os nenos, leva por distintas partes
do concello, para que actúen, para que os pais os vexan e os veciños tamén, de como están
evolucionando nesta escola de música. O que pide o señor Padrón é o seguinte. Vamos a ver.
Aquí hai, a banda de gaitas, que realmente hai un convenio co concello, onde fan unha serie de
actuacións, creo que son dez, corríxame se me equivoco, durante todo o ano no concello. A
banda,

réxese neste momento directamente co director e coa escola de música. Logo,

corrixirame dona Ánxela. Pero o que si sei, creo, e logo teño que preguntalo porque me fan
dubidar do que había, cando nós deixamos o que é a escola de música, había tres asociacións
porque os nenos coma ben saben, non poden cobrar porque son menores, ¿vale?, non poden
cobrar se fan actuacións, pois cando van a outros concellos ou mesmo dentro do concello que
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se hai unha banda, eses nenos o que queren é actuar. E o que realmente, o concello ten que facer,
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unha asociación queira pagarlles. Entón, creáronse unhas asociacións. Cando entrou dona
Ánxela, nese momento creouse outra asociación. Desfixéronse esas. E hai unha asociación que
realmente está formada polos nenos que xa cumpriron dezaoito anos, os mais maiores que
empezaron nesta escola e son os que dirixen esa asociación. Hai, un presidente, e ben, pois tres
ou catro vogais. Entendo que esa asociación era a que se creara para cando realmente, os nenos
saíran fóra a tocar, para que se lles puidera canalizar eses pagos, e ese diñeiro, empregábase pois
en material para a escola, perdón para a banda, ou para as súas comidas, ou para as súas
merendas ou para o que fora. Para gastos dos nenos da banda. Iso, logo corrixirame se me
equivoco. Entón, non sei en que punto está esa asociación, polo que o señor Padrón trae este

onde van. Se esa asociación segue existindo, se se canalizan os ingresos. Iso é o que queremos
saber. E na segunda intervención, seguirei preguntando ou debaterei con vostedes. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas dona Chelo. Ten a palabra a concelleira, dona
Ánxela González.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Ben. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde tamén ao
público que hoxe nos acompaña. En primeiro lugar o que teño que dicir é dicirlle ao señor
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escola de gaitas. Non coma está funcionando agora, creo entender. Entón, non sei moi ben por
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momento, de acordo. Se realmente se fai un convenio, tería que funcionar coma funciona a

Padrón, que chama poderosamente a atención que no último pleno ordinario desta lexislatura que
sendo vostede candidato, supoño eu, que con aspiracións a gobernar no Concello de Barbadás.
Ao longo das súas intervencións, dixeron varias cousas que non son correctas. Unha, confunden
banda de gaitas con Nova Fronteira. É dicir, o único convenio que hai dona Chelo, é con Nova
Fronteira. Non hai outra banda de gaitas. Como banda, ata certo punto profesionalizada, ou coma
banda en asociación. É Nova Fronteira, que é unha asociación que xurdiu no Concello de
Barbadás hai máis de vinte anos, que eu recórdoa sendo nena, eu case, sendo unha moza moi
nova. E que ben, que segue existindo e que si que temos un convenio con ela, nominativo,
porque é unha asociación singular. Quere dicir isto que non hai outra coma ela no concello e que
efectivamente, temos un convenio con ela. E por outro lado, dicirlles, que cando falan de banda
municipal, esta banda non é unha banda municipal, evidentemente, porque iso esixiría a
profesionalización dos músicos, e este concello non ten capacidade de facer unha banda
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durou catro anos, traia vostede unha moción aquí deste tipo, cun goberno a punto de disolverse e

CONCELLO DE BARBADÁS
municipal con músicos profesionais. ¿De acordo? Estamos falando dunha escola de música que
se dedica á formación e dentro da formación, chegado un momento, pois hai, pódense facer
agrupacións ensambles coma se fan con todos os nenos e nenas, non sei se seguramente no
público hai aquí que ten nenos e nenas na escola de música, con todos os nenos e nenas que van
á escola de música, pois dende piano, faise a música de cámara; dende clarinetes, pois intégranse
nunha agrupación tipo banda, que lle chamamos banda na escola de música, por non estar
matizando continuamente ese tipo de conceptos; e como a agrupación de violíns e corda, que
seguro que os teñen escoitado en moitísimas ocasións polo concello, que son, chámanse, “Sen
contrastes”. ¿Vale? Analizando un pouco a moción de Ramón, de Compromiso por Barbadás, ou

