
CONCELLO DE BARBADÁS

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA  DO CONCELLO  PLENO   DO DÍA 04 DE XULLO  DE 2017.  

ASISTENTES:

Alcalde-presidente

D.  XOSE CARLOS VALCARCEL DOVAL ( PSdeG-PSOE)

Concelleiros/as

D. VICTORIA MORENZA DOFORNO ( PSdeG-PSOE)

D. MARGARITA PEREZ FERNANDEZ ( PSdeG-PSOE)

D. JOSE RAFAEL SIERRA CARRIL  ( PSdeG-PSOE)

D. ADRIAN VARELA VAZQUEZ ( PSdeG-PSOE)

D. XOSE MANOEL FIRVIDA PLAZA (BNG)

D. ANXELA GONZÁLEZ CID (BNG)

D. SERAFIN NÚÑEZ PEREZ (BNG)

D. Mª CONSUELO VISPO SEARA (P P)

D. MANUEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ (P P)

D. JUAN CARLOS VILLANUEVA FERNÁNDEZ (P P)

D. NIEVES CARRIL GÓMEZ (P.P.)

D. MIRIAM PRIETO VALDÉS (PP)

D. MANUEL ANGEL FERNÁNDEZ QUINTAS (P.P.)

D.ª SERAFINA VARELAS VIEIRIA (D.O)

D. RAMÓN PADRÓN CALVIÑO (GRUPO MIXTO)

Secretaria 

 Dª SILVIA ALONSO FERNÁNDEZ

Ausentes: 

D.ª JULIA JACOME PÉREZ (D.O.)

No  salón  de  Plenos  da  

Casa  do  concello   de  

Barbadás,  sendo  as  

19:30   horas do día 04  

de xullo  de 2017 reúnese 

en  sesión  ordinaria,  en  

primeira convocatoria, o  

concello  Pleno, baixo a  

presidencia do Sr.  alcal-

de,  coa  asistencia  dos 

Sres./as.  concelleiros/as.  

Relacionados  na marxe,  

actuando  como  se-

cretario,  Silvia Alonso 

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

aberto o acto e, seguidamente  procédese á análise dos puntos da orde do día.
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CONCELLO DE BARBADÁS

PARTE RESOLUTIVA

O Sr. Alcalde toma a palabra: Boas tardes a todos e a todas. Empezamos o Pleno ordinario do 4 de 

xullo. Empezaremos coa parte resolutiva que é a contratación de servizos prioritarios de urxencia e 

necesidade de contratación de persoal laboral temporal para a escola infantil municipal. Ten a palabra o 

señor Serafín Núñez. Cinco minutos, por favor. 

O Sr. Serafín Núñez toma a palabra (BNG): Si, boas tardes a todas e a todos. 

A Sra. Fina Varelas toma a palabra (DO): Señor Alcalde, perdoe un momento. Eu quería pedir un 

minuto de silencio polas vítimas que houbo do incendio en Portugal

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, si, xa o comentei ademais comenteino antes co señor Tenente Alcalde 

e  agora  cando  nos  puxemos  en  marcha.  O  que  comentaba  Fina.  Xa  mo  comentou  hai  uns  días. 

Comentáballo tamén ao Tenente Alcalde de solicitar un minuto de silencio polas persoas falecidas en 

Portugal. Pois un minuto de silencio.

1-  DECLARACIÓN  DE  SERVIZOS  PRIORITARIOS,  URXENCIA  E  NECESIDADE  DE 

OCNTRATACIÓN  DE  PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A ESCOLA INFANTIL 

MUNICIPAL.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Como dicía anteriormente, ten a palabra o señor Serafín 

Núñez co  primeiro  punto  da  orde  do  día,  que  é  a  declaración  de  servizos  prioritarios,  urxencia  e 

necesidade de contratación de persoal laboral temporal para a escola infantil municipal.

O Sr. Serafín Núñez toma a palabra: Si, boas tardes a todas e a todos. Ben, como xa comentei o outro 

día  na  Comisión  informativa,  xorde  unha  necesidade  na  escola  infantil  municipal,  dado  que 

efectivamente, cando entramos en 2015, había creo que xa dúas reducións. Produciuse unha terceira nos 

últimos anos e temos unha cuarta redución doutra traballadora enriba da mesa para digamos decretar xa, a 

partir do mes de setembro. Polo tanto con catro reducións pois efectivamente, hai quendas onde, pois en 

certo modo, pois se  fai  difícil  o que é  pois proceder a  unha atención acaecida dos cativos,  porque 

evidentemente hai que reforzar eses tramos horarios e a veces hai que quitalos, evidentemente doutras 

quendas. Polo tanto, entendemos que efectivamente pois é de recibo proceder a unha contratación que se 

estipula en principio para o próximo curso para ver si efectivamente se ve que no curso 17/18, polo 

menos neste curso están estas catro. De manterse estas catro reducións, evidentemente, creo que é unha 

decisión a manter no tempo, pero polo menos no que é agora no mes de setembro e xullo, a idea sería 
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CONCELLO DE BARBADÁS

pois proceder á contratación desta carta persoa que nos reforce esas horas que deixamos de atender. 

Fundamentalmente sería para a quenda de tarde e tamén unha quenda de apoio, porque efectivamente as 

reducións son titoras de aula que estarán nas súas aulas en xornada de mañá, entón reforzaríamos esa 

franxa,  fundamentalmente esa franxa horaria. Creo que tamén está recollido aquí nos informes, que 

efectivamente non supón, é unha contratación pero que evidentemente non supón un custe engadido para 

o Concello porque efectivamente con cada redución se contempla pois unha, digamos, un aforro dun 25% 

de cada redución polo tanto iría este técnico a costa deste aforro que temos nas catro reducións que hoxe 

temos por riba da mesa. E é o que teño que comentar.

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

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Si, boas tardes a todos e a todas.  Nada, simplemente 

dicir que polo exposto o que queremos é que se manteña o servizo e que se dea coa mellor calidade 

posible. Estamos de acordo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. A portavoz de Democracia Ourensana ten a palabra.

A Sra. Varelas toma a palabra:  Boas tardes a todos, compañeiras e compañeiros. Nós estamos de 

acordo porque sobre todo temos que darlle servizo aos veciños e coas reducións destas catro persoas 

supoño que temos unha carencia importante. Entón estamos de acordo en que se faga. Grazas.

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

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Boas tardes a todos e a todas. Nós imos a solicitar un informe verbal 

da Secretaria ou Interventora do Concello para proceder a votar en consecuencia debido a que vemos que 

o informe está feito polo Concelleiro da área correspondente, e a segunda parte polo Alcalde, pero non 

está acompañado dun informe técnico. Entón, entendemos, queremos saber si é legal ou non é legal?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostede.

A Sra. Secretaria toma a palabra:  A memoria xustificativa para a declaración de servizo prioritario e 

urxencia da contratación en moitas ocasións vai firmada por concelleiros que son os que coñecen as 

carencias dos servizos e polo tanto quen presentan ao Pleno esa necesidade. O único informe técnico que 

cabería aquí sería un informe de existencia de crédito pero vamos a ver, procedimentalmente, aínda que o 

reclamamos  e  sabemos  que  ese  crédito  en  principio  existe,  non  temos  o  informe,  pero 

procedimentalmente cando é imprescindible é no momento da apertura do proceso de contratación. Por 

iso lle demos adiante, senón non lle daríamos para diante ao expediente. Ou sexa que neste momento, é 

certo que falta ese informe pero se o Pleno acorda a necesidade da contratación pois nese momento senón 

temos, a partir dese momento, se non temos informe non se pode seguir adiante, claro. Pero do resto si é 
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legal o que un concelleiro informe sobre a situación dun servizo determinado.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Non sei se a señora Interventora quere dicir algo.

A Sra. Interventora toma a palabra: O único dicir que neste momento como non hai determinado o 

importe a pagar en nómina a esa persoa non se pode emitir informe de existencia de crédito sobre un 

crédito que non se sabe cal vai ser. Pero en principio, si que un 25% daría para unha contratación, pero 

non hai un  importe concreto. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Non sei se quere proseguir coa súa intervención ou era o 

único que quería plantexar?

A Sra. Vispo toma a palabra: Non, grazas pola aclaración á señora Secretaria e á señora Interventora. 

Nós o coñecemento que temos é que realmente ten que estar apoiado por un informe técnico tanto de 

Intervención como o que acaba de dicir a señora Interventora como a señora Secretaria si que ten que ir 

con informe. Nós o noso sentido de voto vai ser abstención porque entendemos que realmente ten que 

estar sempre apoiado e pediremos un informe posterior. De todas maneiras queremos recalcar que o 

Partido Popular está sempre a favor do servizo de calidade da gardería, como tivo ata este momento 

sempre, e foi un referente no Concello, vale? o que é a gardería municipal. De todas maneiras o señor 

Sarín sabe perfectamente que había unha persoa que el retirou para facer outras funcións e que agora 

neste momento viríalle de perlas, por dicilo así coloquialmente, en que si lle podería botar unha man. E 

quitou a esa persoa que está a facer outras labores, encomiables pero que realmente si estaba na gardería. 

Entón entendemos que nós ata que se nos aclare o tema do informe técnico, nós imos a votar abstención, 

pero que quede claro que o Partido Popular en todo momento quere calidade e servizo na gardería  

municipal. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Señor Serafín Núñez.

O Sr. Núñez toma a palabra: Si, moi breve. A ver dicir que efectivamente fala a portavoz do Partido 

Popular de que se retirou unha persoa. Non se retirou a esa persoa particular. A persoa que eles comentan 

está compartindo tarefas burocráticas administrativas da escola infantil e outras tarefas administrativas 

desta Casa, do Concello. En outros despachos pero está facendo o traballo que, entendemos que puidera 

facer tamén dentro do estamento físico da escola infantil. O que si retiramos en 2015, foi outra persoa que 

había a maiores que non estaba dentro do esquema da escola infantil, que estaba pasando unha serie de 

facturas mes a mes, e que entendemos que nese momento pois non era preciso ter reforzando o traballo 

na escola infantil. Iso si que o fixemos, iso si que se fixo en 2015, pero en modo algún se retirou a esa 

persoa que comentan da auxiliar administrativa. Nada máis.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón Padrón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Á vista do que se dixo aquí creo entender, a señora Secretaria que dixo 

que ese informe é necesario si ou si aínda que se aprobe hoxe en Pleno para facer a contratación. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina Varelas? Nada que dicir? Señora Chelo Vispo? Polo tanto se 

non quere vostede nada máis que engadir? Pois votos a favor? Abstencións? Polo tanto non hai votos en 

contra. Un momentiño.

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

Democracia  Ourensana  e  Grupo Mixto  e  a  abstención do  PP o  seguinte  acordo:  “Declaración de 

servizos prioritarios, urxencia e necesidade de contratación de persoal laboral temporal para a 

Escola Infantil Municipal”

2. ORDENANZA XERAL REGULADORA DE SUBVENCIÓNS

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ordenanza reguladora de subvencións. Ten a palabra o señor Tenente 

Alcalde.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Este ordenanza ven a regular a concesión de subvencións no Concello de 

Barbadás que xa se viña facendo de forma legalmente establecida, pero ven tamén a recoller que existe 

unha nova base de datos nacional de subvencións que operará como sistema nacional de publicidade de 

subvencións, e di no artigo 8 que a tales efectos as administracións concedentes deberán remitir a esta 

Base  nacional  de  subvencións  a  información  das  convocatorias  e  as  resolucións  das  subvencións 

concedidas.  Polo  tanto  o  que  facemos é  aproveitar  a  existencia  desta  Base  Nacional  de  Datos  de 

Subvencións que nos vai a permitir darlle publicidade a todas as subvencións que se fan ou que se 

realizan desde o Concello de Barbadás. Regúlase conforme á Lei Xeral de Subvencións do Estado o 

sistema de adxudicación, de beneficiarios, de xustificación e de pago e tamén se recolle no artigo 18, o 

apartado de premios. Ese é o motivo da aprobación desta ordenanza de subvencións que recolle con 

carácter xeral algo que xa vimos practicando desde o ano 2015, que as subvencións teñen que ser dadas 

en concorrencia competitiva, e as subvencións nominativas terán que quedar para aqueles casos de, con 

carácter de excepcionalidade, sempre que se xustifique o seu interese social, cultura ou da xente. 

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Nada. Pola nosa banda dicir que non entendemos que se trae outra 

ordenanza  de  subvencións,  para  regular  subvencións,  cando  xa  se  trouxeron  aquí  ordenanzas  para 

subvencións para asociacións de veciños, de asociacións culturais. Volvemos redundar no mesmo. E logo 
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non sei o interese en estar nunha base de datos nacional. Eu cando vostede di nacional, que se refire 

Galicia ou toda España? Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Ten a palabra a señora Fina Varelas. O Partido Popular? Partido 

Popular, por favor.

A Sra. Vispo toma a palabra: Perdón. Perdoe señor Alcalde. Grazas. Vamos a ver, en cando a Base de 

Datos de Publicidade que se refería o señor Tenente Alcalde, nós nun Pleno, xa, pode ir ás actas, xa o 

dixemos no seu momento. De feito eu non tiña coñecemento deste tema porque realmente non, e nunha 

comisión informativa, que o podo dicir claramente, na Deputación, pois xa se leva facendo anos, non é de 

agora, é, vale? Ou sexa que todo o tema de subvencións, por iso no momento que tivemos pleno aquí no 

concello, o dixemos o Partido Popular. Ou sexa, non é de agora señor Tenente Alcalde, esta base xa 

existía anteriormente e a todas as subvencións se lle daba publicidade, o que pasa é que había concellos 

que non o estaban facendo, vale? Ese motivo. Despois, o que si queremos é un informe verbal, a min 

sérveme, da señora Interventora,  non temos claro que teña que ir  nesta  ordenanza da  concesión de 

subvencións o apartado de premios. Entón, non, se nos pode dicir un pouco para o sentido do voto, nada 

máis. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Interventora.

A Sra. Interventora toma a palabra: Pois o momento digamos, non?, que a oportunidade de regular o 

tema da Base de datos Nacional de Subvencións, que despois de moito tempo de traballo conseguimos 

darnos de alta na Base de Datos Nacional de Subvencións e  a ocasión de regular tamén os premios, que 

pois había cuestións que non estaban de todo aclaradas. Entón, o momento, propicia regular isto. A ver é 

unha ordenanza xeral pero pódeslle introducir cuestións que non están reguladas noutro sitio. E isto de 

momento pois si que, a ver, ten unha regulación xenérica na Lei Xeral de Subvencións pero non está de 

máis facer unha aclaración con respecto a este particular. Eu enténdoo así.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Non sei se rematou.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non, siga.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Moitas grazas. O obxecto de aprobar esta ordenanza e que aquí traíamos 

ordenanzas parciais. Viña unha ordenanza, digamos, pois unha ordenanza de participación veciñal, unha 

ordenanza cultural ou unha ordenanza de deportes. Esta é unha ordenanza xeral, que regula o sistema de 

adxudicación de  beneficiarios e  de concesións de  todas  as  subvencións con carácter xeral.  E como 

explicaba a señora Interventora o seu rexistro na Base de Datos Nacional de Subvencións. O de nacional 

ven polo nome da base de datos. Se me pregunta vostede a min a nivel persoal diría que para min sería 
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unha base de datos estatal.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Señor Ramón, algunha cuestión? Fina? Partido Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra: Si. Sigo dicindo o mesmo. Isto xa existía, a ordenanza existía, é unha 

modificación da que xa existía.

A Sra. Interventora toma a palabra: Non, non existía.

O Sr. Fírvida toma a palabra: No Concello de Barbadás? Non. O rexistro do ano 2015.

A Sra. Vispo toma a palabra: Retiro o dito, pero. De todas maneiras sigo dicindo que a Base Nacional 

xa existía, que o que acaba de dicir a señora Interventora me parece perfecto, que agora esteamos xa nesa 

Base de Datos a nivel nacional, do ano 2015 e me parece perfecto. Anteriormente non se fixo? Non sei 

porque por que os técnicos son os que realmente terían que informar diso. E nada máis. Despois que 

entendemos que o tema do apartado de premios xa o regula a Lei Xeral e que non debería de estar aí, pero 

vámolo deixar aí. O sentido do voto xa o diremos agora mesmo, sen problema ningún.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Moitas grazas. So por rematar, moi brevemente. Eu creo que isto o que 

fai e garantir a publicidade e a transparencia na adxudicación de subvencións e de premios. Camiñamos 

cara a  democratización do concello,  cara a  publicidade,  cara a  transparencia e  cara a igualdade  de 

oportunidades da veciñanza á hora de acceder a unha subvención ou a un premio. E isto leva camiño de 

garantir estes dereitos. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Votos a favor?

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

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. ¿Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo Mixto e Partido Popular

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

Democracia Ourensana e as abstencións do PP e Grupo Mixto o seguinte acordo: “Aprobación inicial 

da Ordenanza xeral reguladora de subvencións”

3. PREZO PÚBLICO DA EXCURSIÓN A CERCEDA.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Terceiro punto da orde do día. Prezo público da excursión a Cerceda. 

Ten a palabra o señor Serafín Núñez.

O Sr. Núñez toma a palabra: Si, ben. Traemos hoxe a Pleno, a este Pleno ordinario esta proposta para 

aprobar se procede este prezo público para a excursión que pretendemos facer ao parque Aquapark de 
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Cerceda o día 30 de xuño, cos nosos rapaces e rapazas do Concello. Pretendemos que sexan, temos unhas 

bases xa medio redactadas que no seu día pois pretenderán tamén aprobar e que corenta e cinco nenos e 

nenas de 8 a 14 anos, onde, pois se establece pois unha serie de gastos como son tamén a contratación de 

monitores para acompañar neste caso tamén á excursión, porque tamén vamos a ter que externalizar dado 

o  período  vacacional  das  monitoras,  pois  teremos  que  contratar  algunha  monitora  tamén  para  esta 

cuestión, seguro de RC, o transporte, as entradas ao parque, as merendas, etc, e se establece, pois iso este 

prezo público de 15 euros que sería unha achega aproximada de 6,75 dos participantes e 8,60 por parte do 

concello.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas. Señor Ramón Padrón? Nada. Señora Fina? Se pode 

poñerse un aí. 

A Sra. Varelas toma a palabra: Eu non entendín unha cousa señor Sarín. Vostede dixo xuño, pero a 

excursión é o 30 de agosto. Non sei se entendín eu mal. Dixo mal.

O Sr. Sarín toma a palabra: Igual falei.

A Sra. Varelas toma a palabra: Ah, vale, vale, vale. E que eu estábame. Vale. Nada. Estou na miña 

quenda, non? Padrón non ten

O Sr. Alcalde toma a palabra Si, está na súa quenda

A Sra. Varelas toma a palabra: Estíveno mirando e Democracia Ourensana está de acordo. Xa que o 

parque, estiven mirando as instalacións que conta o parque. Penso que aos nenos vailles gustar xa que é o 

máis parecido ao praia que van a ter, pois como este ano tampouco temos praia, pero como dixen o ano 

pasado non todo é praia. O ano pasado demos un tipo de excursión, este ano Aquapark, esperemos que 

para o ano sexa praia, máis que nada para que todos os nenos teñan opcións a todas as cousas que se 

poden ofrecer. E  como vos dixen estiven mirando e ten bastantes actividades e penso que os nenos van a 

disfrutar moito deste día.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. O voceiro ou voceira do Partido Popular, por favor.

A Sra. Vispo toma a palabra:  Señor Sarín, levamos dous anos sen levar aos nenos á praia. Eu, 

vamos a ver, a Cerceda, señora Fina, vostede non estaba na Corporación, é normal que non o saiba, 

foron varias veces a Cerceda, a ver, parécenos correcto o que trouxeron aquí, non imos a poñernos en 

contra, ao contrario. O que si pedimos, que se valore, que hai cantidade de nenos que non poden ir á  

praia tanto que vostedes valoran e din da xente que ten problemas económicos, pois vamos a ver, hai 

que axudar a esa xente. Entón, o que, déixense doutros presupostos doutras historias de desvío de  

diñeiro para, e leven aos nenos que si o necesitan á praia, que ao mellor é a única vez no ano que, non  
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me poña esa cara que eu estou pedindo, estou pedindo que se leve aos nenos do Concello, que si o  

necesiten, e que si o pidan, porque si o están demandando. Sabémolo, que hai familias que realmente 

non os poden, non poden desprazalos pois durante unha semana como facía o Partido Popular á praia e 

realmente, pois o que lle estaba dicindo, que vostede poñía cara rara señor. A ver. Entendemos pois 

que en vez de desviar diñeiro para outras partidas pois que se faga para aquí, e que realmente se valore 

que os nenos si necesitan pois polo menos unha semana, xa non digo máis, pero unha semana que  

poidan estar disfrutando da auga do mar, da praia, e de todo o que leva esas actividades. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Chelo. O señor Serafín Núñez ten a palabra.