catro anos, e unha petición de explicacións dun asunto amplamente explicado ao longo desta
lexislatura, en distintos plenos, facendo claramente seguidismo do Partido Popular, ao que se lle
entregou ademais, no seu momento, unha serie de preguntas, unha batería de preguntas que
vostedes entregaron e que teñen contestadas. Na parte resolutiva, insta ao goberno, ao que lle
quedan días, días, a que promova unha banda de música coa que se asine un convenio, que a súa
directiva, recrute ao alumnado. Eu só lle vou dicir unha cousa, ao longo destes catro anos,
vostede foi testemuña das distintas actuacións coas distintas agrupacións da escola de música. E

ACTA DO PLENO

de motivos, nada. Unha declaración de que ignora se existe ou non unha agrupación, despois de
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do Grupo Mixto, creo que está traendo unha moción sen argumentar exactamente. Na exposición

vostede, coma concelleiro da oposición actualmente, sabe perfectamente que todas as actuacións
outras, están cubertas polo propio concello, que é a maior garantía que poden ter eses nenos e
nenas. Tamén coñece vostede a existencia de dous convenios. De dous. Un, con Nova Fronteira e
outro, con Ritmos musicais de Barbadás, aos que o concello apoia e apoiou ao longo desta
lexislatura e de anteriores lexislaturas tamén, teño que dicir, pola súa singularidade e porque
promoven a actividade musical e porque son garantes de que o talento musical dos nosos mozos
e das nosas mozas, dos nosos nenos e das nosas nenas, continúe vinculado a Barbadás e ademais
se poda proxectar a outros lugares. Seguramente señor Ramón, sabe vostede tamén que o
concello apoia ás asociacións culturais, pero que non as intervén, dicíndolles ás persoas cando,
como ou onde deben montar unha asociación, nin cales van ser as súas finalidades, nin que
recruten a nenos ou nenas, nin cousas desas. Iso, don Ramón, éranlle outros tampos. E parece
que a vostede lle gustaría volver a ese pasado. Anímoo a vostede a que se lea os convenios con
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promovidas polo concello, coma son música “Acá e acolá”, como foi o festival solidario e moitas

CONCELLO DE BARBADÁS
Nova Fronteira e con Ritmos musicais de Barbadás. Están feitos dende o ano 2015-2016. Creo
que 2016 porque no 2015 entramos en xuño. Están por escrito. E do que parece, que os lea, que
os mire, que os analice, e deixo nas súas mans e nas mans do novo goberno, posibles cambios
que poida facer, coma eu no seu momento fixen cambios. Con respecto á asociación, das outras
asociacións das que falaba Consuelo Vispo, existían tres asociacións cando eu entrei neste
goberno, na escola de música. Eu falei coas xuntas directivas desas asociacións e analizando un
pouco a situación, o máis oportuno, pareceunos facer unha asociación real
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, señora Ánxela

A Sra. González toma a palabra (BNG): Unha última cousa
O Sr. Alcalde toma a palabra: Na segunda quenda
A Sra. González toma a palabra (BNG): É que deixou falar aos outros tamén
O Sr. Alcalde toma a palabra: E que van cinco minutos e quince segundos. Por favor. Ramón.
Grazas Ánxela.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Eu, faime moita graza que di vostede que non intervén,

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Anxela, ten que rematar.
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A Sra. González toma a palabra (BNG): Con persoas reais

de gaitas que nós falamos, non falamos doutra, Nova Fronteira, e intervín eu para dicir o que
tivera que dicir o señor que falou que
A Sra. González toma a palabra (BNG): Non, ¿eu? Non, mentiras non. Non llo vou a permitir
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Expliqueime mal
O Sr. Alcalde toma a palabra: Despois Ánxela.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Non, porque está mentindo. Home!
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Vale. Retíroo. Vale. Retíroo.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Está mentindo
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Digo que o señor, dixo que había Acá e Acolá, e que
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non intervén, pero aí atrás nunha actuación aí nun palco, tocou Nova Fronteira, que é da banda
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había esas cousas, non tiña porque dicir iso porque era unha banda privada, que estaba tocando
A Sra. González toma a palabra (BNG): Dixo o que quixo. Home
O Sr. Alcalde toma a palabra: Anxela.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ben, pero vale. Xa digo, cando me refiro banda de gaitas
é Nova Fronteira, para que quede claro, non é outra. Entón, nós o que queremos está moi claro
na moción. É que as actuacións das bandas, banda grande e banda pequena e a do coro, que vaian
ao xeito de Nova Fronteira. Entón, o que lle pedimos ao concello é que promova, que promova,
unha directiva ao xeito de Nova Fronteira. Queremos que esas bandas funcionen coma funciona

non o aclara hoxe. E mire, dime que se vai, paréceme ben, pero doulle a oportunidade tamén, de
que no último pleno se explique e fale, porque ao mellor se non traemos esta moción, vostede
arestora non podía falar agora mesmo. Entón, é que haber se rectifica e está de acordo con iso. E
miren, aquí, tal como funcionan as bandas, e señora Varelas, voulle dicir eu teño cinco rapaces na
escola de música e sei algo do que falo. Entón, perdón por bufar, ben, iso acéptoo. Perdoe. Pero
escoite cando digo, eh!, escóiteme cando digo que eu que non estou dicindo recrutar. Nós non
obrigamos a recrutar a ninguén. A banda Nova Fronteira, encárgase de buscar os rapaces para

ACTA DO PLENO

vostede moitas veces. Vostede non aclarou como está o tema dentro desas agrupacións e aínda
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Nova Fronteira. Esa é a nosa proposta. Porque cremos que así non funciona ben. Isto díxenllo a

tocar na súa banda. E vai onda os pais e dille que...entende? como fai calquera asociación ou
problema del. Se nós lle contratamos unha actuación pois terá que facela con outra xente. Entón
que quede iso claro, a ver se me escoitou agora. E mire señora, dona Ánxela, dona
A Sra. González toma a palabra (BNG): Menos dona e máis respecto e menos mentiras. Pode
continuar.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Creo que falei ben. Dona Ánxela, creo que está ben dito.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Si, si, perfecto, e Ánxela tamén.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Mire, para que vexa un exemplo do que foi destas cousas
así de non estar ben, ben, feito isto, mire, cando veu tocar a banda de Silleda, obrigáronos aos
pais a facerlle a merenda e a comida aos de Silleda. Pero sen embargo vostede fixo unha festa, e
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calquera club. Nós non vamos obrigar a ninguén a recrutar nada. Nós non recruta a ninguén pois
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pagoulle a comida á xente que trouxo. Entón, primeiro, daquelas díxose que non se pagaban
comidas porque non sei que, pero despois, as outras comidas pagáronse porque eran actos
protocolarios. Ben, pois, isto é un exemplo de que vostede tamén recoñeza que hai veces que nos
equivocamos. Entón, que aquel día que tiveran que os pais facerlle a merenda, despois de levar
aos rapaces, trasladar aos rapaces, a todos, terlle que facer a merenda aos de Silleda, xa me dirá
vostede a min por que queremos nós, por que queremos nós que isto funcione como
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, Ramón.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Que isto funcione desta maneira. É un exemplo, nada

digo dona Fina, por favor.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): A comparación non me ofende. Grazas. Dicirlle á señora
Chelo Vispo, que eu nunca me río de ningunha moción, pero vostede non sexa cínica e vostede
sabe por que, ano 2007, esa banda marchouse de aquí, do Concello de Barbadás. Recapacite e
pénseo, que vostede ten nome e apelidos. Señor Padrón, a vostede fíxenlle unha pregunta que
non me respondeu. ¿Con cantos pais de nenos falou esta moción para saber se estaban de
acordo? Non se me contestou, polo tanto, non se me fixo caso. Señor alcalde, os dous minutos

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, ou don Ramón, ten que rematar. Dona Ánxela,
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máis.

xa o ten explicado por activa e por pasiva, só que algúns partidos que están aquí na oposición,
parece que non o entenden. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Dona Fina, non é posible esa cesión de tempo. Non é posible.
Sabe que non é posible.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Pois non teño nada máis que dicir. Xa o explicou por
activa e por pasiva.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Esa cesión de tempo. Laméntoo por dona Ánxela e por vostede,
non é posible. Voceira do Partido Popular, ten tres minutos.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pois debemos de ser algúns moi curtiños, señora Fina
Varelas. Mire, non teño que explicarlle o do 2007 porque vou a perder o tempo e faime falta para
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que me sobran, quero que a señor Ánxela, darlle este tempo, para que ela se explique porque isto
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facer unha serie de preguntas. Á hemeroteca me remito. E vostede cree que unha banda que
funcionaba perfectamente e que podiamos continuar con ela, nós a botamos? Seríamos ben
tontos se acabamos de entrar no grupo de goberno.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, por favor.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): A ver, eu non lle faltei ao respecto, ¿vale?, ou sexa que no
mo falte vostede a min. Pero ben, isto é o que normalmente fai vostede nos plenos.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Si, si, si. Si. Por iso me botaron dalgún pleno.