O Sr. Núñez toma a palabra: Si, eu creo que xa din contas o outro día na Comisión informativa pero 

volvo a comentar. A ver, este ano, tamén sucedeu o ano pasado, é dicir, non entramos na primeira  

quenda, por dicilo así nas solicitudes dos campamentos de verán das instalacións da Xunta para poder 

acceder a un camping da praia, entón, xa tamén o ano pasado fixemos un campamento noutro sitio, un 

campamento no rural en Lodeselo, creo que foi un campamento tamén interesante. E este ano, pois 

efectivamente estivemos na mesma tesitura. Nos concedían moi poucas prazas nun campamento que 

entendíamos que non podíamos ofertar 14 ou 15 prazas dado a cantidade de mocidade que temos neste 

Concello, sería ridículo pensar en 700 / 800 rapaces e sacar 14 / 15 á calle, entón, non escollemos esa  

opción. Nos daban un campamento de tres días na zona norte de Lugo que entendíamos que un día  

que vas, un día que ves, sería un día, practicamente un día e pico e teríamos que externalizalo tamén  

dado  o  período  vacacional  das  monitoras,  entendíamos  que  había  que  cobrar  unha  cantidade 

importante de diñeiro para un día practicamente, dous de campamento polo tanto entendemos que 

efectivamente  dende  a  Concellería,  sopesaríamos,  cambiaríamos  ese  campamento  pois  por  esta 

excursión a Cerceda que eu creo que é unha excursión tamén lúdica importante e que van a disfrutar  

se  teñen  un  día  adecuado  van  a  disfrutar  efectivamente  da  xornada.   E  é  dicir  que  os  diñeiros 

evidentemente pois cada goberno e cada concelleiro os destina da maneira que cree oportuna. Nós 

temos feito ao longo do ano, non vou facer aquí un relatorio, pero fomos á estación de montaña de  

Manzaneda sen pasar un prezo público porque non houbo momento de vir aquí a Pleno a metelo, a 

presentalo por cuestións de tempo e fomos a custe desta Concellería, eh! Tivemos un campamento de  

primavera para exhibición de Agility con cadelos na zona de Os Carrís. É dicir, acabamos de ir á  

cidade da Coruña. Estamos traballando e programando torneos ou campionatos de pádel tamén para o 

verán coa mocidade, é dicir que se está facendo traballo. Evidentemente pois neste momento nos toca 

a nós decidir en que se invisten “los dineros”. Nada máis.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Votos a favor?

A Sra.  Secretaria  toma a  palabra:  Grupo de  goberno, grupo mixto,  Democracia  orensana e  Partido 

Popular

O Sr. Alcalde toma a palabra: Todos. Unanimidade.

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

Prezo público de Cerceda” 

4. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO

O Sr. Alcalde toma a palabra:  O cuarto punto da orde do día é o recoñecemento extraxudicial de 

crédito. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde.

O Sr. Fírvida toma a palabra Si, isto son gastos que se executaron durante o ano 2016 pero que as  

facturas ou a xustificación do gasto non chegou ao servizo de Intervención ata o ano 2017, polo tanto  

é un gasto que está comprometido polo Concello e que está realizado e que compre pagar. Son unhas 

facturas en concreto dunhas dietas de desprazamento, axudas de custo das traballadoras do Servizo de 

Axuda no Fogar. As dúas. Si é un arancel de compra efectivamente

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

O Sr. Padrón toma a palabra: O xuízo ordinario a que se refire é a nosa pregunta, o do xuízo ordinario. 

Factura do procurador.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Exercicio querería dicir.

O Sr. Padrón toma a palabra: Ou dunha procuradora.  A que servizo se refire. Digo que nomeou 

vostede os custes de locomoción e nomeou tamén un arancel de compravenda. Nós preguntamos a 

factura da procuradora, nada máis.

O Sr. Fírivda toma a palabra: Ah, vale! Pois agora mesmo non o sei. Podedes pedir.. Ah, perdón. Pois 

está aquí. É un contencioso administrativo de unha procuradora chamada Sonia Ogando dun xuízo que se 

realizou con data, e está aquí a sentenza, con data de 23 de xullo de 2013. E había que 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si 2013. Pois que non o debeu pasar e tivémolo que ter nós. De feito, 

perdón, de feito consultouse cos servizos técnicos para pescudar se era verídico, se supón que é verídico, 

no seu momento para verificar se realmente este xuízo se celebrou e confirmaron tanto en Intervención 

como en Intervención como en Secretaría que era así.

A Sra. Varelas toma a palabra: Agora vou na miña quenda. Nada. Dicir que si que vamos a aprobar isto 

pero suxerirvos que as persoas que nos teñan que pasar facturas ao Concello que o fagan en tempos e 
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formas e non medio ano máis tarde. Ou sexa, que nós temos que cumprir pero que tamén eles, a ver, que 

traian as cousas en forma, porque é traballar o dobre para facer o mesmo. Entón, procurade de advertir ou 

de notificar antes do 31 de decembro, que teñan presentadas todas as facturas do exercicio ese, porque 

medio ano máis tarde non me parece moi lóxico estar traballando isto. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Señor ou señora voceira ou voceiro do PP.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non temos nada que dicir sobre este tema.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois entón non sei se vostede quere engadir

O Sr. Fírivda toma a palabra: Grazas Non, pois nada, son facturas que chegan a destempo, atrasadas e 

que é un gasto que está xustificado e hai que pagalo. Informes tamén das traballadoras do concello.

A Sra. Varelas toma a palabra: Pero en tempo e forma.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Ás veces é difícil. 31 de decembro está aí. As veces é difícil. É difícil.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Nada, dicir que  votaríamos a favor, pero home queremos que se aprobe 

isto, porque é verdade, hai máis facturas que hai que pagar pero absterémonos porque non entendemos 

que unha factura do 2013, un servizo do 2013, que chegue aínda hoxe e haxa que pagar aínda no 2017. 

Entón absterémonos na votación e nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina.

A Sra. Varelas toma a palabra: Cando se vota vótase en global, non se pode votar uns si e outros non. O 

que, claro, é unha “putada” esta factura pero que tamén é unha “putada” non vai adiante isto e esta xente 

non pode cobrar, entón o lóxico sería, para nós, o lóxico é votar a favor pero que se nos informe a ver esa 

factura como desde o 2013 ao 2017 pode vir unha cousa tan atrasada, porque deica pouco vennos unha 

factura do 2005. Entón, eu vou votar a favor porque quero que esta xente cobre, me parece xusto, pero, 

que se aclare iso e que isto non pode suceder isto así, vamos.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Señora voceira ou voceiro do PP.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Vamos a ver, nós sempre a favor de que os traballadores cobren 

polo seu traballo pero aquí vemos algo que nos falla. É dicir, non é unha reclamación ou unha solicitude 

que fagan dúas ou tres traballadoras senón é o conxunto de todas as traballadora do SAF. Entón, algo está 

a fallar. Nós pediremos o oportuno informe ao respecto para poder valorar, mentres tanto vámonos abster. 

Sempre matizando que respectamos o traballo que fan todos os traballadores deste Concello, e que por 

suposto, se o fan sexa traballo efectivo sexa quilometraxe téñeno que cobrar. Iso querémolo matizar. 

Moitas grazas.
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O Sr. Fírvida toma a palabra: Nada, solo matizar que isto ven que hai que elaborar un informe das 

hora realizadas, das dietas realizadas, e a xustificación do gasto, e entón Intervención en xaneiro este 

informe, destes últimos meses. 

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Non é un informe que teñan que elaborar os concelleiros, téñeno que 

dicir. Tampouco, tampouco. Nin as traballadoras. ¿Votos a favor?

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

O Sr. Alcalde toma a palabra:  ¿Abstencións?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular e Grupo Mixto.

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

Democracia Ourensana e as abstencións do PP e Grupo Mixto o seguinte acordo:  “ Recoñecemento 

extraxudicial de crédito”

A Sra. Vispo toma a palabra: Señor Alcalde, quería unha aclaración do punto anterior se pode ser. 

Perdón. Da ordenanza xeral reguladora de subvencións. Aquí se acaba de dicir que non existía e si que 

existe. Está colgada. Vamos a ver, vamos a ver. Isto xa me parece fóra do normal. Vamos a ver.

A Sra. Vispo toma a palabra: Eu en primeiro lugar señor Alcalde, perdoe que lle diga dúas cousas

Vostede pode dicir o que considere oportuno.

A Sra. Vispo toma a palabra: Pido permiso para dicilo, a ver

O sr. Alcalde toma a palabra: Si, si, pode.

A Sra. Vispo toma a palabra: Se está colgada de feito retirei o dito porque me quedei así porque a 

estiven lendo, entón dixen, ou lin algo que non era e efectivamente leraa entón o que non se pode dicir é 

que non está. O que hai que demostrar é se está aprobada ou non está aprobada. Está colgada na páxina 

web e a lemos o Partido Popular. De acordo? Entón, aquí pon, ordenanza, en primeiro lugar se vostedes 

din que non estaba, sería a aprobación inicial da ordenanza reguladora. Vale? O sexa, que isto xa non é o 

punto número dous. Ou sexa, entendemos que isto está mal por algún motivo. Ou ben, é a aprobación 

inicial da ordenanza xeral reguladora de subvencións ou unha modificación. Entón, a min que este punto 

se retire e que alguén o aclare, porque é que a ver, votamos algo que non está ben. Ou sexa, eu por iso o  

comprobei porque non vou parar o Pleno e estaba intentando buscar por iso lle pasei a palabra ao meu 

compañeiro e entendo que isto é un despropósito. De verdade. Grazas.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Non é ningún despropósito aínda que vostedes queiran facer ver que isto 

é un auténtico caos. Non é ningún despropósito. Está colgado na páxina web do concello. Nós estivemos 
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intentando buscar a acta do Pleno onde estaba recollida a aprobación inicial e definitiva desa ordenanza e 

non fomos capaces de encontrala. Polo tanto, ante a incapacidade de certificar a aprobación definitiva 

dunha ordenanza que estaba moito antes do ano 2015 alí colgada, por certo, eh!, entón nós decidimos 

traer a Pleno o que si sería a aprobación inicial desta ordenanza de subvencións, porque non hai ningunha 

outra que nos conste, veridicamente e certificadamente que estea aprobada.  Polo tanto para nós é a 

primeira. 

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero está mal o punto.

O Sr. Fírividatoma a palabra: Sería aprobación inicial. Sería aprobación inicial. Iso si.

 A Sra. Vispo toma a palabra: Aprobación inicial

O Sr. Fírivda toma a palabra: Hai que retiralo, pódese cambiar o punto

A Sra. Secretaria toma a palabra: Sería unha omisión. Evidentemente a ordenanza, a aprobación dentro 

do trámite sempre será a aprobación inicial, claro.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Aprobación inicial, claro. Así que deixámolo estar.

A sra. Secretaria toma a palabra: Se puxera aprobación definitiva era diferente.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Efectivamente. Tráese á ordenanza que o trámite é aprobación inicial e 

despois definitiva co cal seguimos coa tramitación ordinaria dunha ordenanza e vostedes poden pedir os 

informes que requiran sobre isto.  Iso si, claro, por suposto. Iso sempre.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Definitivamente o que habería que considerar como segundo punto da 

orde do día é a aprobación inicial da ordenanza xeral reguladora de subvencións.

A Sra. Secretaria toma a palabra: O acordo constará sempre como aprobación inicial

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero para que quede claro e conste.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, si. Aínda que non constara ía  servir.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Votamos xa o recoñecemento extraxudicial de crédito? Si

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, xa está votado.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Non o recoñecemento extraxudicial de créditos, preguntábame se estaba. 

Si.

5. MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL DA TAXA DE RECOLLIDA DE VEHÍCULOS

O Sr. Alcalde toma a palabra: Modificación da ordenanza fiscal da taxa de recollida de vehículos. Ten a 

palabra o señor Tenente Alcalde.

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra:  O Concello de Barbadás ten vados, loxicamente, e para ter 
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vados é obrigatorio ter o servizo de recollida de vehículos e tamén a súa custodia nun baixo todos os días 

da semana e todos os días do ano, e todas as horas do día. Entón, observamos que as empresas que 

prestan os servizos de recollida de vehículos non están moi interesadas na prestación do servizo en 

Barbadás porque os vehículos que se retiran non son os suficientes como para xustificar un servizo de 

calidade. Nós estivemos negociando, estivemos buscando empresas que puideran prestar este servizo que 

como digo é imprescindible para o Concello, para poder ter o servizo de vados, loxicamente, nos edificios 

e nas casas que o solicitan, entón pois conseguimos negociar cunha empresa a prestación deste servizo. 

Transitoriamente, que isto non ven a Pleno porque non fai falta que veña a Pleno pero a información 

quedou, vaise firmar un contrato menor cunha empresa desde o día 4 de xullo ata o 31 de decembro deste 

ano por un valor de 2.000 euros máis IVE, para a prestación dese servizo durante estes 6 meses. Pero era 

necesario, que modificáramos a ordenanza fiscal de recollida de vehículos, o que facemos é modificar 

algún artigo para recoller que non vai a depender da empresa o bo fin económico da prestación do servizo 

senón que o prezo que  se vai  cobrar  como sanción aos vehículos que  van ser  retirados,  van  a  ser 

recollidos, van a ser diñeiro que vai a recuperar o concello. E o Concello vai a prestar o servizo en réxime 

de concesión. O que se fai tamén e unha actualización das tarifas que aí pon que son 60 euros para  

motocicletas, 70 para motocarros, 80 para vehículos de turismo. Eu creo que é un prezo razoable de 

sanción tendo en conta que temos que despois xustificar tamén o servizo que nos presta esta empresa de 

recollida de vehículos. É un prezo inferior, un pouco inferior ao que se presta por exemplo na cidade de 

Ourense. É unha sanción, non é un prezo. É unha sanción para aqueles vehículos que están mal aparcados 

e que hai que retiralos. 

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

O Sr.  Padrón toma a palabra:  Dende a  nosa parte  queremos facer  unhas  cantas  puntualizacións. 

Primeiro, estamos de acordo en que o Concello ten que dar este servizo porque unha vez que hai vados é 

necesario e teñen dereito a ter este servizo en caso de que os vehículos impidan a saída destes vados. Non 

vamos a votar a favor, absterémonos, porque hai cousas que quedan no aire que non sabemos se van a ser 

así ou non. Primeiro, dise que os cartos que se van a cobrar aos que infrinxan e deixen os coches mal 

aparcados e os leve a grúa, eses cartos van a quedar para o Concello, ou sexa que a empresa da grúa só  

vai a cobrar os 2.000 euros estes seis meses ou os 4.000 cando sexa todo o ano. A nosa pregunta é se esa 

grúa vai a traballar igual se recolle cinco vehículos ou recolle douscentos. Eu supoño que no ano que 

firma o contrato dos 4.000 euros non sei se vai poñer un límite de vehículos a empresa, porque se no ano 

recolle douscentos vehículos á empresa non creo que lles salga ben. Eu supoño que a empresa fixo 
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cálculos, en seis meses 2.000 euros quere dicir que aquí en Barbadás recollíanse trinta vehículos a 80 

euros cada un, pois son oito por tres vintecatro, dous mil catrocentos euros, que é o que queren eles 

cobrar, dous mil euros máis o IVE. Pois entón máis ou menos farán ese cálculos, claro se despois se ven 

que levantan setenta coches ao mellor xa non lle interesa tanto e para o ano non nos renovan o servizo. E 

outra dúbida que temos  é que non sabemos si é legal desde o momento que o policía chama á grúa a  

persoa que aparece no momento para retirar o vehículo, si se lle pode cobrar o servizo da grúa, porque  

temos entendido que en Ourense, a grúa non cobra o servizo se chega a persoa propietaria do vehículo, 

non pode cobrar o servizo se a grúa non realizou o enganche. Polo tanto, se o policía chama á grúa, a grúa 

sae  da  avenida  de  Portugal  ou  de  Ourense,  onde  teña,  no  momento,  pero  chegan  cando  a  persoa 

propietaria do vehículo e esa persoa está en boas condicións, o vehículo está en boas condicións tamén, 

esa persoa non ten porque esperar a que chegue a grúa, ou sexa non pode ser retida ata que chegue a grúa. 

Pagará a consecuente multa que lle metan por estar mal aparcado pero a grúa terase que volver para o 

garaxe. Non sabemos se está obrigado a persoa que deixou o seu vehículo mal estacionado e se presenta 

alí para retiralo, se está obrigada a esperar a que veña a grúa. Esa é a nosa dúbida.

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

A Sra. Varelas toma a palabra: Nós estamos de acordo en que se dea este servizo. Está claro que aquí 

no Concello de Barbadás hai poucas retiradas porque seino seguro que cando unha empresa vai a coller 

un  traballo  fai  un  estudo  antes,  non  vai  vir  a  cegas.  Se  eles  aceptan  2.000  euros  en  seis  meses,  

considéranse que o traballo está xustificado. Se en vez de facer trinta viaxes teñen que facer sesenta, pois 

teñen que facer sesenta, eles van cobrar 2.000 euros. Para o ano que ven supoño que se é así que se 

aumenta o traballo terán que pedir outras retribucións pero eu penso que non hai ningún concelleiro neste 

momento que saiba cantos coches se van a retirar no Concello de Barbadás coa grúa. É imposible sabelo. 

Ao mellor mañá retiran vinte como en todo un mes non se retira ningún. Entón é un servizo que temos 

que dar porque se non damos este servizo non podemos ter vados. Entón, en principio estamos de acordo 

en que se faga este servizo, 2.000 euros parécenos unha cantidade axeitada. A grúa en Ourense cóbrancha 

se che engancha o coche, se non che engancha o coche non che cobran a grúa. E aquí pasará igual, pois se 

o señor da grúa ten que vir da avenida de Buenos Aires aquí e non se engancha o coche pois vaise para 

alí. El vai a cobrar 2.000 euros. Ou sexa, realmente a empresa esta dálle igual enganchar o coche que non. 

Esa empresa cobrara diñeiro por cada coche que enganche. Aquí o contrato vai ser 2.000 euros por seis 

meses, entón pois a min quédame claro que é o que van cobrar. Que teñen que traballar máis? Pois tocará 

en xaneiro negociar co Concello que lles dean máis diñeiro. Así de simple. Grazas.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Voceiro ou voceira do PP.

A Sra. Vispo toma a palabra: Nós estamos de acordo co señor Padrón. Vamos a ver, esta ordenanza 

realmente ten lagoas. Non entendemos moi ben o que el dicía, e que ademais todos vamos ao mesmo 

punto. Se ten que recoller corenta coches , el vai cobrar 2.000 euros. Elle rendible. Entón entendemos que 

en seis meses volverá negociar co concello. Despois non nos quedou claro se realmente pois pode cobrar 

ou non cobrar no momento de que chegue a grúa, se realmente pois iso, vamos a ver, en Ourense non 

pode, aquí non o sabemos, entón, hai unha serie de lagoas que si realmente queríamos que se aclararan, 

non? A ver, se no las aclaran nós podemos cambiar a intención de voto, non hai ningún problema. De 

feito estamos de acordo que haxa unha grúa polo tema dos vados, xa a houbo ata agora. O Partido 

Popular no seu momento a tiña cando estaba xestionando o concello, ou sexa que realmente non estamos 

en contra. O que si vemos é lagoas, realmente, non? Pero non estamos en contra senón ao contrario. Que 

farían as persoas que pagan os vados?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Eu non vexo lagoas por ningún lado. Eu creo que a ordenanza é clara e 

transparente.  O que sucede é que  antes había unha empresa que se  responsabilizaba  de  recoller  os 

vehículos e cobrar a prestación dese servizo pero esas empresas renunciaron a prestar estes servizos 

porque se deron conta que non era rendible economicamente, non tiñan suficiente servizos como para 

manter constantemente unha grúa a disposición do concello de Barbadás con persoal todas as horas do 

día, todos os días do ano para prestar un servizo que era moi pouco rendible. Polo tanto nós nos vimos na 

obriga, porque tampouco podíamos adxudicar un servizo a unha grúa condicionado ao bo rendemento da 

operación. É dicir, non podíamos condicionar o servizo a que houbera corenta ou cincuenta retirada de 

vehículos ao ano. Como se nos informou por parte de Secretaría e de Intervención a boa marcha do 

negocio é un risco que ten que correr a empresa concesionaria do servizo. Se lle é rendible ou non lle é 

rendible terá que saber ela se lle é ou non. Nós o que facemos é garantir que o Concello de Barbadás  

conte cun servizo de recollida de vehículos que é a nosa obriga, e o facemos coa única empresa que nos 

oferta  unhas condicións,  eu entendo que moi vantaxosas,  porque estivemos comparando con outras 

empresas, eu teño aquí as condicións que nos oferta esta empresa e claro son unhas condicións que 

ningunha outra empresa está capacitada para ofertarnos. Se me desculpan un segundo porque o teño aquí. 

Entón, nós que vamos facer, o que vamos facer é, cara o futuro ao longo destes seis meses que quedan 

deste ano, é  elaborar un prego para sacar unha concesión a máis longo tempo. Seguramente a catro anos, 

a un prezo de 4.000 euros por ano. Iso garantirá que os próximos catro anos teñamos unha adxudicataria 
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de recollida de servizo de grúa de recollida de vehículos. Que a empresa non lle é rendible porque fai 

moitos? Non ten límites, señor Padrón, non ten límite. No servizo, é como o servizo de recollida de lixo 

ou servizo de Viaqua, nós lle cobramos aos veciños pola recollida do lixo, polo servizo de limpeza, e iso 

se queda o Concello de Barbadás con esa taxa e o Concello de Barbadás paga un servizo que realiza unha 

empresa de limpeza. A boa marcha ou non para a empresa económica é un risco que corre a propia 

empresa. Aquí pasa igual. É unha empresa concesionaria. Se ten que vir tres veces ao ano sairalle moi 

rendible, se ten que vir trinta, corenta ou cincuenta veces ao mellor non lle sae máis rendible. E nós non 

encontramos a ningunha outra empresa que preste este servizo porque se necesita. Ah! Téñoo aquí, 

perdón, necesítase por exemplo, dispoñer dunha grúa de plataforma baixa de 3.500 quilos para  cargar 

furgóns cerrados e bloqueados, unhas grúas especiais con pluma para retirar vehículos sobre dúas rodas 

en pendentes, un almacén de custodia para ter os vehículos custodiados e vixiados. É dicir, hai moitas 

especificidades que moitas empresas que non queren prestar este servizo porque non están dispostos a 

gastar este diñeiro e facer esta inversión. Encontramos unha e vimos que era a única forma de facelo. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Señor Ramón?

O Sr. Padrón toma a palabra: Todo o que explicou vostede estamos totalmente de acordo. Nós non nos 

cuestionamos nin a empresa nin o servizo que ten que dar porque efectivamente ten que dar ese servizo, 

acepta ese diñeiro, pois porque considera que os coches que vai a vir a buscar, máis ou menos son eses,  

polo que hai de antes, entón pois entende que estes seis meses, pois oe, se ten que recoller máis coches e 

perder algo de cartos ao mellor son os mesmos entón non pasou nada que era o que ía a cobrar polo prezo 

que poñemos aquí. As nosas cuestións son dúas, primeiro, unha vez que o que vai cobrar a grúa vai ser 

para o Concello que non é para a grúa, é para o Concello,  a nós tamén nos interesa porque isto non é un 

servizo como o da basura, nin do lixo, nin nada diso. Este é un servizo que ten que dar o concello, está 

obrigado a dalo, porque hai vados, pero que non pode repercutir sobre o peto do resto dos veciño, porque 

é simplemente que unha persoa deixa un coche diante dun vado, quen ten que pagar este servizo son esas 

persoas que deixan o coche diante dos vados, non pode repercutir nos veciños. Claro, entendemos que si 

van  a  pagar  2.000  euros  á  empresa  por  estes  seis  meses,  se  se  van  a  retirar  trinta  coches,  pois 

recuperamos os cartos que lle demos á empresa. Entón o servizo quen o pagou foron os que infrinxiron a 

lei nese caso. Nisto tamén habería que dicir que segundo di no informe, di que a actividade nunca poderá 

exceder no seu conxunto o custe real e previsible. Se nós recollemos, se a empresa recolle cen coches,  

pois serían 8.000 euros. Entón eu non sei, pasaremos, son cuartos que metemos e ninguén dirá nada 

seguramente, pero, estamos incumprindo tamén o que di a lei. Pero como é algo así de previsión. Pero 
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supoño que ao final a grúa, ou esta empresa se recolle cen coches en seis meses para o ano que ven 

dirannos, mire en vez de 4.000 euros teranos que dar 8.000 senón non llo facemos. Porque xa non van a 

ser cen, van a ser cento e pico. Pois esa é a cuestión. Nós o que queremos que non repercuta nos veciños 

este servizo, porque isto non é o servizo do lixo. Hai que dalo pero non pode repercutir nunca nos 

veciños.  O Concello non pode poñer cartos,  ou sexa non pode estar pagándolle  a unha grúa e non 

recuperar ese diñeiro. Está claro. E o outro que nos segue preocupando porque a xente ten que sabelo, é 

cando vai pagar esa, a grúa?, se cando lle enganchan o coche?, se cando se chama a grúa? Se cando chega 

a grúa alí? Entón é outra pregunta que está sen responder e é importante porque é o pago, é o pago do 

servizo. Entón cando realmente se fai efectivo ese pago? Iso é importante sabelo. A estas alturas non o 

sabemos.

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

A Sra. Varelas toma a palabra: Dicir que a min quedoume claro que temos que dar este servizo sáquese 

o diñeiro de onde se saque. Obviamente. Se estamos cobrando vados ás persoas temos que dar o servizo e 

hai que telo. Punto. Ca empresa ao mellor non lle sae rendible? Ten que mirar, para iso aceptou. Aínda 

encima non temos dúas ou tres empresas nas que escoller. Foi a única que nos quixo. Entón hai veces que 

non toca. O que si aclarar. En Ourense sei que se paga a grúa cando se engancha. Aclarar se é cando se 

engancha ou cando se chama. Simplemente a única dúbida o demais é obvio que o temos que ter. Estar 

debatendo algo que temos obriga de ter paréceme absurdo. Grazas.

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

A Sra. Vispo toma a palabra: Non imos a repetir porque estamos de acordo en todo o que dixo o señor 

Padrón. Por unha vez estamos de acordo, e realmente podemos estar incumprindo a lei. Entón o noso 

voto vai ser abstención por ese motivo. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.

O Sr.  Fírvida toma a  palabra:  Si.  Non,  por  rematar  con isto.  Nós estamos seguros  de  que  non 

incumprimos  ningunha  lexislación.  Absolutamente  seguros.  É  unha  concesión  dun  servizo  que  é 

imprescindible para o Concello. Hai que pensar que tamén se vai recadar diñeiro da multa da persoa que 

está mal aparcada que terá unha sanción, unha multa por estar o coche mal aparcado. E ademais tamén se 

recada diñeiro pola existencia dos vados que digamos tamén que é un pouco a xustificación do servizo de 

grúa. Quero dicir que todo isto tamén compensaría a prestación deste servizo. En canto á pregunta do 

señor Ramón, e eu entendo a súa preocupación, o feito impoñible di “constitúe o obxecto desta sanción a 

prestación do servizo por infraccións viarias e xestión da grúa”. Eu entendo, interpreto como xestión da 
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grúa e así o quixemos plasmar neste artigo, a xestión é facer a chamada e que a grúa saia do seu domicilio 

de inicio. É dicir, se a grúa ven por Marcelo Macías e o propietario do vehículo o retira estaría obrigado a 

pagar o servizo de grúa porque se iniciou a xestión. Está obrigado. Entón, en todo caso nos aseguraremos 

xuridicamente de todo isto que estou dicindo. Pois perfecto, nada máis.

A Sra. Vispo toma a palabra: Aínda que non o enganche.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Está obrigado legalmente a pagar.

A Sra. Vispo toma a palabra: Compróbeno, pero é así.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Comprobarémolo pero nós cando pomos, isto está preguntado

A Sra. Vispo toma a palabra: Non sei nesta. Vamos a ver.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Nesta, a filosofía é esa.

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: É Esa

A Sra. Vispo toma a palabra: En Ourense, que aínda que non estea enganchado o coche, se empezou o 

servizo da grúa hai que pagala, vale? hai que pagala.

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Hai que pagala,  agora,  eu nesta. Non, Manuel.  Eu repito.  O feito 

impoñible recolle, “a prestación do servizo por infraccións e xestión da grúa” Ese é o feito impoñible. Se 

ninguén nos dí que este artigo é ilegal, a xestión é que un policía chame por teléfono á grúa e a grúa saia 

do taller de orixe. Porque xa está gastando digamos, prestando o servizo, e hai un chofer e unha grúa que 

saíu da súa base a prestar o seu servizo. Si, si, si. Se consultou, si, por suposto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Acaba de confirmar a señora Chelo Vispo.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non, aquí nos pasou un caso, se podo un segundo para aclararvos na 

anterior ordenanza. Onde vivía eu na avenida de Celanova, onde está a empresa Cofervi, vamos a ver, aí 

había un coche, nós non podíamos saír do garaxe, chamouse, estivemos esperando case unha hora a ver 

se aparecía a persoa, veu a policía, a grúa saíu, apareceu a persoa e tivo que pagar o servizo de grúa aínda 

que non enganchou. Iso vivino eu en primeira persoa aquí. Agora non o sei, entende que funcionará o 

mesmo.

O Sr. Fírvida e toma a palabra: A filosofía e esa.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Para aclarar.

O Sr. Padrón toma a palabra: A ver, eu póñome en casos concretos. Vostede imaxine,

A Sra. Vispo toma a palabra: Isto é un caso concreto.

O Sr. Padrón toma a palabra: Vostede imaxine, que unha persoa deixa un coche diante dun vado. 

Chaman á policía, ven a policía e chama á grúa, e a grúa ven, ao mellor ven dende
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O Sr. Fírvida toma a palabra:  Dende a Avenida de Buenos Aires

O Sr. Padrón toma a palabra: E nese momento chega esa persoa a coller o coche, e dille a policía, 

vostede está aquí, a multa, tal, e di a persoa pois de acordo, tal, fírmalle a multa pero quérese marchar. E 

esa persoa está en condicións de marchar se o coche.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Pode marchar, pero ten que pagar a grúa, paga a sanción da multa e o 

servizo de grúa. Pode marchar.

O Sr. Padrón toma a palabra: Pero esa persoa pode dicir,  como me demostra vostede a min que 

chamou unha grúa?

O Sr. Fírvida toma a palabra: O Policía. É o policía. O policía é unha autoridade. E como se vostede se 

marcha co coche como se xustifica que o coche estaba mal aparcado. Por unha declaración dun policía 

que terá autoridade, non?

O Sr. Padrón toma a palabra: Estou preguntando. Estou preguntando.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A policía, igual que outros corpos de seguridade do Estado presupónselle 

o principio de veracidade e legalidade. Son fedatarios públicos.

O Sr. Padrón toma a palabra: Si, si  pero terá que levar outra multa diferente do servizo de grúa.

O Sr. Fírvidae toma a palabra: Dúas multas.

O Sr. Padrón toma a palabra : Onde se especifique o servizo de grúa.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Vale, xa está, non? Votamos?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos a favor? 

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

O Sr. Alcalde toma a palabra: Abstencións.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular e Grupo Mixto

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

Democracia Ourensana e as abstencións do PP e Grupo Mixto o seguinte acordo: “Modificación da 

ordenanza fiscal da taxa de recollida de vehículos”

6.  ORDENANZA  REGULADORA  DE  FUNCIONAMENTO  DA  ESCOLA  DE  MÚSICA 

MUNICIPAL DE BARBADÁS E DA TAXA POLA PRESTACIÓN DESTE SERVIZO.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao sexto punto que é a ordenanza reguladora de funcionamento 

da Escola de Música Municipal de Barbadás e da taxa pola prestación deste servizo. Ten a palabra a 

señora Ánxela.
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Neste momento incorpórase ao Pleno o señor Juan Carlos Villanueva Fernández (PP)

A Sra. González toma a palabra (BNG): Pois o que traemos aquí é unha modificación da ordenanza 

reguladora, é unha actualización basicamente, e unha adecuación á situación actual da escola de música 

dado que moitos aspectos que se recollían na anterior pois estaban xa superados, e quedábanse un pouco 

atrás, non?, con respecto aos anos que pasaron e a como funciona actualmente a Escola de Música. 

Entón, é un pouco recoller algo que se estaba facendo de facto na Escola e que ao mellor non estaba 

recollido. É basicamente iso. Con respecto ao que é o ordenamento fiscal, non varía nada, unicamente se 

recolle algo que hai leis superiores que así o indican, como é o dos nenos e nenas que teñen recoñecida 

unha minusvalía superior ao 33%, e o segundo irmán estará exento do aboamento dos pagamentos porque 

contan dobre a nivel, vamos, que non estaba recollido e que se recolle aquí e  hai leis superiores que así o 

recollen. E ademais é unha actualización. É dicir, non vai máis alá.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa está?

O Sr. Padrón toma a palabra: Si. Teno que dicir o Alcalde.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa lle din a palabra.

O Sr. Padrón toma a palabra: Perdón, non o oín. Estamos de acordo. Parécenos unha ordenanza 

bastante completa salvo en dous aspectos. No artigo 5, que din vostedes “o importe do servizo aboarase 

en dous pagamentos que salvo en circunstancias excepcionais serán nos meses de novembro e en marzo”: 

Eu, as circunstancias excepcionais non sei a que se poden deber para non poder pasar os recibos en 

novembro e marzo. E nada, volver a repetir o do ano pasado sobre as familias numerosas. Non están 

contempladas aquí. Ou sexa, que unha familia numerosa que teña tres nenos e ten que enviar aos tres 

nenos a música, si ou si, para que polo terceiro pois non pague. Se dos tres nenos, algún non lle gusta a  

música e gústalle outro tipo de actividade pois ten o mesmo tratamento que unha familia con dous nenos. 

Nada máis.

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

A Sra. Varelas toma a palabra:  Nada. Estamos de acordo con isto. O que si como di o compañeiro 

Padrón, ten razón, que se unha familia numerosa, por exemplo, tres, se van dous nenos á actividade e o 

terceiro non vai deberíase contemplar como familia numerosa, porque ao mellor ao terceiro non lle gusta 

a música e gústalle o fútbol ou outra actividade. Entón, penso que estaría ben contemplalo para non 

excluílos. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. A señora voceiro ou o señor voceiro do Partido Popular.
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A Sra. Vispo toma a palabra: Voceira, señor Alcalde. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A señora voceira ou voceiro, é o que dixen, engado a palabra señor 

voceiro. A señora voceira ou señor voceiro .

A Sra. Vispo toma a palabra: Xa sabía que ía dicilo. Grazas Alcalde. Vamos a ver. Nós estamos de 

acordo coa súa actualización. Só nos queda unha dúbida, no punto 6 anteriormente, “no suposto de que 

con posteridade á presentación da solicitude e antes do primeiro día da clase os solicitantes desistiran do 

servizo solicitado”. Antes se procedía a devolución, agora non consta.

A Sra. González toma a palabra: No artigo 6 di?

A Sra. Vispo toma a palabra: A ver, póñocho claro Ánxela. Ti imaxínate un tema. Pois meu fillo en 

cuestión, vale? Vai á escola e agora en setembro di que pois por motivos, eu que sei, de axenda escolar 

non pode asistir a piano, a ver, meu fillo pagou a cota dos 30 euros, vale? poño xa en primeira persoa. 

Entón eu creo que iso debe, non sei ao mellor pensástelo?

A Sra. González toma a palabra: Non. O que si que estaba…

A Sra. Vispo toma a palabra: Vale. A ver, eu repaseina enteira e vin que ese punto non estaba. A ver, se 

realmente abonaron o que son os trinta euros da matrícula, entendo que se unha familia ou un neno en 

concreto desiste, non quere asistir ou  por motivos x, vale? pois entendemos que si se lle poda devolver a 

matrícula. A  non ser que me digades o contrario por algo que xa estudastes, vale?. Pero entendo que é de 

recibo. A ver. Estamos facendo a matrícula no mes de maio, pagando os trinta euros. Pode pasar moitas 

cousas ao longo do verán, incluso en setembro, pois por motivos, o que dixen antes, axenda escolar, e que 

realmente se lle poda devolver ese diñeiro, vale? Soamente, o demais estamos todos de acordo e que, 

polo bo funcionamento da escola. O facemos, non hai problema.

A Sra. González toma a palabra: Contéstovos a todos, empezo polo tema da matrícula. Eu se non hai 

ningún impedimento legal para que se poda realizar, en principio, evidentemente se se facía antes, supoño 

que non hai un impedimento legal, paréceme de todo correcto e seguramente se nos colou na redacción, 

porque si que é verdade que ese tipo de cousas queriámolas manter porque nos parece que estaban 

correctas. Co respecto ao que nos di Compromiso por Galicia, salvo circunstancias excepcionais, refírese 

a circunstancias excepcionais. Efectivamente este ano déronse circunstancias excepcionais como foi que 

o programa nos fallou en momentos determinados e se atrasou o cobro, que se poden volver a dar, que se 

intentará  que  non  se  dean,  efectivamente,  pero  que  se  poden  volver  a  dar  e  son  circunstancias 

excepcionais. É dicir. Como norma xeral pásanse os recibos nos meses que marca a lei, que marca o 

regulamento,  pero si  queremos contemplar iso,  circunstancias excepcionais,  porque poden xurdir  en 
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calquera momento, terán unha explicación, por suposto, pero poden xurdir en calquera momento e para 

que non haxa problema a nivel do que é o ordenamento pois recollemos iso. Vale? E con respecto das 

familias numerosas eu creo que xa o expliquei noutras ocasións, pero eu reitérome. É dicir, hai unha serie 

de descontos en función do IPREM que é polo que se debe rexer e é o máis xusto para todos. As familias 

numerosas non son garantes de que as rendas sexan maiores ou menores. Son garantes de máis gasto pero 

non son garantes de que as rendas sexan maiores ou menores e nós o que pretendemos desde o goberno é 

favorecer ás familias que teñan rendas menores, vale? Entón iso é o que me parece que queda recollido 

na ordenanza, que xa estaba recollido hai anos, de feito estando nós na oposición foi o que solicitamos 

sempre e penso que por coherencia o temos que manter ademais me parece o máis lóxico e o máis xusto, 

vamos.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Pois non é o máis xusto. Non é o máis xusto, non. Esta ordenanza 

supomos que entrará en prazo de alegacións, porque pon aquí na disposición final segunda “a presente 

ordenanza fiscal entrará en vigor para o  curso 2017/2018, para a  vía preceptiva a aplicación do texto 

íntegro no BOP, e permanecendo en vigor ata a súa modificación expresa”. Ou sexa que para o ano que 

ven non volverá a vir, ou si? Pregunto, se volverá. Digo que isto xa quedará ata que si algún día.  Digo 

que unha vez que se presenten as alegacións e se vaia outra vez a pleno quedará aprobada

O Sr. Alcalde toma a palabra: Definitivamente.

O Sr. Padrón toma a palabra: Ata que haxa unha modificación vía moción ou vía…Non un partido 

pode presentar unha moción para modificar un texto. Outra cousa é que se aprobe ou non se aprobe. Si se 

aproba, despois que o goberno lle faga caso, claro. Pero vamos que ata que haxa outro goberno non vai a 

haber outra modificación.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non ten nada que dicir vostede? A señora voceira do Partido Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra: A ver. Eu quero que me aclare un tema a señora Secretaria. Se isto é unha 

modificación da actual, si se aproba hoxe non hai alegacións.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Os procedementos de modificación das ordenanzas son exactamente 

idénticos que os de aprobación por primeira vez, polo tanto é aprobación inicial, exposición ao público e 

alegacións 

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero entón isto está mal.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non é que estea mal. Vamos a ver. É exactamente o mesmo, 

unha modificación porque de feito había unha e se modifica. Como é o trámite de modificación? É 
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exactamente igual como si se aprobase por primeira vez. É o mesmo. Pero realmente é unha modificación 

porque había outra. 

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero entón, imos ver, a orde do día está mal. 

A Sra. Secretaria toma a palabra: De acordo. 

A Sra. Vispo toma a palabra : Claro, a ver.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non pasa nada. Ordenanza reguladora do funcionamento da Escola 

de Música. Que máis da que sexa a aprobación inicial que que sexa a modificación que funciona igual 

que a aprobación inicial? Se iso a fin de contas é un trámite que o vamos a tramitar en Secretaría. Entón, 

non, xa sabemos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Para evitar, eu creo que

A Sra. Secretaria toma a palabra: De acordo, 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa está. Para evitar malas interpretacións.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, pero nunca se aprobou unha ordenanza de golpe. Sempre que 

veu aquí pois hai unha exposición pública. Iso sempre “toda la vida de deus e amén para sempre”. É que 

é así. Cando se trouxo unha ordenanza, salvo que ninguén alegue nada.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu creo que nos queda a todos

A Sra. Secretaria toma a palabra: Sempre é unha primeira vez que ven ao pleno e unha segunda que 

ven.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostede estaba intervindo, non?

A Sra. Vispo toma a palabra: Entón ese punto o presentamos en alegacións?

A Sra. Secretaria toma a palabra:  A ver, depende, se alguén máis vai presentar alegacións mellor 

preferímolo por escrito a forma de presentalo. Preferimos por escrito porque nos queda mellor plasmado. 

Se ninguén presentara alegacións e se fora soamente ese punto pois nos aforramos traelo a pleno por 

segunda vez e xa estaba.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Prosegue ou rematou?

A Sra. Vispo toma a palabra:  O noso sentido do voto. Vámolo explicar. Ibámolo a aprobalo pero 

realmente agora non podemos. Para facer a alegación temos que absternos, para que quede en acta que si 

estábamos a favor de aprobar a modificación pero que non podemos. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Entón procedemos á votación. Votos a favor?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno e Democracia Ourensana. E o resto, non vota?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Perdón. Abstencións? Ía anotar.

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: P3200900C
24



CONCELLO DE BARBADÁS

A Sra. Secretaria toma a palabra: Abstencións PP e Grupo Mixto.

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

Democracia Ourensana e as abstencións de PP e Grupo Mixto o seguinte acordo: “Modificación da 

ordenanza  reguladora  do  funcionamento  da  Escola  de  Música  de  Barbadás  e  da  taxa  pola 

prestación deste servizo.”

7. CONTRATO DE GESECO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Seguinte punto da orde do día é o contrato de Geseco. Ten a palabra a 

señora Victoria Morenza.

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

Pois ao abordar este tema do contrato de Geseco temos que falar de herdanza gravosa para as arcas 

municipais, herdanza gravosa para todos os veciños e veciñas do Concello de Barbadás, pero que temos 

que afrontar debido a que o anterior goberno aprobou un prego de cláusulas no que se incluía unha 

controvertida  cláusula  que  era  que  o  incremento  poboacional  non daría  dereito  ao  concesionario  a 

esixencia de compensación económica salvo  que fora o superior ao  20% da existente  ao  inicio do 

contrato no momento da última, ou no momento da última revisión no seu caso. No suposto de que exista 

ese  dereito,  dicía  esta  controvertida  cláusula  a  compensación  económica  viría  determinada  polo 

incremento do custo do servizo segundo o estudo económico financeiro realizado pola adxudicataria. 