Vamos a ver. Fina, encarézolle, pídolle encarecidamente que non interrompa á señora Chelo
Vispo, e leva, vai en corenta e catro segundos. Deixámolo en trinta. E vostede non entre nesa
dinámica que está intervindo a súa compañeira.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Quere unha piruleta para...
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Non, non
O Sr. Alcalde toma a palabra: Chelo, se quere seguir prosiga

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, señora Fina. A ver, vamos a ver. Vamos a ver.
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O Sr. González toma a palabra (PP): Está moi nerviosa.

A Sra. Varelas toma a palabra (DO): A señora Chelo estalle faltando ao respecto ás persoas

O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver, vamos a ver. Que volvo facer un receso de dous minutos
neste caso. Por favor
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): A min non me fai falta.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, prosiga. Ten ata tres minutos cincuenta segundos.
Veña.
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Ti aquí non podes falar. É que está faltando ao respecto
en varios plenos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora María. Son eu o que modera o pleno, son eu o que
modera o pleno e ademais chameina á orde, tamén. Tres tinta, por favor.
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Eu só lle dixen se quería unha piruleta.

CONCELLO DE BARBADÁS
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vamos a ver. Vamos ao que realmente nos importa. Ritmos
musicais de Barbadás. Eu entendo ao señor Ramón o que quere dicir. Durante oito anos, creamos
esa banda de música. Esa banda de música, funcionaba soa. Foise perdendo moitos dos músicos
que formaban esa banda, están noutras agrupacións. Entón o que queremos dicir, tanto creo que
podo falar neste caso polo señor Padrón é que iso se regularice, ou ben dende o concello ou a
través desa asociación que vostedes crearon nese momento que é Ritmos musicais de Barbadás e
que recibe unha subvención para que realmente se agrupe outra vez a banda; poida saír fóra, os
nenos queren actuar e realmente non o están facendo. Non, non faga así. O que fai, vamos a ver,
o que vostede explicaba, son as agrupacións, o de violíns, Sen contraste, coma vostede, ben, o

vin cantidade de nenos cando actúa a súa banda, que son da escola. Iso é o que non se pode
perder. Mire, vostede, empeñouse en que non pode ser municipal. ¿Vale? Durante oito anos e
anteriormente a banda que había, que di ben a señora Varelas que eu a botei, que non é certo,
¿vale?, que non é certo, esa banda era a municipal de Barbadás. Nunca houbo ningún problema.
Que eu saiba. Pediuse a Secretaría que nos dixera se efectivamente podía ser así ou non. Vostede
empeñouse en facer unha asociación para canalizar os ingresos da banda, tanto da pequena coma
da grande. É así porque aparte, eu, cando estábamos ao fronte desa banda, pedíronnos que

ACTA DO PLENO

porque hai cantidade de nenos que se están indo a tocar, pois, temos aí ao lado a San Cibrao, que
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nome que ten. A ver, paréceme perfecto. Pero a banda en si, a banda en si, estase perdendo

fixéramos unha asociación para canalizalo porque coma dixen na miña primeira intervención, os
desa asociación se canaliza...mire, Nova Fronteira está funcionando perfectamente e estanos
dando leccións de como funciona unha banda real. Unha banda de gaitas como funciona, porque
teñen seu propio seguro, os nenos saben a onde van, os nenos están cubertos, os nenos van en
autobús, aos nenos dáselles a merenda e non teñen ningún problema. Mentres que aquí, o que di
o señor Padrón, que ten varios nenos nesta escola, non sabemos nin a onde vamos. ¿Vale? Non
sabemos nin o que teñen que facer. Non sabemos se lle van a poñer unhas carpas ou non. E non
sabemos, porque eu estiven en varias actuacións, e houbo cantidade de problemas. Entón, a ver, e
tamén voume referir aos decretos que despois voulle dicir, que hai cantidade de profesores neste
momento, que funcionaban, que todos encantados con eses profesores e que se están indo; que
colleron uns meses, polo que vimos nos decretos. Non sei o que está pasando agora mesmo. Non
me deu tempo porque os decretos mos deron hoxe á mañá e non tiven tempo de falar cos
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nenos non poden cobrar, que son menores. Entón non entendo cal é o problema. Se ben a través
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profesores. Pero, téñano por seguro que llo comunicarei aos veciños que é o que está pasando
nesta banda para que os profesores se vaian.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Vale, ¿ podo falar, señor alcalde?. Canto tempo teño.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, si. Ten tres minutos.
A Sra. González toma a palabra (BNG): Ben, vamos a ver. Rapidamente. O que o tema dos
profesores, si é verdade que hai catro profesores que pediron permiso sen soldo, por cuestións
persoais. Maiormente porque van preparar oposicións, maiormente, e non afondei no tema, como
pediron sen soldo, creo que tiñan dereito e se lle concedeu. Nada máis. Non hai ningún problema