Unha  cláusula  evidentemente  discriminatoria  para  o  Concello  de  Barbadás.  Unha  cláusula  que  ía 

encontra dos propios intereses do Concello de Barbadás, pero que incluíu o goberno anterior no prego de 

cláusulas e que agora provoca que teñamos que analizar o incremento poboacional de 8.689 habitantes 

que había no presente, hoxe temos en 2017 10.052 habitantes. Todo isto supón un custe elevado e tivo  

que ser analizado pormenorizadamente. A empresa presentou tal e como recollía a cláusula un estudo de 

custos, no que pedían un incremento de 89.662 euros a causa deste incremento poboacional. O actual 

goberno non estivo de acordo con esta postura nin con esta última parte da cláusula que era gravosa como 

dixen en varias ocasións para os intereses da veciñanza de Barbadás e por iso mantivo sucesivas reunións 

formais, cinco reunións para chegar a un acordo. Foron reunións  moi complicadas, reunións nas que se 

puxeron enriba da mesa moitos puntos de discrepancia que existían tanto por parte da empresa como por 

parte do goberno. Despois destas cinco reunións a diferentes niveis, algunhas delas, reunións de políticos, 

outras xa con técnicos e con números enriba da mesa, pois chegouse ao acorde que hoxe ven a pleno, e 

este goberno conseguiu reducir a contía de 89.662 euros que pasa a 64.988 euros. Os cambios que van a 
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supoñer a modificación, ou cumprimento desta cláusula, vai a ser a contratación dun chofer para recollida 

de residuos sólidos urbanos e a contratación dun peón de limpeza viaria. En persoal increméntanse 

43.780,44 euros e despois hai outro incremento en equipos de mantemento de 5.866 euros. A cuestión é 

que pasa a empresa dunha contía de, xa son moitas cifras, vouno consultar, de 380.000 a 445.000. Como 

traballamos con varias cifras,  as que a empresa demandaba e  as que finalmente se  formalizaron, o 

incremento  como  xa  dixen  son  64.988  euros  incluídos  os  gastos  xerais  e  o  beneficio  industrial. 

Evidentemente  este  goberno considera  que  a  negociación a  pesar  de  ser  dura  foi  positiva,  para  os 

intereses da veciñanza, porque se aforraron ás arcas municipais da orde de 25.000 euros. Por agora non 

teño nada máis que dicir.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón Padrón está na súa quenda

O Sr. Padrón toma a palabra: Nada. Dicir que como explicou a concelleira dona Victoria estamos de 

acordo. Simplemente non estamos de acordo co contrato que se fixo no seu día,  nin polos anos,  a 

cantidade de anos que se fixo. Nada máis.

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

A Sra. Varelas toma a palabra: Nada, estamos de acordo porque case que non queda outra. É algo que 

ven de atrás. O que si esperemos que con máis xente se note en maior servizo. Máis servizo e mellor 

rendemento. É o único que se pode pedir porque o demais é obrigado.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. O voceiro ou voceira do Partido Popular, ten a quenda 

palabra.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non temos nada que dicir.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vale. A señora Morenza quere engadir algo máis?

A Sra. Morenza toma a palabra: Si, eu quería informar aos compañeiros e compañeiras da corporación 

que evidentemente este incremento verase reflectido. Hai que ter en conta que houbo incremento de 

contenerización, houbo incremento de combustible incremento de custes, incrementouse a recollida, ou 

sexa o volume de lixo nun 10.25%, incrementáronse as zonas afectadas por a limpeza viaria e como todos 

coñecemos a zona da rúa da Paz, paseo dos Amieiros, edificio Lage e todas esas zonas que antes non 

había que limpar, pasouse de 12 a 17 quilómetros lineais. Entón damos por feito e así o falamos coa 

empresa nas sucesivas reunións que tivemos que todo este incremento se quería, se ía reflectir e así o 

esiximos sobre todo o incremento da calidade do servizo. Agardamos que así sexa. 

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas.  Señor Ramón Padrón? Nada.  Señora Fina? Partido 

Popular? Votos a favor?.  Unanimidade.
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Sen  máis  sométese  o  asunto  a  votación  resultando  aprobado  por  unanimidade  o  seguinte  acordo: 

“Contrato Geseco”

8. MOCIÓN DE DEMOCRACIA OURENSANA RELATIVA AO PLAN DE TRANSPORTE DA 

XUNTA DE GALICIA PARA O CONCELLO DE BARBADÁS

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos a parte de mocións. Empezamos por a moción de Democracia 

Ourensana relativa ao plan de transporte da Xunta de Galicia para o Concello de Barbadás. Ten a palabra 

a súa voceira.

A Sra. Varelas toma a palabra: A Xunta de Galicia anunciou na televisión o novo plan de transporte de 

Galicia. Dado que as empresas concesionarias actuais na súa maioría parte renuncian á súa concesión con 

fecha 1 de agosto de 2017. Segundo información transmitida nos medios de comunicación os concellos 

tiñan ata o día 9 para presentar alegacións a dito plan. Cónstanos que o Concello de Barbadás fixo 

alegacións  a  dito  plan  de  transportes.  Segundo  a  información recibida  por  parte  da  Concellería  de 

Mobilidade o prezo de transporte viaxeiro no Concello de Barbadás será único para todas as rutas e 

frecuencias. A parroquia de Loiro pertence ao Concello de Barbadás e desaparece de todas as rutas o cal é 

inadmisible que nos tempos que estamos quede un pobo sen comunicación. O Concello de Barbadás 

consta cun núcleo de poboación urbano que sufriu un forte incremento nos últimos anos. Na actualidade 

deste núcleo viven máis de 7.000 persoas. A situación xeográfica de A Valenzá limítrofe á capital de 

Ourense fai que moitas familias se trasladen a vivir a este lugar. O Concello de Barbadás ten un sistema 

de bonobuses que bonifica os billetes de autobús nas seguintes cantidades. Estudantes é 1.20 e pagan 

0.50, pensionistas 1.20 pagan 0.60, e o resto de poboación 1.20 e pagan 0.80. Os viaxeiros que non usen 

bonobús o custe é 1.25 euros viaxe. Nas liñas de Piñor actualmente cubertas por Alfer, o prezo do billete 

é de 0.70 céntimos viaxe co bonobús, o prezo é 1.45. A tarifa de 1.40 viaxe considerámola absolutamente 

abusiva por desprazamentos desde o Concello de Barbadás tendo en conta a proximidade da capital, 

destino de viaxe ao gran número de usuarios do servizo que segundo os datos que constan en poder do 

Concello e só atendendo á demanda de bonobuses supón 241.660 viaxeiros ao ano, aos que haberá que 

engadir  as  viaxes  bonificadas.  É  dicir,  que  as  realizadas  sen  compra  de  bosobuses.  Por  todo  isto, 

consideramos necesario e imprescindible  que se estableza unha tarifa diferenciada para o núcleo de 

Barbadás nos seus desprazamentos ata a capital de Ourense. O Concello de Barbadás non consta dun 

instituto de ensino secundario e bacharelato, porque a mocidade, máis de 2.000 mozos e mozas nesta 

franxa de idade teñen que desprazarse aos centros educativos da capital de Ourense. Piñor e Parada son 
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dous núcleos en expansión en constante crecemento. Hoxe xa superan os 2.000 habitantes. Moitas destas 

persoas traballan e estudan en Ourense polo que precisan de liña antes das oito e media da mañá. As 

parroquias de Loiro e Bentraces, Sobrado e Barbadás tamén son núcleos en expansión e crecemento. 

Moitos dos seus veciños e veciñas traballan e estudan en Ourense polo que se debería poder compaxinar 

o transporte público cos horarios de entrada de traballo e das aulas. Entón por todo o anterior, o Grupo 

Municipal  Democracia  Ourensana  presenta  ao  seu  debate  e  aprobación  as  seguintes  propostas: 

propoñemos ao goberno de Barbadás, en primeiro lugar ao pleno do Concello de Barbadás, rexeite o 

prezo  de  1.40  euros  viaxe  para  todos  os  traxectos  do  Concello  por  supoñer  un  abuso  tarifario 

inxustificado economicamente dado o número de viaxeiros que ten o noxo Concello, traxectos e distancia 

dos mesmos. Segundo lugar, solicita á Xunta de Galicia que teña en conta todas as alegacións presentadas 

polo Concello de Barbadás ao plan de transporte da Xunta de Galicia.  Terceiro lugar, que o Concello de 

Barbadás negocie ou solicite unha reunión de traballo coa Xunta de Galicia para a mellora dos servizos 

no noso concello e diminución do prezo de transporte de viaxeiros. E en cuarto lugar, solicita á Xunta de 

Galicia a inmediata posta en marcha do manido, cacareado, manipulado, usado, que isto está en todos os 

sitios e  que non está  posto,  plan  de  transporte  metropolitano da  área de  Ourense.  Estas  alegacións 

cónstanme, que eu fun  a varias reunións dos veciños, cónstame a labor que fixo o goberno escoitándoos 

e axudándoos. Todas estas alegacións son froito dos veciños. O goberno simplemente ao que eu vin e a 

min me consta escribiu, transcribiu o que pedían os veciños. Entón a nós parécenos algo moi importante 

porque a nosa labor dende a oposición é escoitar aos veciños e traelo aquí. E solicitamos ao goberno 

encarecidamente que escoite aos veciños e que nos axude a levar isto, porque como vedes hai pobos 

como Loiro que desaparece do mapa. Grazas. Na seguinte intervención vou falar un pouco das alegacións 

por enriba. Supoño que os compañeiros pedistes, tedes as alegacións. Grazas.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Nada, simplemente dicir que vamos a apoiar a moción, que nós no seu 

día en febreiro creo que foi, trouxemos unha moción tamén para pedir á Xunta que nos fixera caso en 

todas as reivindicacións dende Barbadás. Agora a pelota está no tellado da Xunta que é a que ten que ter 

en conta todas estas alegacións. O transporte metropolitano é o que realmente nos axudaría a Barbadás 

como Concello limítrofe de Ourense a mellorar o servizo por todo o que expuxo a señora Fina Varelas e 

nada, está claro que Barbadás ten que ter unha liña de autobús urbano para A Valenzá e ten que ter unha 

liña de autobús urbano como nós defendemos para a zona de Piñor pola súa cantidade de poboación 

numerosa e para mellorar o servizo tamén nas outras zonas do Concello. Pero isto virá todo co transporte 
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metropolitano e a día de hoxe seguimos sen ter noticias diso. Por o que se le e por o que se ve o que vai  

pasar  ao final é que quérese abaratar os custos do transporte,  e os traballadores seguramente sairán 

prexudicados, todo o tema pode vir polo tema do transporte escolar e todo iso. E volvemos outra vez á 

política de recortes aínda que se enmascare doutra maneira, pero está claro que a Xunta ten un gasto 

tremendo co transporte escolar que non quere seguir mantendo, e quere empezar a meter os viaxeiros 

dentro dos autobuses dos nenos, ou aos nenos dentro dos autobuses dos viaxeiros. Aí estará o tira e afloxa 

desta negociación que xa a nós  non nos chega e  non nos compete, pero esperemos que o que nos afecta 

ao Concello é iso si entra o transporte metropolitano que sería o máis importante neste caso. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular.

A Sra. Chelo Vispo toma a palabra: Por que agora? A ver, o que vimos a defender nesta moción, 

entendemos que é  o servizo de transporte para Galicia, o transporte metropolitano será para o 2019. Por 

que agora? A ver, eu creo de que todos somos coñecedores que en marzo do 2016 unha sentenza do 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia votou por terra o plan que a Consellería de Infraestruturas 

deseñara  no 2009 para o transporte urbano, interurbano, perdón. Tras este varapalo aprobouse unha lei 

para garantir o servizo aos veciños ata decembro do 2019 cando terá que existir un novo plan. Pero 

moitas liñas caducaron e as empresas quixeron aboalas por deficitarias. En Galicia había 143 acordos 

pero renunciaron 77, o 54% deles.  Coa potestade da administración a Consellería de Infraestruturas 

obrigou ás compañías a manter o servizo ao menos ata agosto, ata o día 5 ou 6. Pero á vez a situación 

esixía que a Consellería propuxese con urxencia un proxecto que se presentou a finais de maio. O que 

traemos aquí, o que hai que defender neste momento é o transporte para toda Galicia e no que nos 

compete ao Concello de Barbadás. Vamos a ver, teño constancia porque nós tivemos unha reunión na 

Delegación Territorial de Infraestruturas e nos consta que cando se fixo ao Concello de Barbadás igual 

que aos demais concellos a enquisa, si temos que dicir que realmente se foi por todos os pobos para  

coller as alegacións que nos consta que se ían a facer na medida do posible, facer uso das alegacións que 

se presentaron por parte dos veciños e que realmente o Concello propuxo, entendo, en tempo e forma, me 

consta, non?, de que se mandou en tempo e forma, pero o que agora mesmo o que temos que defender é  

que a partir de agosto  o Concello de Barbadás teña liñas, porque neste momento o que hai é unha folga 

pero co sector de que realmente os traballadores tiñan, pois ese medo a quedarse realmente sen traballo. 

Unha negociación que ten agora mesmo a Xunta pero que o que realmente fixo no seu momento a Xunta, 

é dividiu o territorio en seis zonas e adxudicou os contratos a consultoras especialistas para facer todo 

este  proxecto  que  non é  nada  fácil.  Entendo que  unha das  Conselleiras,  que  neste  momento  Ethel 
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Vázquez, creo que se reuniu con ANPAS, con Asociacións, con concellos. Vostedes mesmos saíron no 

periódico  nesas  reunións,  entón entendo  que  tomaron nota  das  demandas,  das  carencias  que  ten  o 

Concello de Barbadás e van plasmalas. Nos fixeron un estudo, tivéronse especialmente en conta aos 

concellos,  celebráronse  un  total  de  catorce  reunións  específicas  cos  municipios  para  abordar  a 

planificación.  Tras  esas  reunións  se  remitiron  enquisas  a  todos os  concellos,  o  que  acabo  de  dicir 

anteriormente. Se fixeron enquisas a pe de rúa, houbo reunións con federacións de transporte, sindicatos, 

asociacións de pais e nais ANPAS. O pasado 16 de xuño a Consellería de Infraestruturas convocou a 

reunirse  patronal  e  sindicatos  para  facilitar  o  diálogo  entre  ambos,  un proceso  de  subrogación dos 

traballadores. Agora mesmo están en negociacións a data de hoxe. Todos sabemos polos periódicos, os 

que non temos información directa  que están intentando chegar  a unha negociación e que a  Xunta 

propuxo que todas as subrogacións deses traballadores cando se van ás empresas novas, igual que o que 

pasou aquí co servizo de limpeza para que o entendamos, hai que subrogar. Ou sexa, entendemos que esa 

negociación  é  factible.  O  que  está  intentando  a  Xunta  agora  é  que  a  partir  de  agosto  isto  estea 

funcionando porque nos quedamos todos sen servizo de autobuses. Entón  o que temos é que intentar, 

deixarlle, ou sexa, a eles negociar. Eu creo que o concello agora mesmo fixo os deberes como tiña que 

facelo. Estou de acordo coa señora Fina Varelas que realmente pues ao mellor si se puidera rebaixar o 

prezo do billete, sería factible, pero o que hai é o que temos e non vamos a negociar o Concello soamente 

coa Xunta, senón que entramos nunha dinámica de todos os concellos de Galicia. E na miña primeira 

intervención non teño nada máis que dicir.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Chelo. O señor Tenente Alcalde ten a palabra.

O Sr.  Fírvida toma a palabra: Eu non podo estar  máis de  acordo con esta  moción que presenta 

Democracia Orensana, creo que non a presenta o Partido Popular, porque no inicio da intervención daba a 

sensación que a moción era deles. O que si é deles é unha defensa a ultranza do traballo desenvolvido 

pola Consellería de Infraestruturas e que nos ven aquí a xustificar que todo é marabilloso. Ben. Pois non é 

así. Todo isto ven de consecuencia dunha prórroga unilateral que presenta a Xunta de Galicia no ano 

2009 a todas as empresas concesionarias do transporte público de viaxeiros en Galicia sen ningún tipo de 

mellora e que tumba a Unión Europea. A raíz de que a Unión Europea tumba esa concesión por dez anos 

a Xunta de Galicia se ve na obriga de modificar a Lei Xeral do Transporte en agosto do ano 2016 e agora 

saca este plan que por moito que diga a portavoz do Partido Popular non está consensuado absolutamente 

con ninguén.  De feito, mire, fala vostede das ANPAS. As ANPAS non participan destas negociacións, 

non foron chamadas a ningún tipo de negociación e o presidente da CONFAPA dicía a semana pasada 
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nos medios de comunicación que non participaron absolutamente en nada nin se lles tivo en conta en 

nada á hora de elaborar o Plan de Transporte da Xunta de Galicia. Sindicatos? Tampouco foron chamados 

a ningunha negociación. E nin sequera foi chamada curiosamente, a patronal do sector. Nin sequera, o 

Partido Popular e isto si que é sorprendente, nin sequera o negociou coa patronal do sector, que por certo 

está en pe de guerra e como vostedes saben hai unha folga que xa se leva catro días de folga, dous días a 

semana anterior, dous días a anterior, hoxe volven a estar de folga, mañá volven a estar de folga e están 

contemplando unha folga indefinida a partir do día 12 deste mes. Polo tanto, non foi consensuada con 

ninguén e tampouco cos concellos. O que sucedeu o outro día é que a Conselleira veu a Barbadás a facer 

unha  presentación  diante  dos  medios  de  comunicación  do  seu  plan,  pero  non  veu  a  consensuar 

absolutamente nada con ninguén. Nós fomos chamados a unha reunión a Santiago e se nos mandou 

cubrir unha enquisa. Nós cubrimos esta enquisa, esta, a presentou o Concello de Barbadás. O que recolle 

esta enquisa non está para nada recollido no Plan de Transporte elaborado pola Xunta de Galicia. O Plan 

de Transporte elaborouno unhas empresas multinacionais, en concreto a empresa que elaborou o plan 

para a zona de Ourense, Deloitte. Eu creo que Deloitte sabe tanto de Ourense como eu de Castellón.  

Dame esa sensación. Que non saben nin idea o que é o territorio e as necesidades deste país. Non o  

coñecen  e  se  basean  en  informes  técnicos  exclusivamente  de  viabilidade  económica,  de  rutas,  de 

itinerarios, de paradas, iso si, de prezos. Eu aínda non escoitei á señora Consuelo Vispo dicir se está de  

acordo con que un veciño ou veciña de Barbadás que pilla un autobús na Avenida de Celanova teña que 

parar en Marcelo Macías ou no Xardín do Posío. Iso é o que quero saber hoxe. Un euro corenta. Porque o 

que establece este Plan como dicía a portavoz de Democracia Ourensana, non mellora as frecuencias, os 

intinerarios, as rutas nin as paradas, incluso desaparece a parroquia de Loiro. Aparte de non mellorar para 

nada eses itinerarios, esas frecuencias. E o problema do transporte escolar, Ramón, é o de resto das 

concesionarias, non o de Barbadás, porque Barbadás queda fóra dese transporte e tamén do transporte a 

pedido. Barbadás quedamos fóra. Que sucede con Barbadás. Sucede con Barbadás que temos máis de 

270.000 viaxeiros e viaxeiras ao ano. Sucede con Barbadás que gastamos máis de 160.000 euros en 

bonobuses. Sucede que a empresa, o que fai a Xunta de Galicia, é crear macro-concesións para grandes 

multinacionais porque o que fixeron foi un aglutinamento de liñas en poucas liñas, en poucas concesións 

e as únicas empresas que van ter acceso a estas concesións van ser grandes multinacionais porque van a  

necesitar unha flota de autobuses moi grande. As empresas concesionarias que historicamente prestaban o 

servizo no rural do noso país non van ter acceso a estas grandes concesións, porque dispoñen de tres, 

catro, sete autobuses, que non van poder acceder a estas liñas. Vai vir unha multinacional, e como se vai 
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pagar? Xa llo digo eu, os veciños de Barbadás. Os veciños de Barbadás vamos pagar un euro corenta por 

cada  desprazamento.  Con iso van pagar  o transporte  de  toda a  provincia de  Ourense.  É dicir,  este  

transporte si se sostén no resto provincia no rural do noso país na provincia de Ourense é por obra e 

gracia do Concello de Barbadas,  porque é un Concello diferente, hai unha liña vermella pintada na 

entrada de A Valenzá e resulta que en vez de ser, xa quixéramos ser un barrio como o Vinteún ou a Ponte, 

oxalá, neste caso, porque teríamos transporte urbano de Ourense, transporte municipal.  Ah! Pero como 

somos doutro concello vamos pagar 1.40 como pagan outros concellos que veñen desde moitos outros 

lugares. E de momento nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Padrón, perdón, señora Fina Varelas.

A Sra. Varelas toma a palabra: Dicir o que dixen antes. O prezo de 1.40 paréceme abusivo porque a 

xente que viaxa no autobús, maioritariamente é xente maior. Sabemos as pensións que temos en Galicia 

sobre todo no rural, a xente ten unhas pensións moi baixas. Imaxinádevos a unha persoa que teña que 

facer cinco ou seis viaxes a Ourense pagando 1.40, con pensións algunha sente de cincocentos e pico 

euros. Ou sexa en vez de axudar coa necesidade que hai estamos apretando á poboación. Iso por un lado. 

Por outro o plan que fixo a Xunta é nefasto porque como se pode explicar que un pobo desapareza 

completamente.  Ou  sexa,  que  vamos,  eu  son  de  Loiro,  e  aínda  que  non  fora  de  Loiro,  é  unha 

discriminación total que un pobo desapareza dun plano. Ou sexa, para nada, señora Chelo Vispo pódolle 

dicir cos meus maiores respectos que a veciñanza para nada está contenta porque eu como lle digo, fun a 

varias reunións, non puiden ir a todas pero fun a varias e vin o descontento que estaba a xente, e o 

preocupada que está a xente. Eu entendo que vostede defenda aos seus, claro, se isto foi unha medida do 

Partido Popular que vai dicir vostede. Pero sinceramente se vostede fora como fun eu, unha compañeira 

súa foi e viu que a xente está descontenta. Se vostede fora como fun eu escoitaría  aos veciños e se daría  

conta que á xente preocúpalle. Por que? Ao mellor a min non me preocupa nin a vostede nin a outro 

porque andamos en coche, pois temos coche, pero vostede imaxínese unha persoa que non teña coche, 

que vai andar? Pagando taxi? E que desaparecen liñas,  por exemplo en Loiro non vai parar ningún 

autobús. Ou sexa chegan a Bentraces as liñas que quedan chegan a Bentraces, Loiro está a escasos dous 

quilómetros de Bentraces e non van a Loiro. É incrible, e o gracioso é que algúns autobuses dan a volta  

en Loiro, dando a volta en Loiro e non paran en Loiro. E despois xa, Sobrado quere máis horarios de 

autobuses aos sábados, os fins de semana. Eu ía ler as alegacións pero que vos preguntei, que as tedes, 

pois me parece un pouco latoso lérvolas unha por unha. Pero máis que nada eu como veciña estou moi 

preocupada e vin á xente preocupada, entón que é un plan estupendo, non mire, un plan estupendo para 
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min é cando a poboación está contenta, e sinceramente non está contenta. Só fai falta ir ás reunións e 

escoitalos un pouquiño e xa se dará conta se están contentos ou non. Grazas.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Ben. Nós temos claro que a singularidade de Barbadás a nós o que 

realmente nos afecta é que entre o transporte metropolitano, porque iso para nós sería a solución a todos 

os problemas de transporte. En canto ao plan da Xunta pois está claro que é unha reconversión que se 

quere facer no sector do transporte en Galicia porque consideran, ou deben considerar desde arriba que 

hai moito diñeiro que se gasta no transporte escolar, do que viven a maioría das pequenas empresas de 

autobuses da provincia, non viven das liñas de viaxeiros que fan, porque non lles compensa, pero ao 

cobrar da Xunta o transporte escolar que fan, pois axustan os balances desas empresas. Agora o que se 

quere, está claro que se lle quere meter un tixeretazo a iso e desaparecerán moitas empresas pequenas, 

está claro, porque non van a dar aguantado os prezos que poidan ofertar outras empresas máis grandes. E 

niso estamos. Ao final todo se cociña desde arriba e os veciños e os contribuíntes a esperar en que acaban 

esas negociacións. É certo que as empresas do transporte fan bastante forza coas folgas,  entón pois 

seguramente a Xunta non conseguirá todo o que quería. Entón pois veremos en que queda. De todas 

formas, volver a pedir para Barbadás dunha vez por todas que funcione o transporte metropolitano, pero 

claro está Ourense polo medio e ata que a Ourense lle dea a gaña de que o autobús urbano veña ata aquí  

non vai a haber nada diso.

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

A Sra. Vispo toma a palabra: Vamos a ver, señora Fina Varelas. Si que me preocupan os veciños, si que 

os escoito, si que estiven nas asociacións, non nas reunións ás que vostede asistiu. Nunha delas estaba 

unha compañeira nosa como vostede ben dixo, pero si me preocupa porque eu estou con eles na rúa todos 

os días e os vexo. Entón si estou preocupada, pero agora mesmo hai que deixar á Xunta que traballe. Ten 

todas, vai facer uso das alegacións que cada concello se lle enviou. Mire, eu utilizo o transporte público, e 

sobre todo durante tres meses que tiven un accidente de coche como todos saberán, e utiliceino a diario 

para poder ir a Ourense. Agora mesmo tamén o utilizo. Vale? cando pois non levo o coche porque para 

min é o máis factible coller o autobús e que me pare no centro e volver nel. Ou sexa que si que o estou 

utilizando. Mire, soamente lle fago unha pregunta? Quen foi quen bonificou o prezo do autobús que 

cando entrou o goberno que está hoxe actualmente, se fixo cargo das bonificacións dos prezos dos xoves, 

dos maiores, quen foi? O Partido Popular, lle recordo. Mire, vostede leva dous anos gobernando aquí. 

Perdón, e que case, xa me confundo porque xa está un pouco do outro lado. Vamos a ver. Vamos a poñer 
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a guinda de bo humor a este pleno. Axudando un pouco, vale? Entón, pois pode entrar, eu xa falei co 

señor Alcalde, eu aí xa non entro, non teño que negociar, terá que negociar vostede. Vamos a ver, agora 

en serio, realmente, vostede en dous anos preocupouse do problema do autobús neste Concello

A Sra. Varelas toma a palabra: Si

A Sra. Vispo toma a palabra: Cando? Cando trouxo vostede unha moción se non é agora que se subiu 

ao carro deste tema? Mire, sinceramente estoulle dicindo que en dous anos non se preocupou do tema. O 

Partido Popular preocupouse do prezo dos autobuses, aquí nas dúas liñas, tanto de Alfer como de Anpian. 

Bonificou o goberno actual mantívoo, vale? e sinceramente, señora Fina Varelas non se suba ao carro, hai 

que deixar traballar á Xunta. Agora mesmo quere o BNG en todos os concellos que está presentando 

mocións deste tipo é paralizar o transporte, vale? É paralizar o transporte no mes de agosto e grazas a  

Deus que hai reunións bilaterais ou trilaterais entre a patronal, entre as empresas e a Xunta para chegar a 

unha negociación.  Todos somos coñecedores que hai  que  deixar  que  o traballo  se  faga.  Transporte 

metropolitano? Mire voulle dicir máis ao señor Fírvida e a vostede por se non o sabe. Sabe quen votou 

atrás a intermodal na Alameda cando estaba gobernando en Ourense? O BNG Señora Fina Varelas.

A Sra. Varelas toma a palabra: Non so o BNG

A Sra. Vispo toma a palabra: No, non eu non lle estou dicindo. Respécteme que eu non interrumpín.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ata agora isto foi  moi ben.

A Sra. Vispo toma a palabra: No, é que eu non interrompín e me está interrompindo ela.  Vamos a ver. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostede ten un minuto.

A Sra. Varelas toma a palabra: Eu vou falar por alusións.

O Sr.  Alcalde  toma a palabra: Non, non,  vostede  ten  aínda  un minuto para  intervir,  porque é  a 

presentadora da moción.

A Sra. Vispo toma a palabra: A ver, señora Fina Varelas, eu non vou contra vostede. Estou dicindo o 

que pasou en Ourense. Eu non lle estou dicindo que vostede sexa do BNG. A ver entenda, non entenda. 

Escoite primeiro. Quere falar e non escoite.

Sr. Alcalde toma a palabra Señora Chelo. Xa van os tres minutos esgotados.

A Sra. Vispo toma a palabra: Perdón. Eu non perdo o tempo nunca en Barbadás en falar nos plenos se o 

perde vostede e seu problema. Non lle estou atacando. Vostede síntese atacada que é distinto. Eu non lle  

estou atacando, vale?

Sr. Alcalde toma a palabra Por favor, ás dúas, debemos entrar no debate que afecta á moción.

A Sra. Vispo toma a palabra: Podo falar, porque é que non me deixa falar.
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Sr. Alcalde toma a palabra Si. Xa excedeu do  tempo, pero voulle dar un minuto.

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero non quero que me interrompa señor Alcalde.

Sr. Alcalde toma a palabra Eu non.

A Sra. Vispo toma a palabra: Vostede non, a señora Fina Varelas

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Despois señora Fina ten un minuto de intervención despois da señora 

Chelo.

A Sra. Vispo toma a palabra:  Grazas señor Alcalde, para que quede constancia. A intermodal foi o 

Grupo,  estaba  gobernando  o  Partido  Socialista  e  o  Bloque  Nacionalista  Galego  e  o  transporte 

metropolitano está parado  por eses dous Grupos. Ou sexa que quede moi clariño. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Despois ten vostede un minuto.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Claro, é que é incrible non. De verdade, sinto moito, sempre estamos 

despois atacando, cando nos quedamos sen argumentos políticos nos adicamos a atacar ás persoas. 

A Sra. Vispo toma a palabra: Eu non ataquei a ninguén.

O Sr. Fírvida toma a palabra:  Eu creo que vostede intenta ser o Rafael Hernando de Barbadás e non 

acaba de conseguilo. Pero en fin, eu de verdade, creo, interpreto que as mocións veñen 

A Sra. Vispo toma a palabra: Un momento, por favor.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Dime.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non volva a facer.

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: O que?

A Sra. Vispo toma a palabra: Eu son María Consuelo Vispo Seara. Non me poña o nome doutra persoa.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Eu llo explico

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, deixe que interveña.

A Sra. Vispo toma a palabra: É que eu non lle estou faltando ao respecto a ninguén. Entón por qué me 

falta a min ao respecto.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Non. Pero eu lle explico.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo Vispo, vamos a ver.

A Sra. Vispo toma a palabra: Vostede é o que ten que moderar

O Sr. Alcalde toma a palabra: A iso vou

A Sra. Vispo toma a palabra: Vostede é o que ten tanto dun lado como do outro. Non lle faltei ao 

respecto a ninguén. Entón o que non vou permitir é que me falte ao respecto a min. Vostede é o que ten 

que moderar.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo. Voulle facer unha pequena aclaración. Creo que dicir que 

vostede  é  o  señor  Rafael  Hernando  de  Barbadás,  é  unha persoa  do  seu  partido  político  e  ten  un 

simbolismo político. Eu creo, eu persoalmente penso que non lle está faltando ao respecto a ninguén 

cando a comparan cun gran líder do seu partido, o voceiro do seu partido. Se a partir de aí

O Sr. Fírvida toma a palabra: Veña, podo defenderme eu

O Sr. Alcalde toma a palabra: Prosiga, si.

O Sr.Fírvida toma a palabra: Eu, vale, si é unha ofensa compararse co portavoz do Partido Popular no 

Parlamento español o retiro. Eu pensaba que non era unha ofensa que alguén se comparase co portavoz 

do Partido Popular. Pero xa está. Vamos a ir á moción. Eu entendo que as mocións se presentan cando son 

obxecto  de  actualidade  política.  É  dicir,  hai  un  problema  hoxe  en  Barbadás?  Si,  o  hai.  Hai 

intencionalidade por parte do goberno de buscar solucións a isto e da oposición traendo esta moción? Si o 

hai. Para min é unha moción que ven xusto no tempo necesario. Por que? Porque vamos a comezar 

tamén, informo aquí, con unha recollida de sinaturas en contra do prezo de 1.40 que nos quere establecer 

este Plan de Transporte porque nos sentimos, e ademais así se manifestou a xente, porque non  é algo que 

decide este goberno, é algo que decidiu a xente nunha asemblea celebrada en Fonval a semana pasada. E 

se decidiu facer unha recollida de sinaturas para protestar diante da Dirección Xeral de Transportes e de 

solicitar que non se nos cobre 1 euro 40. E o billete de bonobús, non é que o paguen só os usuarios, tamén 

o pagan as persoas que non montan nos autobuses, porque como dixen antes, o Concello de Barbadás 

subvenciona con máis de 160.000 euros os bonobuses. Indirectamente todos os veciños de Barbadás 

subvencionan os bonubuses collan ou non collan o transporte urbano. A existencia da bonificación das 

viaxes? Ven derivado dunha sentencia do ano 2007 que lle saltou na cara ao anterior goberno, ao goberno 

do Partido Popular neste Concello e que para tapar aquel problema que se lle viña enriba ao anterior  

alcalde  e  a  aquel  grupo  de  goberno,  non  se  lles  ocorreu  outra  cousa  de  negociar  coas  empresas 

concesionarias e soportar o custe que supón o transporte destes viaxes, con diñeiro público… Si, foi así, 

foi exactamente así, por un problema que xurdiu por unha sentencia que imposibilitaba ao transporte de 

Ourense entrar en Barbadás, porque somos outro Concello. A min tamén, hai cousas sorprendentes, non? 

A señora  portavoz do Partido  Popular  xa  sabe  que  o  transporte  metropolitano non vai  a  entrar  en 

funcionamento ata o ano 2019. Claro, eu teño solicitada unha reunión coa Directora Xeral de Mobilidade, 

está aquí rexistrado, pero aínda non tiven resposta. Sen embargo a portavoz do Partido Popular xa sabe 

cando vai entrar o transporte metropolitano que como ben dicía o portavoz do partido Democracia por 

Barbadás..
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A Sra. Vispo toma a palabra : É público.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Si?

A Sra. Vispo toma a palabra: É público. Saíu no periódico.

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra: Señora  Chelo  por  favor  non  está  no  seu  turno  de  palabra.  Non 

interrompa. El está na súa quenda de palabra, por favor.

O Sr. Fírvuda toma a palabra: É incrible.

A Sra. Vispo toma a palabra: Sae no periódico. Hai que ler o periódico.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Prosiga.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Non, pero claro, a min me interrompe todo o mundo e eu non podo dicir 

nada de ninguén, non?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Prosiga, quédanlle trinta segundos.

O Sr. Fírvida toma a palabra: En fin, trinta? En fin. Transporte metropolitano Ramón, claro que é a 

solución. Pero a solución a Xunta de Galicia non quere pola enriba da mesa. Quen goberna en Ourense? 

O Partido Popular.  Da igual que diga a señora Consuelo Vispo que foi responsabilidade do Bloque 

Nacionalista Galego nin do Partido Socialista do anterior goberno que non entrara en funcionamento. 

Porque entón non entendemos porque non entrou en funcionamento este ano. Por que  non entrou en 

funcionamento antes de decembro do ano 2017? Ou novidade! Que agora nos ven a este Pleno con ela 

porque era absolutamente descoñecido que vai  entrar no ano 2019. Reunión no Centro Empresarial 

Transfronteirizo de Barbadás,  esta persoa aquí presente lle pregunta á Conselleira de Infraestruturas, 

Conselleira!,  lle  pregunta:  Cando  entra  en  funcionamento  o  transporte  metropolitano?  Literalmente 

contesta ela, “non o sei, non temos compromiso”. Entón, por favor!

O Sr. Alcalde toma a palabra: O Alcalde vai facer unha aclaración, ai, si. Aínda lle quedaba un minuto, 

ten toda a razón.

A Sra Varelas toma a palabra: Nada, no meu minuto quero aclarar que Democracia Ourensana por 

Barbadás presenta as mocións cando considera oportunas, como eu non me meto cando as presenta 

vostede ou outro partido. Cada un pódeas presentar cando considere oportuno, e mire, eu estiven a pé de 

calle. En ningún momento saíu nunha foto como algún compañeiro que está aquí que saíu nunha foto 

para colgarse medallas. Eu simplemente escoitei aos meus veciños. E se vostede, eu non me sinto atacada 

porque paso, paso dos seus. Pero penso que aquí vimos a dar solucións e non a votarnos barro un á outra 

porque iso é perder o tempo. Eu non vou entrar nesa cousa. Só lle explico que presento as mocións en 

tempo e formas, non como outra xente, vale? Que fago o meu traballo como boamente sei e podo, en 

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: P3200900C
37



CONCELLO DE BARBADÁS

beneficio dos meus veciños non en beneficio propio e con iso básteme. Vólvolle dicir. Traballei a pé de 

calle e non poñéndome ningunha medalla saíndo en foto con alcaldes de concellos. E vólvolle dicir, se a 

xente estivera tan contenta, tan contenta!, non habería alegacións, e as alegacións non as fixo o goberno 

de Barbadás. E quero que conste en acta, os veciños son os que fan as alegacións, non o goberno de 

Barbadás. E outra cousa quero aclarar, un segundo, eu non pertenzo ao goberno de Barbadás, eu son da 

corporación. En ningún momento estou gobernando, e estou moi ben onde estou, e moi contenta. Moitas 

grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas.  Facer unha aclaración dunha afirmación que fixo o 

Partido Popular, a súa voceira concretamente. Dicir que o bonobús non funcionaba ata que o Partido 

Socialista, que agora forma este goberno, presentou unha moción no ano 2010 para Parada e para Piñor. 

Lembre.  Vaia  ás  acta  e  mire.  Non había bonobús para  Parada  nin para  Piñor,  e  o  señor  Ramón é 

testemuña dixo. Presentou o Partido Socialista unha moción sobre ese tema. Por tanto, vostedes xa no 

goberno deixaron abandonada a boa parte da poboación deste Concello. Insisto, membros deste goberno 

foron os que presentaron a moción para que ese bonobús entrara en funcionamento para Parada e para 

Piñor. Vostedes esquecérono por completo. Votos a favor da moción de Democracia Ourensana?. Votos 

en contra? Ben.

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

Democracia Ourensana e Grupo Mixto e os votos en contra do PP o seguinte acordo: “ Moción de 

Democracia Ourensana relativa ao Novo plan de transporte da Xunta de Galicia para o Concello 

de Barbadás: 1- O Pleno do Concello de Barbadás rexeite o prezo único de 1.40 €/viaxe para todos 

os traxectos do Concello,  por supor un abuso tarifario,  inxustificado economicamente,  dado o 

número de viaxeiros que ten o noso Concello, traxectos e distancias dos mesmos. 2- Solicitar á 

Xunta de Galicia que teña en conta todas as alegacións presentadas polo Concello de Barbadás o 

plan de transportes da Xunta de Galicia. 3- Que o Concello de Barbadás negocie/solicite unha 

reunión de traballo ca Xunta de Galicia para a mellora do servizo no noso Concello e a diminución 

do prezo de transportes de viaxeiros. 4- Solicitar á Xunta de Galicia a inmediata posta en marcha 

(manido, cacareado, utilizado, manipulado, usado politicamente) plan de transporte metropolitano 

da área de Ourense. “

9. MOCIÓN  DO  PARTIDO  POPULAR  PARA  A  MELLORA  DAS  CONDICIÓNS  DOS 

TRABALLADORES E TRABALLADORAS CO CONCELLO.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos á moción do Partido Popular para a mellora das condicións dos 

traballadores e traballadoras co Concello. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Boa tarde a todos e a todas. Non existe a menor dúbida que 

unha administración moderna precisa achegarse cada vez máis ao cidadán. Abrir ás súas portas en todo e 

a todos, e preocuparse por estar en continuo proceso de mellora. Se esta administración  é un Concello  

isto cobra un sentido aínda máis importante e amplo. Pois esta é a máis achegada ao cidadán, a que 

resolve de forma directa os seus problemas máis cotiáns, educación, servizos sociais, medio ambiente, 

seguridade….Este achegamento e continuo rodar cara unha mellora real efectiva, pasa por velar polo 

tecido humano que a move que son os traballadores e traballadoras municipais. Para elo, compre que 

quen prestan os seus servizos de cara ao cidadán atopen condicións laborais axeitadas aos seus postos,  

ambientes de traballo cómodos e seguros, ademais de medios e estímulos que os fagan seguros nas súas 

tarefas, empáticos no seu trato e preocupados por mellorar día a día na súa cualificación profesional. 

Pola contra, todo iría en detrimento da calidade no servizo que os nosos veciños e veciñas precisan nunha 

sociedade moderna como a nosa. Desde que asumimos a responsabilidade de ser o único partido real da 

oposición neste municipio, preocupámonos por estar en contacto con traballadores e traballadoras de 

todas  as  áreas  e  servizos  municipais.  En  moitos  casos  son  eles  quen  acoden  a  nós  para  que  nos 

interesemos por situacións laborais anómalas dentro do Concello, que se prolongan no tempo sen que 

ninguén  lles  dea  unha  solución  e  que  en  moitos  casos  podería  considerarse  de  gravidade.  Temos 

constancia de que moitas delas xa foron denunciadas ao representantes sindicais e a outras instancias da 

administración que xa están sobre o asunto. Situacións como as seguintes: ordenar tarefas que nada teñen 

que ver co posto de traballo, ditar instrucións a traballadores sen potestade nin delegación formal de 

funcións para facelo, denuncias por acoso laboral, aumento de horas de traballo incluso fóra da xornada 

laboral sen incentivos, substitucións de traballadores cualificados por outros que non están, existen postos 

que deben contar cunha habilitación especial para ser realizados, cambios de situación de postos que 

deixan descubertas áreas importantes onde se precisan, trabas á hora de querer conciliar a vida laboral e 

familiar,  falta  de  melloras  nas  retribucións  e  complementos  que  abranguen  á  supresión  de  pagas 

extraordinarias no caso de situación de IT. Compre lembrar que ata non hai moitos días o número de 

traballadores e traballadoras nesta situación achegouse ao 23% do cadro de persoal. Quitarlles potestade 

aos técnicos e por en dúbida os seus informes,  condicións laborais que non reúnen as mínimas en 

protección e prevención. Carencias técnicas e humanas na policía local que en moitos casos deixan no 

descuberto a seguridade viaria e a seguridade nas zonas máis rurais. Avaliación de riscos nalgún posto 
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que non se axustan aos parámetros normativos reais nin feitos por empresas que reúnen os requisitos 

oficiais.  Un  longo  etcétera  que  fai  que  dende  o  noso  Grupo  nos  preocupemos  e  asumamos  a 

responsabilidade á que todos temos a obriga. Por todo elo presentamos para a súa aprobación no Pleno os 

seguintes acordos. Primeiro o Concello de Barbadás elaborará un plan de melloras laborais cun estudo de 

valoración de cargas de traballo do persoal que presta servizo no Concello con criterios obxectivos e co 

fin de identificar as necesidades reais de persoal de cada unidade administrativa. Fixar criterios sobre os 

que basear  futuras actuacións de  distribución dos traballadores  municipais en consonancia con esas 

necesidades. Mellorar así os servizos e atención que se prestan aos cidadáns. Segundo, neste plan de 

mellora intervirán os representantes sindicais, como non podería ser doutro xeito, nunha mesa única para 

funcionarios  e  persoal  laboral,  e  explico  a  vantaxe  que  supón  a  negociación  única  para  todos  os 

traballadores  municipais,  funcionarios  ou  non.  É  a  de  unificar  as  condicións laborais  e  melloralas. 