xeito, á escola de música porque, efectivamente a xunta directiva, que non os socios todos, senón
a xunta directiva, son mozos e mozas que traballaron na escola de música. Terceiro, calquera
neno que se está formando no ámbito musical, de seguro, de seguro, de seguro, que lle encanta
tocar en moitos sitios. De feito os músicos non tocan só nun sitio, tocan en varios sitios. ¿Vale?
Co cal a min que un neno da escola de música, acabe na banda de San Cibrao, é un orgullo para a
escola de música, que o queiran na banda de San Cibrao e en moitas máis bandas que o queiran.
Terceiro e cuarto, e xa remato aquí. Todas as actuacións que se fixeron no Concello de Barbadás,

ACTA DO PLENO

Fronteira leva vinte anos. Ritmos Musicais de Barbadás, dalgunha maneira está unida, dalgún
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a ese nivel. Dous, Ritmos Musicais de Barbadás, xurdiu practicamente hai tres anos; Nova

promovidas dende o Concello de Barbadás, eh!, están cubertas polo concello de Barbadás. Todos
non irían ao sitio que teñen que ir, se non estiveran informados. Cuarto, a vostede en poucas
actuacións a teño visto. A teño visto, soamente no festival solidario e me parece que este ano,
non. Non o recordo. Ou sexa, que xustiños. ¿Vale? Respecto a unha cousa que quero dicir, xa que
é o último pleno, si que lle vou dar as grazas a don Ramón por darme esta oportunidade, de
poder dicir que para min, nestes doce anos que levo no Concello de Barbadás, foi un honor
representar e traballar polos meus veciños e veciñas. Porque a eles e a elas, úneme grandes
afectos. Úneme territorio; úneme costumes e únenme incluso obxectivos. Foi un privilexio,
durante os doce anos, e oito na oposición, e sobre todo nestes catro anos de goberno. Quero
agradecerlles a todos eles e a todas elas a confianza. Esperando que o que fixen, seguro que con
moitísimos erros moitísimas veces, e outras veces máis acertada, sempre o fixen con boa
vontade. Iso quero que quede claro, e pensando no ben común, e sendo e tratando de ser
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os pais e nais, familias deses menores, están informados de a onde van, evidentemente. Senón,
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ecuánime con todo o mundo. Espero ter exercido este cargo, con humildade e con
responsabilidade. E espero que así o trasladase ás persoas de Barbadás. E dende o meu máis
profundo cariño e respecto, quero agradecer aos traballadores e ás traballadoras que me
acompañaron nesta viaxe. Grazas, grazas e mil grazas. A concellería de cultura, aos traballadores
da concellería de cultura; a María Armada que foi traballadora, agora xa non está, da área de
igualdade; aos traballadores e traballadoras da escola de música, a Páxaro, que é o director e
todos os profesores. E quero agradecerllo por recibirme como fixeron e por despedirme co
agarimo que o están facendo. E tamén e sobre todo polo seu traballo porque sen eles e sen elas,
nada do que fixemos dende a concellería de cultura e dende a concellería de igualdade houbera

oposición tamén. Á oposición dicirlles que seguramente nalgún momento se sentiron molestos
ou molestas co que eu puiden dicir aquí, debido á vehemencia que en ocasións me caracterizou,
pero que en ningún momento pretendo que moleste. Que dende logo pretendo que o contexto no
que se entenda isto, sexa un contexto exclusivamente político, nunca de carácter persoal. Grazas
tamén a Fina, pola confianza durante todos estes anos, e polo apoio ao longo da lexislatura, que
foi, foi evidente. ¿Non? Falamos moitas veces e explicamos e debatemos para chegar, para
chegar a acordos. Moitísimas grazas. Para min foi unha honra e un privilexio estar aquí estes