Evidentemente non se pode facer quitando a uns para darlle a outros. Precisamente se trata de aproveitar  

esa unidade para ter máis forza e arrancar mellores condicións ao goberno municipal. Os interlocutores 

serán os democraticamente elixidos polos traballadores, é dicir, o comité de empresa e xunta de persoal 

que se someterán á vontade dos traballadores. Terceiro. O plan entre outras, terá a misión de conseguir as 

seguintes  melloras  para  os  traballadores  e  traballadoras  deste  Concello.  Modernización  do  servizo 

público, consecución do aforro e racionalización do gasto. Melloras relacionadas coa conciliación da vida 

familiar e laboral. Formación do persoal e impulso de accións formativas dirixidas ao aprendizaxe de 

idiomas  e  a  difusión  das  novas  tecnoloxías.  Promoción  das  actuacións  de  mellora  en  materia  de 

prevención de riscos laborais, mediante o impulso da adecuación preventiva e o desenvolvemento de 

plans  de  actuacións  específicos  de  acordo  ás  avaliacións  de  riscos  laborais.  Promoción profesional 

axeitada e mellor distribución dos niveis. Melloras das retribucións e ampliación do complemento de 

incapacidade  temporal  e  aboamento  da  paga  extraordinaria  aos  traballadores  que  se  atopen  nesta 

situación. Compre sinalar que deberá axustarse á marxe que a propia lexislación establece de mellora e 

que poda outorgar a cada administración.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando que van cinco minutos.

O Sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. Remato. Distribución obxectiva das 

tarefas nas distintas áreas.  Delimitar e regular con claridade o ámbito competencial de cada un dos 

Concelleiros e Concelleiras á hora de ditar instrucións ao persoal municipal. Moitas grazas.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Ben. Para non entrar nun debate profundo que nos leve aquí ata a unha 
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da mañá. Queremos dicir que primeiro estaremos atentos a todas, á intervención do Grupo de Goberno 

sobre este tema, sobre todas estas acusacións que se verten aquí. Pola nosa parte o que temos que dicir é  

que parécenos unhas situacións que enumeran aquí, pois que non concretan absolutamente nada, e por 

non poñelo non o vamos a poñer en dúbida de que poida existir problemas co persoal deste Concello, está 

claro, e nós trouxemos algunha moción para mellorar as condicións dalgúns traballadores como tamén as 

trouxo o Partido Popular. O que si  temos que dicir,  é un feito que deixamos constancia aquí e que 

connosco  ninguén  se  puxo  en  contacto,  ningún  traballador  para  trasladarnos  as  súas  queixas,  nin 

tampouco ningún representante sindical. Polo tanto, esperaremos, escoitaremos ao goberno que ten que 

dicir  sobre todo isto.  E tamén preguntarlle  ao  Partido  Popular  si  cando gobernaban aplicaron estas 

melloras que hoxe nos presentan aquí para os acordos.

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Rematou?

O Sr. Padrón toma a palabra: Si

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Señora Fina.

A Sra. Varelas toma a palabra: Dicir, que como preguntei o outro día nas Comisións informativas, que 

eu lin toda a moción pero que se me aclare un pouco máis, porque non quero que se me poñan nomes, 

obviamente, pero que se me fale de casos en concreto. Porque eu como me pasa igual que ao señor 

Padrón, eu non tiven coñecemento de ningún funcionario que viñera a darme queixas. De feito eu veño 

bastante por o Concello, ou sexa, non é que non veña. Veño habitualmente a facer xestións miñas, ou 

outras polo cargo que teño e en ningún momento houbo ninguén que se me queixara. Se houbera alguén 

que se me queixara pois posiblemente eu tamén presentaría algunha moción. Como non é o caso pois que 

me expliquen detalladamente a que casos se refiren, volvo a repetir, sen nomes, que  sei que non se poden 

dar. E por outra banda, é obvio que  señor Padrón, isto, no goberno anterior non pasaba e xa se sabe por 

que. Ou sexa, cae de caixón. Entón, non vou a entrar en polémicas porque considero que esta moción é 

un pouco, ten un pouco de fondo de polémica, ten un pouco de fondo. Si se me aclaran as cuestións 

debidamente, deixará de ter polémica, porque  claro así tanta cousa, tanta cousa e ao final, nada concreto. 

Entón gustaríame que me aclararan. Tamén me gustaría ouvir ao señor Alcalde ou á persoa que vai a falar 

deste tema. A ver que é o que pasa porque realmente é algo que me preocupa. Como Concelleira pois eu 

gustaríame que os traballadores da Casa estiveran contentos. A ver porque as persoas teñen que ir ao seu 

traballo  contentas  non  amargadas,  é  obvio.  Non  pode  haber  acoso  laboral  nin  pode  estar  a  xente 

traballando sen cobrar. Iso cae de caixón, e Democracia Ourensana para nada estamos de acordo coas 

inxustizas,  e gústanos que a xente traballe nun bo ambiente. Un ambiente familiar porque isto é un 
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concello pequeno, un ambiente relaxado. Pero tamén hai que entender que o goberno actual pois ten unha 

herdanza, unha herdanza que non é fácil de xestionar e eu fágome cargo que se eu estivera no goberno 

pasaríame un pouquiño parecido, porque, non vou entrar en máis polémicas. Quero saber de que casos 

estades a falar. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Moitas grazas. Ben, a razón de ser de  da función pública polo tanto do 

funcionarado e dos traballadores públicos non é outra que a do servizo e a atención á cidadanía. No caso 

da administración local esa cidadanía é a veciñanza. A lei marca unhas pautas e uns principios moi claros 

á hora de seleccionar ao persoal que ten que prestar os servizos aos nosos conveciños e conveciñas. E son 

os  principios  de  igualdade,  mérito,  capacidade  e  publicidade.  Durante  moito  tempo  algunhas 

administracións locais convertéronse en endogámicas, pretendendo conculcar algúns dos principios antes 

mencionados que van claramente en contra do conxunto da cidadanía e dos propios traballadores e 

traballadoras.  Barbadás é un Concello que practicamente ten 11.000 veciños e veciñas e polo tanto 

precisan dunha atención profesional e axeitada ás súas necesidades. Vou un pouco rápido porque teño 

cinco minutos. Falan vostedes na súa moción de carencias técnicas e humanas na Policía local. Todos e 

todas sabemos que no tocante aos recursos humanos esa afirmación é certa. Pero non é menos certo que 

hai unha lexislación do Goberno Central que impide a ampliación de efectivos polo tanto non é viable 

coa lexislación vixente. Dito iso, toda a veciñanza debe saber que levamos dous anos nos que durante a 

época estival hai un reforzo que consiste na incorporación de dous auxiliares da Policía local. Nunca os 

houbo. Dous. Nunca. No tocante ás carencias técnicas dicir que se substituíron os dous ordenadores da 

comisaría e ademais se incorporou un miniordenador portátil situado no vehículo da Policía local coa súa 

correspondente  impresora.  Outra  necesidade  que  se  arrastraba  desde  hai  anos  e  que  este  goberno 

solventou foi a existencia de chalecos para os diversos efectivos da Policía local. Refírome aos chalecos 

antibalas.  Hoxe  en  día  hai  catro  chalecos.  Era  unha  importante  demanda  dos  efectivos  policiais. 

Menciona o Partido Popular a existencia de trabas para conciliar a vida familiar e laboral. Vostedes, 

vostedes, saben perfectamente que a xornada laboral de traballo, a xornada de traballo do persoal laboral 

é de corenta horas, e do funcionarado de trinta e sete horas e media á semana. Apelo á súa intelixencia 

para que voten vostedes mesmos números. En todas as áreas se cumpren estes horarios e nos casos nos 

que se fixeron horas extras tentouse solventar dentro do marco legal vixente como foi o caso da policía  

local. No que atinxe a outros traballadores vostedes saben perfectamente que se intentou facer o mesmo 

que no caso anterior, e algún partido non se mostrou disposto a aplicar a mesma solución. Falei con todos 

os portavoces, portavoces e voceiras. Dicir que os demais grupos políticos estaban a favor de solucionar 
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esa situación. A todas as persoas que solicitaron unha redución da xornada laboral foilles concedida. En 

todos os casos estase actuando conforme a información que nos facilita o departamento correspondente. 

Tamén mencionan o cambio de situación de postos de traballo deixando ao descuberto importantes áreas. 

Dicirlle que o PP, o anterior goberno o que facían era utilizar a unha traballadora para diversas funcións 

nesa área de traballo, de feito mencionárona hoxe de novo, que non se correspondía co traballo que 

realmente tiña que facer. A unha persoa que desempeñaba labores administrativas tamén cambiaba e 

auxiliaba e axudaba a técnicos dun departamento, cando non lle correspondía. Abría a porta, atendía ao 

timbre e similares por non dicir outras cuestións. Vostedes confunden a situación física do posto de 

traballo  coa  realización  efectiva  do  mesmo  e  a  cuestión  é  que  o  traballo  que  realmente  ten  que 

desempeñar e realizar esa traballadora está realizado en tempo e forma. Por outro lado tamén hai que 

lembrarlles aos Concelleiros e Concelleiras populares que foron contratados no seu día como monitores 

socioculturais  e  que  vostedes  asignaron  a  outras  funcións.  Aínda  existe  algunha  persoa  que  está 

desempeñando algunha función como monitor sociocultural. Dicir que esta situación foi relativamente 

frecuente co anterior goberno. Falan vostedes de mellora nas retribucións e ampliación da incapacidade 

temporal, etcétera, e matizan que deberá axustarse ao marxe de mellora que a propia lei poda outorgar a 

cada administración. Pois ben, este Concello nos complementos retributivos está no máximo que permite 

a lexislación actual e que ademais foron aprobados por vostedes cando gobernaban. Hai un Real Decreto 

e unha Lei galega, a Lei galega 1/2012 nas que se cargaron todos os dereitos dos traballadores no que 

afecta á IT, pagas extraordinarias, etcétera. Tamén falan de que se lle retiran potestades aos técnicos, que 

se poñen en dúbida os seus informes. Dicirlle que os informes dos técnicos son respectados polo equipo 

de goberno. Outra cuestión é que no caso de que haxa informes diverxentes entre técnicos do Concello 

haxa  que optar  por  un deles.  Si  se  da  esa circunstancia  o criterio  será o de  aceptar  o  informe do 

profesional  de maior rango ou nivel. Na moción do PP piden melloras retributivas, debo dicir que este 

goberno está totalmente de acordo en que o salario dos traballadores e traballadoras municipais son 

pequenos, pero tamén debo lembrarlles que foi o Partido Popular quen fixo eses emolumentos, incluso 

existen casos nos que sendo desempeñado un mesmo posto de traballo por diferentes persoas teñen unha 

retribución diferente. Exemplos de soldos que francamente son mellorables son os do SAF e os da Escola 

Infantil municipal, e foron vostedes quen tendo posibilidades de melloralos non o fixeron. E no caso do 

SAF existindo un convenio colectivo que debía ser aplicado. Esta situación implicou que as traballadoras 

dese servizo tiveran que recorrer ao xulgado para poder ver recoñecidos eses dereitos. E por se non o 

sabían  dicirlle  que  esta  administración  tivo  un  comportamento  absolutamente  exemplar  no 
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recoñecemento dos  importes dos trienios para todo o persoal laboral, pagando os mesmo moi por enriba 

do estipulado, ofertando aos sindicatos unha contía lineal por importe de 25 euros que por suposto foi 

aceptada. Excedinme dez segundos. Ten a palabra o señor Manuel.

O Sr. Fernández toma a palabra:  Si. Grazas señor Alcalde. Segundo a súa intervención todo está 

perfecto.  Neste  Concello  animo  aos  representantes  tanto  de  Democracia  Ourensana  como  de 

Compromiso por Barbadás. Eu falei hai poucas horas con moitos destes traballadores preguntándolle 

porque  xa  nas  comisións  suscitou  o  tema  de  que  se  tiña  que  dar  datos.  Loxicamente  nomes  de 

traballadores non vou dar. Entón pedinlles o seu permiso e a contestación foi a seguinte, si se puidera 

dicir postos e nomes, xa tiñamos acudido ao xulgado. O que estamos facendo nós con esta moción é 

previr, é previr situacións que se están dando e que nin traballadores nin goberno, supoño nin os membros 

da oposición polo menos no caso do Partido Popular, esperan. Teñen vostedes representantes do resto dos 

grupos da oposición de preocuparse da situación dos traballadores sen esperar a  que eles acudan a 

vostedes. E si non acoden e acoden a nós por algo será, ao mellor é o motivo de confianza. Ben. E agora 

tamén lles digo que teñen a obriga de solicitar que de todo isto que lles acabo de dicir, non é algo banal,  

nin en moito dos casos de  palabra bondadeira  nun deles,  pero constan  escritos neste  Concello que 

vostedes poden reclamar. Nós reclamamos moitos deles, escritos presentados por traballadores sobre este 

tipo de problemas e aínda estamos esperando hoxe por eles, e hai máis de dous meses que solicitamos 

copia deses escritos.  E xuízos pendentes. Entón, anímoos a que cumpran coa súa obriga, a pedir informes 

aos técnicos deste Concello e preguntar si existen ou non constancias documentais de todo isto.  A min, 

dóeme moitísimo, falaba o señor Alcalde da Policía local, dóeme moitísimo ir pola calle e escoitar á xente 

dicir, “joer”, que fai a Policía local neste Concello?” Sei que están a tope, pero tamén sei que lle compren 

medios tanto materiais como humanos. Por eles, temos falado con eles e dende logo, chapó porque 

cumpren o seu traballo pero dende logo non dan máis. Non dan máis por problemas organizativos que 

este Concello non se pon as pilas. Sabemos que hai áreas sobrecargadas de traballo. Cantas mocións 

temos presentado aquí e que vostedes mesmos rexeitaron, porque “é que non temos persoal no Concello”. 

Haberá que facer unha redistribución de postos. Mire, pagáronse 18.000 euros por unha RPT que ía ser a 

panacea e resolver todos os problemas de persoal deste Concello. Unha RPT como se fose o mesmo 

Códice Boinich. Nin se sabe quen  o escribiu, nin se sabe o que contén nin se da interpretado o que pon.  

Gardado baixo chave. Isto é penoso. Bastounos ao meu compañeiro Manuel González e a min vir un día 

polo Concello para ver a RPT, custodiada por certo por a señora Victoria Morenza no despacho da señora 

Secretaria, isto é penoso, chegoume, está na caixa forte, a propia Secretaria o está a dicir, está na caixa 
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forte. Cheguei, abondoume chegar á metade desa RPT, tanto ao meu compañeiro como a min, á páxina 

corenta e catro, que ma sei de memoria, abondounos para ver que iso non ía contentar a traballadores

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

O Sr. Fernández toma a palabra: Grazas, señor Alcalde, remato. Nin ía contentar aos propios membros 

do goberno. Moitas grazas. Moitas grazas.

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

O Sr. Padrón toma a palabra:  Volvo a repetir que non quero entrar en polémicas porque é o que 

vostedes  lle interesa porque ao fin e ao cabo se esta moción a trouxeramos calquera dos outros grupos da 

oposición sería entendible, pero traéndoa vostedes despois de estar tantos anos no goberno non se entende 

tan ben. Por iso, volvo repetir que non me contestaron ao que lle preguntei antes de si nos gobernos 

anteriores dos que hai representantes aí sentados, que se fixo por estas melloras, pois os traballadores 

estaban cando menos igual do que están agora. Di vostede que segundo o Alcalde todo perfecto. Si o 

Alcalde pois dixo cousas que evidentemente son así, porque nós as constatamos. Ten razón no último que 

dixo no tema da RPT que segue sendo un obscurantismo do que aínda non sabemos nada, esperemos que 

se saiba pronto, e se lle dea para adiante. E que non quero entrar en polémicas. Dicir que eu non lle teño 

culpa de que a nós non se nos achegue ninguén a dicirnos unha queixa, porque somos os primeiros que si 

nos chegan a dicir unha queixa pois a presentamos. Nós o que non podemos é falar por rumores. Así a 

vostede se lle acercan, vostede non creo que lle vaia preguntando a todos os traballadores do Concello 

que tal está, como está e se todo está ben. A todos, a vostede, como dixo antes. Non creo. Seguramente si 

lle acercan a vostede, é como, vostede me fixo a min a pregunta por algo será, direille eu tamén o mesmo, 

por algo será que van a vostede, non sei. Eu constato a realidade, a realidade é que a día de hoxe non hai 

ningún feito dos que constatou aquí. Claro, eu non quero nomes nin nada diso, ninguén pediu iso. Vamos 

a ver cando hai, nós estamos de acordo en que hai moitas deficiencias. Hai moitas deficiencias en moitos 

postos de traballo, pois como hai en todos os sitios e hai que solucionalos, pero entrar aquí unha especie  

de tormenta administrativa como presentan vostedes, ou de tormenta de aquí de traballadores pois si, hai 

moitas deficiencias pero que veñen dos seus gobernos anteriores, que non son de agora. Non son de 

agora. Non son de agora. E cando vostedes e vostedes veñen a defender.

O Sr. Alcalde toma a palabra:   Señor Manuel non interrompa.

O sr. Padrón toma a palabra: Non me interrompa por favor. Eu non lle interrompín. E cando vostede di 

que pedir informes. Mire, aquí os que máis piden informes, vostedes veñen a defender aos traballadores, 

que os traballadores que teñen que ter, conciliar a vida laboral, esténdese aquí unha moción moi ben 
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escrita,  presentada  unha marabilla.  Pero despois vostedes enchen aquí  ao persoal  pedindo informes, 

pedindo facturas,  pedindo  non sei  que.   Pois o  colapso  estano provocando tamén en certa  medida 

vostedes. Entende. Ben. Non lle estou, non quero entrar en polémica.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Pero non se pode dicir, non se pode dicir,  e fagan vostedes non sei que, e 

que teñen e que tal e cal. Se o Concello xa non da feito co que temos, haberá que contratar máis persoal,  

pero eu non sei se é legal contratar máis persoal

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Claro, iso sería outra cuestión.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ten que rematar. Señora Fina. Grazas señor Ramón

A Sra. Varelas toma a palabra:  Despois de escoitarvos a todos, o que está claro, que o Concello de 

Barbadás, necesita persoal. Iso está claro. Hai moito traballo e sei que os funcionarios, iso si que me 

consta  que traballan moitas veces moitísimo. Moitas veces non, case sempre traballan moitísimo. Sei que 

a Policía local, fan moito, moito, pero tamén é certo que a Policía local, nós non podemos meter máis 

policías locais. Xa contratamos no verán a dous. Ou sexa, vamos a ver. Aquí non é que o goberno actual 

botara a persoal a calle que quedara menos persoal. E que temos o mesmo persoal que veu de atrás.  

Entón, vamos a ver, eu o outro día nas Comisións informativas preguntei, isto que é xenérico, ou váiseme 

falar de casos, porque mire, a min de xenérico non me vale nada, non me vale nada. Eu quero que me 

falen de casos, porque se a min me falan de casos, eu saberei o que teño que facer. Agora, xenérico non. 

Porque mire, van onde vostede, onda min non viñeron. Eu falo cando veño ao Concello, saúdo a todos os 

funcionarios que vou vendo, pero o que non vou facer é “oe mira, estás contento?, pásache algo”, non. 

Suponse, eu doulle esa confianza suficiente á xente que está aquí para achegarse a min. Eu son unha 

persoa chaira, que oe, aquí hai algunha funcionaria que sabe que cando veño saúdo a todo o mundo, pois 

podíanseme queixar. Eu encantada de escoitalos.  Eu digo que me encanta que a xente traballe contenta,  

que a xente veña ao seu traballo con optimismo, con ilusión, porque iso funciona mellor. Que a xente ten 

que cobrar, que a Policía local en Barbadás é escasa, necesitamos máis policía, si. Necesitamos máis 

persoal de todo tipo. Agora, esta moción, vindo de vostede. É que é o mesmo. Vostedes, lanzan, botan. 

Lanzan, botan. É que non me parece lóxico vindo de vostede esta moción, porque vamos a ver, aquí 

vimos dun goberno de vinte e oito anos do PP, ou de que vimos? A ver, cando este goberno se volva  

repetir ou non repita ou entra outro, pois seguramente haberá queixas deste, ou doutro. Pero que isto, 

paréceme, mire, a min concréteme casos. Díxenlle o outro día que é unha pena, que este Concello é moi  
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pequeno. A min, concréteme casos e saberemos do que falar. Pero que este caso é moi gravoso. Fáleme 

de algo, para poder axudar a esa persoa, porque eu como vou a axudar a unha persoa que non sei, que a 

min non se acerca? Vostedes non concretan. Que podo votar? A min cónstame que o goberno fai as súas 

funcións. A veces farao ben. Outras veces non o fará ben. Haberá días mellores ou peores, pero aquí falta 

persoal. Os funcionarios andan moitos esgotados porque hai moito traballo, moito traballo. Claro que a 

función da oposición é pedir papeis, si, estou de acordo, estou de acordo. A ver. Presenten unha moción e 

dille aos seu compañeiros que “no entréis”. Isto é mellor non presentar moción ningunha. Abstención 

pura e dura. “No entréis”. Estou pedindo explicacións e din “no entréis”. Nada, eu non perdo máis tempo 

con xente que non me quere explicar a realidade do que pasa.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Non se pode. A veces non se pode. Non te das conta?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor. Estou na miña quenda de palabra, quero intervir.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Isto é interminable. Tes que cerralo.