ACTA DO PLENO

deron nestes catro anos, e aos meus compañeiros e compañeiras, por acompañarme, e á
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sido posible. Agradecer tamén, fundamentalmente ao servizo de secretaría todo o apoio que me

O Sr. Alcalde toma a palabra: Quero agradecerlle as súas palabras dirixidas aos concelleiros e
concelleiras e tamén por suposto, aos veciños e veciñas de Barbadás. Eu creo que podo falar en
nome de todos, por vostede neste caso, porque foi quen se dirixiu con estas verbas, pero tamén
darlle as grazas a todos os concelleiros e concelleiras que non van a repetir nunha candidatura.
Dende logo, creo que para todos nós, é unha honra poder traballar para os veciños do noso
concello. E como di ela, con erros e con acertos. Creo que todos os que están aquí presentes,
todos os que están aquí presente fixeron un traballo inconmensurable a favor dos veciños e
veciñas. Repitamos, ou non repitamos. Si. Simplemente é un inciso que vostede aínda ten un
minuto. Seino. Seino. Pero ben. Darlle as grazas e creo que ao mellor, non é só unha palabra só
para Ánxela senón que é para todos os concelleiros e concelleiras que se despiden nesta
lexislatura. Podémosllo dar todos, creo eu, se estamos de acordo. Despois deste momento máis
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doce anos.

CONCELLO DE BARBADÁS
íntimo, ten vostede a palabra. Un minuto de palabra.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ben, a moción Ánxela valeu para algo. Eh! Pero ben, se o
argumento que tiveches para contestarme foi dicir que eu fago seguidismo do PP, pois mira, que
eu saiba, grazas ao noso apoio pois tiveches a ocasión de gobernar e de levar a cabo as túas
ideas, que moitas delas non concordamos coma cho explicamos moitas veces aquí. Entón, pois
nós facemos as nosas propostas, e isto contestándolle á señora Varelas. Falamos con moitos pais.
E como comprenderá, nós non só traemos aquí ou estamos obrigados a traer propostas que nos
digan pais ou xente, senón que propostas que nós temos na cabeza, que cremos que poden
levamos a cabo pois non funciona coma nós pensabamos, pero pensamos, consideramos que
nós, a nosa obriga é volver a repetir e a repetir e nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, ten que rematar.
O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): E mire, démoslle esa oportunidade. Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas pola súa intervención. ¿Votos a favor da moción?
¿Abstencións? ¿En contra?

ACTA DO PLENO

mellorarían o funcionamento da escola. A señora concelleira de cultura, non o entendeu así, pero
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mellorar este concello. Entón, nós pensamos, ao mellor estamos equivocados, a mellor idea se o

A Sra. Secretaria toma a palabra: Me parece que nos perdemos.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Segunda votación. Cando se produce un empate hai que
levar a cabo unha segunda. Ben, Segunda. E despois decide o voto de calidade do alcalde.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos a favor da moción.
O Sra. Secretaria toma a palabra: Ben, vamos a ver. Nesta segunda votación, o PP, máis o
Grupo Mixto, votan a favor.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Abstencións?
O Sra. Secretaria toma a palabra: Democracia Orensana abstense.
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿En contra?
O Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Socialista e BNG, votan en contra.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Sete, hai empate, hai

CONCELLO DE BARBADÁS
Sen máis sométese o asunto a votación por segunda vez resultando rexeitada cos votos a favor de
P.P. e GRUPO MIXTO, os votos en contra do PSdeG-PSOE, e BNG, e as abstencións de
Democracia Orensana o seguinte acordo: “Moción para a reforma na Escola de Música”

PARTE RESOLUTIVA
6.- DACIÓN DE CONTAS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.
O Sr. Alcalde toma a palabra: pasamos á resolución de contas e dacións da alcaldía. Teñen
De conformidade co establecido no artigo 50.2 do ROF (RD 2568/86 do 28 de novembro, e o
queda informado das resolucións de alcaldía ditadas dende a sesión anterior do Pleno.
A Corporación queda enterada das mesmas.
ROGOS E PREGUNTAS
O Sr. Alcalde toma a palabra: Rematamos a parte resolutiva, pasamos a rogos e preguntas. Por
quenda de intervencións, correspóndelle a don Ramón.

ACTA DO PLENO

artigo 22.2a) da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o Concello Pleno
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vostedes a documentación, polo tanto pasamos a rogos e preguntas.

O Sr. Padrón toma a palabra (CxB): Ben. Vou ser rápido. Moitas das cuestións, xa se falaron
posibilidade de que o autobús número sete, suba por Cabeza de Vaca e baixe por Finca Fierro, en
vez de facer o traxecto que fai, que entra na Valenzá e volve dar a volta e ven para atrás, non
pode recoller a ninguén, pois que suba polo, o que é o cruce onde está a panadería Sabucedo, que
suba e faga ese tramo por Cabeza de Vaca, que se lle pida ao Concello de Ourense se iso pode
ser. Entón, que se faga esa, ese trámite. E logo, tamén, pedir que a ver se, xa sei que non é
responsabilidade súa, pero levamos case dous anos con isto e aínda non se sabe, que en canto
acaben as competicións deportivas, no campo dos Carrís, ao día seguinte da última competición,
xa se inicie o arranxo do campo. Porque eu non sei canto van a esperar máis. Ultimamente temos
coñecemento de varias lesións de rapaces porque o campo xa está, xa hai oito anos que tiña que
ser cambiado entón están sucedendo esas cousas. Entón, que non pase o do ano pasado que, íase
facer no verán, ao final empezouse a competición, non se fixo, e veña e veña, e veña así. Entón,
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aquí, coma era o tema dos carteis e outras cousas, que traíamos. Queremos que se mire a

CONCELLO DE BARBADÁS
non sabemos o motivo, entón pedímoslle que agora, desta vez que, si que irá. Entón, pídolle que
fagan a xestión. Non sei quen é o responsable. Ben, neste caso será o señor alcalde que foi quen
asinou o convenio coa Deputación. Facer a xestión para que o último partido que haxa nese
campo, ao día seguinte se inicien as obras. Nada máis.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vai contestar o señor Varela.
O Sr. Varela toma a palabra (PSOE): Vale. A empresa ten que empezar as obras o día dous,
para non mover a todos os rapaces e tal, o día vinte e seis, creo que acaba o último partido
Barbadás de preferente, na casa, ao día seguinte empezarán a obra. Xa estivemos mirando todo,

reunión, ou unha visita por parte da empresa que ten a adxudicación para ver a situación de todo
o campo de fútbol, e, poñerse en marcha. E dicirlle tamén que esta é unha obra xestionada pola
Deputación, non polo Concello de Barbadás. O Concello de Barbadás aporta o diñeiro e asina o
convenio, pero quen se encarga de toda a licitación, adxudicación e xestión, é a Deputación.
Quero lembrarllo a vostede e a todos os veciños e veciñas, e a todos os concelleiros e
concelleiras. A xestión está feita. Perfectamente. ¿Vostede rematou? Si. Democracia Orensana?
A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Eu quero facer un rogo urxente porque é un problema que

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde toma a palabra: De feito mañá, de feito mañá, se non me equivoco, haberá unha
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empezarán o día vinte e sete.

mobilidade reducida, están mal feitas, xa que o outro día, un veciño noso, que vive na Valenzá,
na Rúa de Celanova, ía coa súa muller, unha persoa maior e co rebaixes coma están as beirarrúa
derramóuselle a súa cadeira motorizada. E meus compañeiros, seino porque os meus
compañeiros estiveron axudándoo. Chamáronme. Eu falei coa policía local pero, o veciño
marchou porque os meus compañeiros axudárono. Entón, teñamos en conta, que cando se fan
obras, acabar coas barreiras arquitectónicas é algo moi, moi importante, porque se ese señor, que
lle pasou iso o outro día pois non o axudan, pois non sei coma podería ir para a súa casa.
Sinceramente temos que pensar nas persoas máis desfavorecidas. En concreto, estou falando
cerca da Solaina, na Avenida de Celanova, foi onde realmente pasou iso. Grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Ningunha cuestión máis, non? O Partido Popular.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Señor Padrón, xa se pensou, xa llo explicou o señor Varela,
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nos atopamos o outro día na Valenzá. As beirarrúas, os rebaixes que teñen para persoas con