O Sr.  Alcalde toma a palabra: Non. Pero eu teño a miña segunda intervención. Non, non. Vou á 

segunda intervención aínda.

O Sr.  Fírvida toma a palabra Trae que che controlo os tres minutos.

O Sr.  Alcalde toma a palabra Tócanme os tres minutos. Estou na segunda aínda.

O Sr.  Fírvida toma a palabra Doulle eu.

O Sr.  Alcalde toma a palabra Quero intervir, por favor. Quero intervir. Non, é que estaba. Estou 

levantando a voz porque parece ser que non se me escoitaba, repetino por segunda vez e seguían falando. 

Como dixen antes, a administración local deste Concello tivo un comportamento absolutamente exemplar 

no recoñecemento dos importes dos trienios para todo o persoal laboral, pagando os mesmos moi por 

encima do estipulado. Ofertando aos sindicatos unha contía lineal por importe de 25 euros, que foi por 

suposto aceptada. Hai que dicilo claramente, vostedes o que fixeron cos salarios neste Concello, foron os 

que fixaron os salarios neste Concello. Todos e cada un dos salarios neste Concello. E como dicía antes, 

en moitos casos salarios que non son dignos para os traballadores e traballadoras. E resulta que agora 

veñen a facer demagoxia solicitando melloras. As melloras que vostedes non fixeron cando aínda se 

podía facer. O PP demostra incongruencia neste aspecto. Esa incongruencia é vergoñenta, é lamentable, 

que sexan vostedes que fagan esta petición en contra de toda a lexislación que o propio Partido Popular a 

través do Ministro Montoro leva impondo á función pública dende hai anos: recorte tras recorte. Como 

todos saben os incrementos salariais permitidos por os orzamentos para o ano 2017, polo visto ao mellor 

para o 2018, é do 1%. Voulles falar de formación. Impartiuse formación presencial para os traballadores 
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de  obras e xardinería, cousa que levaba anos sen facerse, anos. Anos. E que mo rebatan. O ano pasado 

tamén se fixo e se realizou unha xornada de actualización de coñecementos para o persoal de axuda no 

fogar, que nunca antes se fixera.  Prevención, a todos os operarios municipais se lle fai entrega dun EPI. 

Un EPI que consta de vinte elementos. Aquí o teñen. Aquí o teñen, eh! Vinte elementos. Absolutamente 

completo, coa obriga de asinar a folla de control de entrega, e a mesma foi asinada o 28 de febreiro, que 

antes  non  se  entregaba.  Con  relación  ao  CET  porque  mencionan  algúns  parámetros  vostedes  de 

incumprimentos de normativas e similares, fixéronse probas de humidade e electricidade estática o 5 de 

setembro de 2016; medición de campos electromagnéticos, o 14 do mesmo mes, fixo o servizo quen ten 

contratado o Concello. Posteriormente, entre o 23 e o 24 de marzo outra empresa de prevención repite as 

probas de campos electromagnéticos e de termografía, unha empresa externa. Volveu a dar os mesmos 

resultados. A vostedes non lle valen, xa  sei. Vano argumentar. Eu tamén teño á resposta. Nos acordos da 

súa moción, fálase de diversos  é múltiples aspectos que afectan á consideracións de índole formativa, 

retributiva,  prevención,  e  de  negociación  cos  representantes  dos  traballadores  e  traballadoras  deste 

concello.  Fan  consideracións  de  tipo,  os  interlocutores  serán  os  democraticamente  elixidos  polos 

traballadores, é dicir comité de empresa e xunta de persoal. Penso que esa información sobra, porque  en 

todas as ocasións que nos reunimos cos sindicatos estiveron presentes os representantes sindicais deste 

Concello. Este goberno ten tido múltiples reunións cos sindicatos. Incluso negociamos con eses as bases 

de contratación. Podo afirmar que en dous anos de goberno tivemos máis xuntanzas coa representación 

sindical que todos vostedes en vinte e oito anos. Este goberno leva traballando desde hai case un ano na 

adecuación  dos  recursos  humanos  do  Concello.  As  necesidades  reais  para  proceder  ao  correcto 

dimensionamento das diversas áreas e planificando e deseñando o seu futuro coa única finalidade de 

prestar o mellor servizo á veciñanza. Este traballo  ten presente tamén a avaliación de cada posto de 

traballo, non só a nivel profesional senón que tamén fai un análise da situación retributiva dos diferentes 

postos, tendo presentes as especificidades dos mesmos. No seu momento procederase ao seu traslado 

O Sr. Fírvida toma a palabra: Tes que ir acabando

O  Sr.   Alcalde  toma a  palabra:  Vou  prolongar  vinte  segundos.  A dar  traslado  ao  documento  á 

representación dos traballadores para iniciar as negociacións oportunas. Vostedes plantexan ilegalidades 

na súa proposta de resolución, dado que na mesa xeral que afecta ao funcionariado teñen que estar os 

sindicatos máis representativos da Comunidade Autónoma, no caso de persoal laboral, ten que estar o 

comité de empresa ou os delegados de persoal, polo tanto son dous foros diferentes. Racionalización do 

gasto para o PP sempre implicou recortes. No que atinxe á formación de persoal sinalar que a propia 
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xunta gobernada polo PP foi quen decidiu que esta fora impartida a través das Deputacións, asignando 

partidas orzamentarias a esta administración. Nin vostedes nin nós temos partida orzamentaria para iso. 

Remato xa, teño despois unha última intervención.

O Sr.  Fírvida toma a palabra: Trinta segundos máis. Podes pasarte trinta segundos.

O sr. Alcalde toma a palabra:  Teño despois unha última intervención como Alcalde. Ten vostede a 

palabra. Ah! Perdón, quería falar a señora Secretaria 

A Sra. Secretaria  toma a palabra:  Vanme perdoar  que solicite  a  palabra  para precisar  un par  de 

cuestións. Respecto ao da relación de postos de traballo teño instrucións por parte da Alcaldía para que 

sexa revisada, pero por sobrecarga administrativa do departamento de Secretaría ata agora non se puido 

facer.  Pero tamén matizo que estou priorizando outras cuestións porque considero que a RPT é un 

elemento á vista da lexislación vixente irrealizable. Efectivamente, poderá recoller, o ignoro porque aínda 

non a vin, poderá recoller incrementos de dotacións en diferentes departamentos, pero non vamos a poder 

levalo a cabo porque existen unhas limitacións dos Presupostos Xerais do Estado para as contratacións. 

Polo tanto, como sinceramente dende a miña opinión técnica é un instrumento nestes momentos inútil, 

polo menos a curto prazo,  pois estouno postergando. Estouno postergando porque non me sobra o tempo. 

E en segundo lugar, querrría pedirlles en particular á portavoz de Democracia Ourensana e ao portavoz 

do Grupo Mixto, non falo precisamente no meu nome, pero si falo dende a xefatura de todos os servizos 

un pouco de respecto para os traballadores que se encontran neste Concello. Eu son funcionaria do 

Estado e non entro dentro das súas insinuacións, pero hai xente que se pode sentir ofendida ao dicir, e 

porqué será, e porqué será, é dicir, e porqué será que lle protestan a algúns, e porqué será que antes non 

protestaban, indica claramente unha, é unha afirmación tendenciosa que aquí tontos non somos ningúns, 

se nos presupón, e entón, pois eu creo que en certa medida afectan á honorabilidade e á profesionalidade 

de determinados traballadores. Polo tanto rogaríaslle que se abstivesen de utilizar esa terminoloxía. Nada 

máis. Grazas.

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

A Sra. Varelas toma a palabra: Non se oe

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, é unha intervención da Secretaria, entón non procede. Non cabe.

O Sra. Secretaria toma a palabra: Si, poderían, por alusións, poderían.

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Un  minuto,  un  minuto.  Manuel,  vostede  xa  tivo  unha  segunda 

intervención. Pero tivo a segunda, é o que dixen. Falta unha

O Sra. Secretaria toma a palabra: Pero por alusións poden intervir agora.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Un minuto, por favor. Si, si. Ramón primeiro.

O Sr.  Padrón toma a palabra:  En ningún momento dixen o por  algo  será referíndome a  ningún 

traballador nin á súa condición nin nada diso. Repetín o de por algo será porque o nomeou o señor 

Manuel primeiramente cara a miña persoa, por algo será, por algo será.

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

O Sr. Padrón toma a palabra:  Dixo, por algo será de vostedes, que vostedes por algo será que non se 

decatan ou que non sei que, dixo vostede. Dixo vostede así, por iso lle revertín o por algo será. En ningún 

momento estaba pensando en ningún traballador nin traballadora deste Concello. Polo tanto, o que falou, 

o que dixo agora a Señora Secretaria cara nós, neste caso, como representante, non o subscribo nin é a 

nosa intención esa, nin estaba pensando niso que vostede está dicindo.  Simplemente foi

A Sra. Secretaria toma a palabra: O que estaba insinuando

O Sr. Padrón toma a palabra:  Non estaba insinuando non sei que vostede está dicindo que insinúo ou 

que. En tal caso antes o señor do Partido Popular dixo algo cara

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Cara tamén cara os traballadores deste Concello que sen embargo non se 

lle di nada. Non sei.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina.

A Sra. Varelas toma a palabra: Aclarar que eu dixen antes que eu veño aquí ao concello, falo con todos 

os funcionarios e os respecto a todos. Non sei, eu non me sinto aludida polo que dixo a Señora Secretaria 

porque para min non ten obxectivo cando eu son a primeira que fala con todo o mundo e escoito a todo o 

mundo. Digo, por que será, porque na moción esta, o Partido Popular considérase os líderes da oposición, 

os salvadores de todo. E digo, porqué será, porqué será, porque eu non lle poño trabas a ninguén a vir  

falar comigo. Eu en ningún momento, volvo a repetir, ataco a ningún traballador, porque para min teñen o 

maior respecto, entraran na época que entraran, sea onde sexan, sea como sea, en canto fagan o seu 

traballo para min son respectables. E quero, e sempre o digo. Agora, esta moción por onde ven, é a 

palabra porqué será, nunca polos traballadores. Son a primeira que sei que tedes moita sobrecarga

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grazas de parte dos traballadores do Concello.

A Sra. Varelas toma a palabra: Porque sei que tedes sobrecarga, cónstame. Eu teño vido aquí.  Véxovos 

as caras de abafadas.

O Sr. Alcalde toma a palabra Ten que rematar.

A Sra. Varelas toma a palabra: Non, pero quero aclarar Señor Alcalde, porque a ver, non quero  malos 
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entendidos., porque a xente pode interpretar cousas que non son. Eu vexo as caras da xente e sei que 

teñen sobrecarga de traballo. Moitas persoas. A ver. Seino. Agora, o porqué será, non, pero quero aclaralo 

ben, porque pódese malinterpretar e para min é moi importante que quede ben clariño que eu respecto, e 

respectarei a todo traballador do concello en canto realice o seu traballo, chapeau, non teño nada que 

dicir. Agora, a nós, a min e a Padrón, é ben certo que o señor Manuel dixo, porqué será que non van onde 

a vostedes, pois porque non queren. Esa que esa é a realidade. Dixo así.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel, non está no seu uso da palabra

A Sra. Varelas toma a palabra: E nada máis. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas aos dous polas súas aclaracións. Ten a palabra, un minuto, 

o señor Manuel.

O Sr. Fernández toma a palabra: Supoño que será algo máis de un minuto porque aquí todo o mundo 

se estendeu

O Sr. Alcalde toma a palabra: Perdoe un momentiño, todo o mundo se estendeu por alusións, e o 

Alcalde estendeuse trinta segundos, o mesmo que vostede. O mesmo que vostede, polo tanto o tempo vai 

ser a que lle corresponda.

O Sr. Fernández toma a palabra: Grazas pola aclaración, esta é a forma que ten vostede de manexar os 

Plenos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: É o que lle corresponde. Un momentiño. Non utilice as intervencións 

doutros compañeiros que tiveron que intervir por alusións para ampliar a súa intervención.

O Sr. Fernández toma a palabra: Non estou utilizando a dos compañeiros dos Grupos da oposición, 

senón que estou utilizando a do Señor Alcalde.

O sr. Alcalde toma a palabra: O Señor Alcalde, e é a última intervención que fai, o Señor Alcalde 

incrementou a súa intervención en trinta segundos.

O Sr.  Fernández toma a  palabra: Insisto,  non sei  por  onde  empezar.  Agradezo,  sinceramente  as 

aclaracións da Señora Secretaria matizando certos aspectos que nos parecen bastante importantes, que se 

teñan en conta  en  canto  aos  traballadores.  Imos ver,  a  modo  de  pregunta  cantos  reparos  se  levan 

levantado por vostede, Señor Alcalde, en temas de persoal neste Concello. Por contestar ao señor Padrón. 

Por que antes non ocorría? Pois ao mellor antes ocorrían algunhas situacións, si, pero dúas persoas que se 

sentaban aí arriba, unha como vostedes solen dicir, de bigote, outra, de pelo branco

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non dixo iso nunca.

O sr. Fernández toma a palabra: Falei en plural.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, Ramón 

O Sr. Padrón toma a palabra: Que se poñan cousas na miña boca que eu non dixen. Xamais na vida 

dixen iso.

O Sr. Fernández toma a palabra: Non o dirixín directamente a ti. Vostedes,

O Sr. Padrón toma a palabra: Dixo vostede.

O Sr. Fernández toma a palabra: Vostedes, eh!, senón fíxese na miña vista para onde a dirixo cando 

interveño.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel, prosiga. Leva un minuto corenta

O Sr. Fernández toma a palabra: Prosigo se me deixa. Señor Alcalde a misión que ten, é moderar o 

pleno, pero non me deixan.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor.

O Sr. Fernández toma a palabra:  Señor Alcalde, podo continuar?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si por favor.

O Sr. Fernández toma a palabra:  Rogaríalle qu aclare que non se interrompa a miña intervención, por 

terceira vez.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Como a de todos

O Sr. Fernández toma a palabra:  Por contestarlle, se antes isto non pasaba e os traballadores non tiñan 

os problemas que tiñan hoxe. Insisto, había dúas persoas que se sentaban aí arriba, unha de bigote e outra 

de  pelo branco, que  manexaban esas  situacións ás  mil marabillas.  Tiñan don de  xentes,  e  calquera 

situación de persoal que xurdira anómala se solucionaba. Quérolles lembrar que aquí se realizaban dúas 

festividades ou se realizan, pero claro o número de persoas que participan nelas, como son a cea do 

Nadal, e a de Santa Rita, hai bo ver a cantidade de traballadores e traballadoras que ían antes  e hai bo ver 

dos  traballadores  e  traballadoras  que  van  agora.  É  algo  que  se  percibe.  Hai  malestar  xeral.  Hai  

enfrontamentos entre traballadores e traballadoras, por motivos de cargas de traballo e porque non hai uns 

responsables que saiban dirixir  ao persoal.  Ese é o problema. E se agora chega un e vai a área de 

Intervención, oe mira que temos que destinar desta partida ou sacar de aquí, perfecto, aquí ten.

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

O Sr. Fernández toma a palabra: Ven outro alcalde detrás, ou outro concelleiro di, no, no, mira que é 

que desa partida teño que sacar para a miña, vale tamén. E ven un terceiro alcalde e pide tamén.

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

O Sr. Fernández toma a palabra:  Entón, non saben que facer. E aí está o problema de todo isto.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel, ten que rematar, vai en tres minutos.

O Sr. Fernández toma a palabra:  Remato Señor Alcalde.  Tiven moitas interrupcións, gustaríame 

rematar.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Pero non nese tempo. Ten vinte segundos.

O Sr. Fernández toma a palabra:  Se fose moderador como debera, quixera continuar

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor, xa quixera moderar vostede. Dixen que lle daba vinte segundos

O Sr. Fernández toma a palabra:  Penso que son situacións importantes para os traballadores que hai 

que tocar.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Non se vaia polas ramas. 

O Sr. Fernández toma a palabra:  Falaba vostede dun informe de saúde do CET. Dixo vostede. Como 

vostede  o  dixo,  eu  vouno  recalcar.  Informe  de  hixiene  industrial  avaliacións  a  condicións 

termohidrométricas, fluxo magnético e con efectos para a saúde. Viu vostede ese informe?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si

O sr. Fernández toma a palabra: Viu o corta e pega que incluso puña Concello de Ourense-Protección 

Civil, ou unha empresa de Vigo e firmado no ano 2012. Acaso iso non o viu? E iso consta de legalidade 

para valorar a saúde e o posto de traballo dunha persoa 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel, esgotouse o tempo.

O Sr. Fernández toma a palabra:  Si, no, xa. Xa vexo que cando non interesa. Eu animo a debater e 

non a interromper.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel, vai en catro minutos. Vai en catro minutos. Mire. Voulle 

dicir varias cousas. Primeira cuestión, esa persoa, recibirá ou senón ten recibido xa, unha certificación 

que  indica  a  veracidade  dese  informe.  Dese  informe.  A veracidade  dese  informe.  Non  é  ningún 

corta-pega. Segunda cuestión, falan vostedes de persoas que van a ir ao xulgado. Pois cando corresponda 

recibirase  a  denuncia,  pero  todas  esas  situacións  que  están  no  xulgado,  intentaron  solventarse  con 

vostedes entre outros grupos políticos, e non foron quen de aceptar. Pregunta vostede cantos reparos 

houbo en relación ao persoal, ningún. Reparo, reparo de legalidade, ningún. Ningún. Falan de que se 

pagaron 18.000 euros por parte deste Concello en relación á RPT. Non, non se pagaron 18.000 euros, 

non. Non están pagados. Señora Chelo, infórmese, dado que pide tantos informes, pregunte canto se 

pagou por esa RPT. De momento, senón lembro mal, 5.000. Despois voulle lembrar ao Partido Popular 

diversas actuacións que tiveron vostedes co persoal. Por exemplo, voulles dicir que había unha persoa 

dunha empresa externa de limpeza que era a que se ocupaba de abrir o campo de fútbol, por exemplo. Hai 
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unha persoa que sendo auxiliar administrativo se dedicaba a atender nenos e nenas, por exemplo. Hai 

unha persoa, ou había unha persoa que sendo monitor sociocultural, ten que facer traballos de auxiliar 

administrativo. E suma e sigo, e suma e sigo. Iso é debido á nosa xestión? Penso que non, penso que non.

Agora  vostedes  esquécense  de  todo,  pois  non  se  esquezan  porque  aquí  de  seis  concelleiros,  non 

interrompa, de seis concelleiros que ten o Partido Popular, tres, estaban no goberno.

O sr. Fernández toma a palabra: E vostedes na oposición oito anos e non foron capaces nin os uns nin 

os outros …

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel, non está no uso da palabra.

E vostede tampouco estaba no seu momento como non estaban os compañeiros.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Eu non interrompín. Votos a favor da moción do Partido Popular.

Partido Popular.

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

A Sra. Secretaria toma a palabra: Grupo Mixto abstención. Votos en contra

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Moitas grazas. Facemos un receso de cinco minutos.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, Democracia Orensana máis Grupo de Goberno

Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitado cos votos a favor do PP, as abstencións do 

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

“Moción do Partido Popular de  Barbadás  para a  mellora das condicións  dos traballadores  e 

traballadoras do Concello”

10.  MOCIÓN  DO  PARTIDO  POPULAR  DE  BARBADÁS  PARA O  RECOÑECEMENTO 

PÚBLICO NO NOSO CONCELLO DAS VÍTIMAS DO TERRORISMO

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Estamos todos e todas. Podemos empezar de novo? Si? Pasamos ao 

seguinte punto  da orde do día que é unha moción do Partido Popular de Barbadás para o recoñecemento 

público no noso concello das vítimas do terrorismo. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira.