CONCELLO DE BARBADÁS
xa se pensou para que os nenos non anden de campo en campo, esperar a que finalicen para
poder, para proceder ao cambio da herba do campo de fútbol. Xa se falara, e no último pleno
vostede o sabía, que estabamos falando nós dese tema. As licitacións, son cando son. Iso vostede
sabe perfectamente, que está neste concello e sabe cando hai que seguir uns, un curso legal. Ben,
vamos ao noso. Temos aquí, un decreto, que queremos que nos digan de que vai este tema.
Considerando que a contratación dun servizo de limpeza para a escola infantil municipal de
Barbadás, solicitáronse tres orzamentos resultando o máis vantaxoso para o concello, o
presentado pola empresa Eulen Limpeza. Resolvo, adxudicarlle o contrato menor para a
colocación de rexilla protectora nos canalóns do local social de Loiro á empresa Eulen Limpeza.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Foi un corta e pega dun decreto, de quen o fixera.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vale. Pero por favor, que cando o limos, a ver, entendemos
que é ou para a rexilla ou para a empresa de limpeza. Imaxino que é o da empresa de limpeza.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non. Segundo parede, o expediente é da empresa de
limpeza. Iso foi un corta e pega, pero está ben porque agora, toman nota e xa lle din ao
departamento que o rectifique.

ACTA DO PLENO

falan dunha colocación dunha rexilla protectora nos canalóns do local de Loiro.
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Ou sexa, vamos a ver, se é que dá a risa. Ou sexa, isto é a limpeza para a escola infantil e aquí

de produtividade do mes de xaneiro e do mes de febreiro non figuraban, non se nos entregaran e
entrégasenos o decreto, que todos temos constancia neste momento, de que non se puido, a
señora interventora pon, tendo en conta a imposibilidade informática de incorporación dos
devanditos decretos, ao libro de decretos. Aquí hai un levantamento de reparo do señor alcalde,
destes decretos, que non foron no seu momento inscritos no libro. Pasaremos mañá dúas
preguntas
A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, o levantamento de reparo
A ver,
A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero, levantouse antes de asinar o decreto, no seu momento,
non?
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A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Recordamos no anterior pleno que pedimos que os decretos

CONCELLO DE BARBADÁS
Non.
A Sra. Secretaria toma a palabra: A levantouse unha vez metido no libro de decretos?
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non, non, non. Non estaban metidos no libro de decretos.
A Sra. Secretaria toma a palabra: Iso é un fallo que pode ser, unha falta de coñecemento da
plataforma, que hai que darlle un click para incorporalo ao libro de decretos. Creo eu, vamos.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Ben, vámolo pasar mañá, cousa que vamos pedir un informe
tanto a secretaría coma a intervención, o da produtividade. É que non se pode levantar un reparo

O Sr. Alcalde toma a palabra: o que está dicindo é que non está no libro de decretos o decreto
da produtividade, senón entendo mal. Entendo correctamente, non?
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Si.
O Sr. Alcalde toma a palabra: E polo tanto o reparo non se podía haber levantado dado que non
está no libro de decretos.
A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Mañá vamos pedir o informe e xa lle explicaremos, pero
para que vaian pensando que hai un levantamento de reparo do señor alcalde.

ACTA DO PLENO

tema. E eu
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cando non están pasados, pero ben. Deixámolo aí. Pediremos un informe para ver coma está este

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Despois, recibimos a data 8 de abril, un decreto onde pon
que se fai constar as festas patronais da Valenzá 2018, un informe de desglose da contía dos
danos. É dicir, iniciar de oficio, ou sexa, a data 8 de abril de 2019, que vai a volver, este ano as
novas festas patronais, iniciar de oficio o expediente para reclamación dos danos ocasionados
durante as festas de San Bernabé da Valenzá 2018, aos organizadores de dito evento. Teñen
quince días para presentar as alegacións que... ou sexa, vamos a ver, despois dun ano, pódese
presentar isto?. Segundo. Despois de oito meses que se fixo o Rallie Mix, pásalle o mesmo ao
señor Juan Carlos Villanueva, compañeiro noso neste momento, do Partido Popular. Fanlle unha
reclamación de danos, que este señor, el mesmo e persoalmente, foi quen dixo que quería que
pasaran xa automaticamente ao seguro, os danos. Estamos a data 5 de abril, cando vemos este
decreto. Deixámolo aí para que os veciños valoren o que fai esta, a xestión deste concello.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, hai un.

CONCELLO DE BARBADÁS
Moitas grazas a todos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ningunha cuestión máis por parte súa? Toca a quenda de rogos e
preguntas por parte do público. Por favor, o pleno non acabou. Aquela señora, por favor. Por
favor.

Concluído o anterior, non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse por
finalizada a sesión, sendo as 21:55 horas no lugar e data ó principio indicados, estendéndose a

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE A MARXE
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O ALCALDE

ACTA DO PLENO

presente acta, de todo o que, como secretario, dou fe.