O Sr.  Fernández toma a  palabra:  Grazas  Señor  Alcalde  de  novo.  Viúva aos  dezanove  anos,  así 

narraban os periódicos, os xornais máis importantes desta provincia, a historia dunha moza de aquí de 

Ourense  que despois de estar oito anos casada, asasinaba ETA ao seu marido, garda civil, en Orio, 

Guipúzcoa. Naquel momento foron moitas as homenaxes, incluso a un pavillón do noso acuartelamento 

da comandancia da garda civil de aquí en Ourense, se lle puxo o nome do seu marido, pero o que as 

vítimas reclaman é espertar a conciencia. O vindeiro 10 de xullo cumpriranse vinte anos do secuestro e 
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posterior asasinato  de  Miguel Angel  Blanco a  mans da  banda terrorista  ETA. A partires desa  data, 

converteuse nun símbolo de loita democrática contra o terrorismo, da inocencia de todas as vítimas e da 

solidariedade social.  Millóns de cidadáns lembran aqueles días de xullo no que saíamos ás rúas nun 

intento de salvar a vida dun mozo comprometido co seu municipio e cos seus principios. Temos que 

lembrar  que  era  concelleiro  coma  todos  os  que  aquí  estamos,  noutra  localidade.  Hai  uns  días, 

concretamente o 19 de xuño, fixo trinta anos do peor atentado cometido pola banda, o de Hipercor en 

Barcelona. Máis de oitocentas cincuenta persoas foron vítimas da máis recente historia sanguenta de 

España. Delas sesenta e oito eran galegas,  quince ourensáns. A liberdade e a dignidade humana son 

valores que deben estar presentes  na acción política e ser defendidas con firme determinación cos 

representantes do pobo, elixidos todos eles democraticamente. A acción da xustiza, a persecución policial, 

o pulo da lei e do estado de dereito así como a unidade dos demócratas non son suficientes para derrocar 

ao terrorismo. Para elo fan falla ademais o recoñecemento ás vítimas por defender a liberdade, por non 

calarse  ante  as  ameazas,  por  defender  España  e  a  Constitución  coma  marco  da  convivencia  e 

converténdose ademais nun referente ético. Dende o noso partido, consideramos fundamental levar a 

cabo unha homenaxe que refrende a repulsa e a condena ao terrorismo como as que xa se están a 

organizar en multitude de localidades españolas coincidindo con este vixésimo aniversario, e cremos que 

Barbadás non pode ser menos. Por desgraza, o noso país non so sufriu os ataques do terrorismo de ETA, 

por elo, ademais propoñemos adicar un espazo denominado Vítimas do terrorismo, para lembrar as 

vítimas do terror en todas as súas formas. As vítimas son a máis crua lembranza do que custa a liberdade 

e a paz, e por elo cremos que estes dous xeitos son fundamentais para fundamentar unha democracia que 

non só non  esqueza ás vítimas senón que a fortaleza coa súa lembranza. Para elo, o Grupo do Partido 

Popular de Barbadás, propoñemos ao pleno da corporación os seguintes acordos: Primeiro, a celebración 

dun acto institucional polo vixésimo aniversario do secuestro e asasinato de Miguel Angel Blanco e que o 

devandito acto se celebre nun espazo público aínda sen nomear, coa participación da sociedade civil, e 

supoña unha homenaxe de recoñecemento ao sufrimento e ao seu importante papel, refírome a todas as 

vítimas do terrorismo en defensa das liberdades. Segundo, adicar o nome de Vítimas de Terrorismo a ese 

espazo no que se celebre o devandito acto, xa sexa parque, xardín, local ou calquera outro espazo. Nisto, 

quero matizar que o deixamos a libre disposición do Grupo de Goberno porque sodes vós os mellores que 

podedes ver en que parque, zona, espazo municipal se podería facer.  Forma esta de recoñecemento 

institucional no seo valor humano na súa máxima expresión e pola dignidade con  quen sufriron un mal 

inconmesurable en nome de todos. E terceiro, o Concello dará traslado da presente moción a todas as 
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asociacións vítimas do terrorismo e á Fundación Miguel Angel Blanco.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Ben, dende o noso Grupo, en primeiro lugar e visto que nos chega unha 

moción deste tipo, queremos deixar claro o noso rexeitamento a calquera clase de terrorismo. Estamos de 

acordo coa exposición da moción. Cremos que este  tipo de debates deberían ser,  como diremos na 

segunda intervención,  non en mocións dun grupo en  particular.  E  xa  digo,  estamos de  acordo  coa 

exposición, paro non así cos acordos que logo diremos cal será o noso acordo. Digo que estamos de 

acordo coa exposición da moción porque isto pode ser aplicable cambiando os nomes a calquera outro 

asasinado por ETA ou por os yihadistas, que aínda hai pouco en Londres tamén algún galego tamén 

estivo involucrado, lamentablemente. E con todo tipo de vítimas poderíamos facer unha exposición e un 

homenaxe relatando o que pon aquí,  cambiando simplemente os nomes e nada  máis.  Por iso,  logo 

traemos outro,  un acordo diferente que si  teñen ben aceptar o Partido Popular,  pois aprobaremos a 

moción. Xa digo, volvo repetir, deixar claro o noso rexeitamento a calquera clase de terrorismo.. Para 

aproveitar un pouco, simplemente se me quedou antes, na moción de antes por dicir, eu, falei co señor  

Manuel e coa señora Chelo, un día, dicíndolles que calquera situación anómala que foran coñecedores, 

nos informaran, porque nós faríamos as nosas comprobacións e si fora así pois tomaríamos tamén as 

nosas medidas como toman vostedes. Está claro que nós non podemos actuar por rumores. A vostedes 

tampouco lle debe interesar iso porque entón non poden armar a polémica como arman aquí.  Porque nós 

estamos para resolver problemas, non para agrandalos. E problemas hai en todos os lados. Xa digo, 

dixemos iso, para poder resolver os problemas pero non se nos di nada. E tamén quero dicir, nós non 

falamos con tantos  traballadores  como fala  vostede,  ou falan  con vostede,  pero  os  poucos que  eu 

persoalmente lle teño preguntado, ou nos teñen dito, pois as cousas sempre hai pequenos problemas e tal, 

pero nunca non dixeron así, nada grave como para montar aquí unha polémica como a que montaron, e 

que  nos  acusen  a  nós  de  ir  en  contra  dos  traballadores,  ou  de  dicir  cousas  que  vaian  contra  os 

traballadores. Nada máis. Non é acusar, vale. Que retire a palabra, non acusar.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Que pareza que iso. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Fina Varelas, está na súa quenda de palabra.

A Sra. Varelas toma a palabra: Na moción esta plantexada, Democracia Ourensana está en contra do 

terrorismo. Calquera terrorismo, hai moitos tipos de terrorismo. Hai terrorismo do estado, terrorismos 

nacionalistas,  terrorismo internacional,  terrorismo cibernético,  hai  moitísimos tipos de  terrorismos e 
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Democracia Ourensana está en contra de todos. Estamos de acordo en facerlle unha homenaxe a todas as 

vítimas dos terrorismos, calquera que sexa. De calquera país que sexa a persoa  porque nin os españois 

nin os galegos somos máis ca ninguén. Estamos en contra de todo, toda persoa que morre no mundo, 

inocentes por auténticas loucuras, por ideoloxías políticas, ideoloxías do tipo que sexan. Non estamos de 

nada de acordo con iso. É certo que o caso deste chico, Miguen Angel Blanco, eu vivino con angustia, e  

recordo, recordo perfectamente. E como eu, como o vivín eu, viviuno penso que toda España. Foi moi 

triste, pero penso que as vítimas do terrorismo hai que homenaxealas a todas, non só a esta persoa que, 

que só recordarme dáme auténtica pena, senón a todos. Non podemos enumerar un por un, porque nos 

atentados de Madrid, no 11M, hai moitísima xente que eu tomei nomes dalgunhas persoas que non vou a 

ler por pena, pero si tomeinos porque, tomei nomes porque dixen, porqué a esta persoa e a esta non. Non 

vamos a facer diferencias nin de cores, nin de persoas, nin de razas, nin de estatus nin de nada. Todos 

somos seres humanos e Democracia Ourensana está en contra de calquera barbarie, de calquera loucura, 

de calquera persoa morta e o homenaxe, dende a nosa parte é para todos. Entón penso que a moción está 

ben, pero eu, gustaríame poñer, se eles queren que fagamos un recoñecemento a todas e cada unha das 

persoas que morren no mundo, por terrorismos da clase que sexan. Grazas.

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

O Sr. Fírvida toma a palabra: Pois, ben, como todo o mundo, eu creo que a ninguén se lle escapa, nós 

tamén estamos en contra de toda forma de terrorismo. Agora ben, dito isto, a min dáme realmente mágoa, 

dáme moita,  moita mágoa,  dáme moita pena,  profunda pena que o Partido Popular siga intentando 

patrimonializar a dor das vítimas. Dáme pena que a estas alturas da película, cando vostedes o fixeron 

reiteradamente ao longo dos últimos anos, só hai que ir á historia recente do Estado Español, para darse 

conta do sectarios que son vostedes. Vostedes, é que se traizoan xa, non só nos acordos, senón tamén 

incluso na exposición de motivos da moción. Vostedes presentan unha moción e nos piden no acordo 

terceiro, que o Concello lle dea traslado da presente moción á Asociación de Vítimas do Terrorismo, unha 

asociación claramente connotada con fins políticos, próxima ao Partido Popular e as FAES e que sempre 

intentou tirar elementos electorais ao favor do Partido Popular. Non o estou dicindo por primeira vez, 

isto, porque  a Asociacións de Vítimas do Terrorismo tivo confrontacións directos co resto de asociacións 

de vítimas doutras formas de terrorismo que hai no Estado Español e que foron moi cuestionadas nas súas 

actuacións e nos seus posicionamentos políticos a favor do Partido Popular. Pero é que ademais o din 

vostedes na exposición de motivos, din “as ameazas recibidas por defender a España”, lles doe España, 

“e a Constitución”. “España y la Constitución”. Iso é a moción que vostedes nos veñen aquí a defender. 
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Mire, no ano 36, España, `su España´, `su España´, tiña un réxime democrático cunha Constitución legal 

que foi violentada por un grupo fascista, por un exército fascista que asasinou a millóns de persoas. Hoxe, 

hoxe, hai máis de cento catorce mil persoas agochadas nas cunetas, nas vermas das estradas do Estado 

Español que vostedes tanto defenden e aínda o Partido Popular non foi quen de condenar aqueles actos 

fascistas e aínda hoxe o Partido Popular non é quen de respectar unha Lei de Memoria Histórica que 

permita ás familias vivir en paz, enterrando aos seus mortos. Hoxe o Partido Popular non deixa sacar das 

cunetas a máis de cento catorce mil  persoas enterradas por un ataque fascista, e nos falan vostedes 

intentándonos dar leccións de terrorismo. Claro. ETA deixou de matar no ano 2010, e nos veñen no ano 

2017 a recordarnos as vítimas de ETA. Moi doloroso. Concordo con vostedes, pero hai máis formas de 

terrorismo neste  Estado  e  neste  mundo,  eh!.  Hai  unha forma de  terrorismo agochado  na  violencia 

doméstica. Que ten feito o Partido Popular para loitar contra a violencia contra as mulleres? Mire, no ano 

2000,  neste  ano,  levamos  máis  de  trinta  mulleres  asasinadas  polos  seus  maridos,  ou  polos  seus 

compañeiros. No ano pasado, corenta e catro. No anterior sesenta. Nos últimos catorce anos, oitocentas 

setenta mulleres foron asasinadas,  case tantas como as vítimas de ETA. Oitocentas setenta mulleres 

asasinadas e vostedes aínda non son quen de aplicar políticas a nivel estatal para parar esta lacra social. 

Hai  outras  formas de  terrorismo.  Hai  un terrorismo económico. Neste  país suicidáronse  moitísimas 

persoas porque foron desafiuzadas das súas vivendas porque tiñan hipotecas cos bancos e o Partido 

Popular aínda hoxe, no goberno do Estado non permite que paren eses desafiuzamentos e hai persoas que 

están sufrindo. Hai máis dun trinta por cen da poboación menor de idade que está en risco de exclusión 

social e de pobreza, e o Partido Popular tampouco loita contra iso. Hai un terrorismo  económico, hai un 

terrorismo imperialista. Recórdome moi ben ao señor Aznar, na foto das Azores, verdade?; co George 

Bush e co Primeiro Ministro Británico que nos levou a unha guerra mundial, en Siria, en Libia, en Irak, 

en Afganistán. Hai un terrorismo potenciado polas potencias mundiais como Estados Unidos e España a 

favor de Israel e en contra de Palestina. Hoxe o Estado Israelí detivo a dúas deputadas palestinas. Están 

facendo un xenocidio absoluto co pobo Palestino e o Partido Popular non pía. Hai un imperialismo e un 

terrorismo cos refuxiados que están buscando acubillo en países do primeiro mundo como a Unión 

Europea e o Partido Popular, dos cinco mil que se comprometeu a traer a España, trouxo a catorce. 

Catorce de cinco mil. Iso é o que leva feito o Partido Popular. Pero vostedes se acordan das vítimas de 

ETA. Se acorda da Asociación de Vítimas do Terrorismo e queren que lle brindemos un tributo.  Mire,  

nos vámoslle  a emendar a  súa moción e lle  vamos propor se  lle  doen as vítimas de toda  clase de 

terrorismo a seguinte emenda de substitución: O Pleno do Concello de Barbadás, rexeita toda forma de 
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violencia e expresa o seu apoio ás vítimas de terrorismo de calquera clase. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Manuel, por favor, está na súa quenda de palabra.

O Sr. Fernández toma a palabra: Grazas Señor Alcalde.  Non esperaba outra cousa de vostede, Señor 

Fírvida. De verdade, de feito, prepareino porque sabía todo isto que me acaba de contar. Todos estes 

colectivos teñen xa o seu momento, pero hoxe aproveitamos o vixésimo aniversario dun acontecemento 

que marcou un antes e un despois na loita contra o terrorismo en España, aínda que a vostede lle pese  

recoñecelo. Fala vostede do 36 e dos mortos que están polas cunetas, de que hai que darlle, soterralos, 

perfecto, nós iso apoiámolo, eu estoulle falando de vítimas do terrorismo aquí en España, eh!, recentes. 

Vostede fala  dunha ditadura, eu falo de vítimas do terrorismo en plena democracia, que se cumpriron 

corenta anos non hai moitos días. Ese é un matiz, unha diferenza. Hai persoas, neste Concello que foron 

vítimas do terrorismo de ETA. Quixera recordar a Sergio Canal Canal de Bentraces, dende aí ata Miguel 

Angel  Blanco que repousa nun concello limítrofe ao noso,  na Merca,  pasando por Antonio Gómez 

Ramos, que é o marido desta rapaza de dezanove anos que falaba ao principio, que tiven o orgullo e a  

oportunidade de coñecer persoalmente, ao seu marido, antes de ser asasinado porque me caeu na familia, 

vale?. Penso que homenaxe a todas as vítimas do terrorismo é o que vimos a presentar nesta moción, e é 

o espírito dela, pero tamén un recoñecemento a unha parte de vítimas do terrorismo en España que non se 

lle  está prestando atención. E di  vostede agora,  no ano 2017. Ata non hai  moito o loitar   contra o 

terrorismo tocáballes aos corpos e ás forzas de seguridade e a unión dos políticos deste Estado. Hoxe 

tócanos a nós, grazas a Deus, xa derrocado o terrorismo en España a nivel de ETA, tócanos a nós seguir 

adiante, lembrando e recordando, porque as propias vítimas, nolo piden e nos din que a mellor maneira de 

que non volva ocorrer e de non cometer os erros do pasado é precisamente lembralos. Eh! O que pasa que 

é moito máis fácil pór nomes aquí, é moito máis doado e axilizamos os trámites, a Casas de Cultura, ou 

por unha placa que aprobamos esa moción, pero iso para vostedes é máis sinxelo pero están deixando de 

lado ao resto de vítimas. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Manuel. Ten a palabra o señor Ramón. Perdón, non 

empece, non empece. Por favor.

O Sr. Padrón toma a palabra: Cando vimos a moción xa se vía que se o que se busca é a polémica e 

confrontación.  Volvemos a  repetir  que  rexeitamos calquera  clase  de  terrorismo veña onde veña,  de 

gobernos ou de bandas que atenten contra a dignidade e a liberdade das persoas en calquera parte do 

mundo.  Volvo a  repetir  que  na exposición de  motivos podemos pór os nomes de  calquera e  todos 

estaríamos de  acordo.  Nunca vamos a  votar  en contra  dunha moción que  defenda a  liberdade  e  a 
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dignidade das persoas sexa o nome quen sexa. Neste caso, vostede aquí tamén se esquecen, unha vez que 

veñen polo aniversario do secuestro e do asasinato de Miguel Angel Blanco, esquécense que iso veu 

precedido dun secuestro de  cincocentos  e pico días de Ortega Lara que non o nomean aquí pero que foi 

lamentable consecuencia, aquela liberación daquel, de Ortega Lara o que propiciou que a banda terrorista 

secuestrara a Miguel Angel Blanco e o asasinara poñendo condicións ao Estado para non facelo.  Non o 

nomean, cando é o vinte aniversario, pois debería ir xunto, o que é a liberación de Ortega Lara co tema de 

Miguel Angel Blanco debería recibir a mesma homenaxe. Pero xa digo, non queremos entrar en ningunha 

polémica sobre este tipo, xa se ve o tipo de polémica que hai. Vostedes defenden pois que, cáenos, ou 

sexa, cáenos a todos, pero vostedes veñen por un caso en particular e parece que o queren facer seu. 

Estamos dando a nosa opinión.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Quero facer un inciso. Estamos falando dun tema moi serio. Manuel e 

Ramón, por favor. Estamos falando dun tema moi serio moi relevante, e que chega á fibra sensible de 

toda a cidadanía para estar interrompendo.

O Sr. Padrón toma a palabra: Nós o que non queremos é que se utilicen estas cousas para o debate 

político e para a polémica. Porque tamén aquí, o concello, tamén dixemos nós no seu día que se fixo un 

acto para os represaliados franquistas e nese acto nomeouse que grazas a un determinado partido, fíxose 

ese acto. Volvemos sempre á confrontación, non tratamos de integrar, senón de confrontar. E seguimos, 

pasan os anos, desaparecen as bandas pero nós seguimos fomentando esa liorta. Despois de tantísimos 

anos. Por iso, nós estamos de acordo coa emenda de substitución que nos presenta o Grupo de Goberno e 

tamén queremos engadir outra a continuación, está claro que non substituíndo os acordos do Partido 

Popular para que sexa máis amplo toda esta homenaxe e máis integradora para todos: Instar ao Grupo de 

Goberno, a convocar, esta é unha emenda in voce, instar ao Grupo de Goberno a convocar unha xunta de 

voceiros para acordar a celebración dun acto institucional de homenaxe a todas as vítimas de calquera 

clase de terrorismo, onde estean presentes todos os grupos municipais, as asociacións de veciños, as 

asociacións culturais, todo o colectivo deste Concello, e a cidadanía en xeral, claro. E neste acto se 

honraría a todas as vítimas do terrorismo, especialmente a todas aquelas vítimas galegas asasinadas polo 

irracional deste terrorismo de calquera tipo en calquera parte do mundo. Nada máis. 

A Sra. Varelas toma a palabra: Eu repetir o que dixen antes, Democracia Ourensana está en contra de 

calquera terrorismo. Como dixen antes hai moitas clases de terrorismo e estamos en contra de todas e 

cada unha delas. Penso que si, poderíamos facer unha homenaxe, pero unha homenaxe sen nomes. Unha 

homenaxe a todos, porque se empezamos a poñer nomes non nos chegarían por desgraza, as prazas, 
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calles, nin fontes nin nada. Son miles e miles de españois e como dixen antes, non só españois. A min, 

lamento calquera morte de calquera persoa, de calquera país, a man de actos vandálicos sen razón. Entón, 

penso que como dixo o goberno, poderíamos facer unha homenaxe, render unha homenaxe a todos, 

honrar a todos sen poñer nome de ningún, porque cando poñemos nome de un estamos deixando de lado 

a moitas, moitas persoas. Como vos dixen antes eu tomei nota de varios nomes de persoas que morreron, 

no 11M, como foi agora en Londres o galego, tristemente apuñalado por defender a unha persoa, e dáme 

pena que estas homenaxes se tiñan que facer sen meter a política. Teñamos que ter a capacidade de 

apartar a política para un lado, apartar as cores para un lado e ser persoas, e ser humanos. Da igual, volvo 

a repetir, da igual a vítima de que cor sexa, de que raza sexa, de que ideoloxía sexa, de que partido sexa.  

A min dáme absolutamente igual, por iso temos que facer unha homenaxe todos unidos, para demostrar 

que estamos en contra destas auténticas barbaries. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Eu concordo coa exposición que fan tanto dende Democracia Ourensana 

como de Compromiso por Barbadás. Non sabemos se o PP van aceptar a emenda de substitución que se 

lles plantexou dende o Grupo de Goberno e tamén a emenda que plantexa o portavoz de Compromiso por 

Barbadás. Se incluíse estas dúas emendas nós loxicamente tamén estaríamos a favor desta moción. Se nos 

din dende o Partido Popular que isto ven a conto do vinte aniversario. Home foi pena que pasáramos polo 

11  de  marzo,  verdade?,  e  que  vostede  non  se  lembrase  das  oitenta  e  catro  persoas  que  morreron 

consecuencia duns actos tamén anteriores políticos que tivo que ver en España moi relacionados coa 

intervención na guerra de Oriente do señor Aznar. Si. Ao mellor é que vostede non o quixo. Ao mellor é 

que vostede non quere celebrar o 11Marzo, porque ao mellor intenta agochar a actuación do goberno do 

Partido Popular posterior a aquel atentado, que foi unha actuación absolutamente bochornosa a nivel 

mundial intentando ocultar as verdadeiras razóns do atentado, intentando culpabilizar precisamente a 

quen nos trae vostede, a ETA. Nos fala de vítimas en Barbadás do terrorismo de ETA. Ten vostede toda a 

razón do mundo. Tamén hai vítimas en Barbadás do franquismo. Hai familias que asasinaron a persoas 

que perseguiron aos seus familiares, que foron, e aínda hoxe, aínda hoxe esas familias seguen sufrindo en 

silencio,  en  silencio,  a  consecuencia  daqueles  actos.  Aínda  hoxe.  Aínda  hoxe.  E  vostedes  non din 

absolutamente nada. Houbo un escudo falanxista neste concello dende o ano 1958 que a pesar de moitas  

das mocións e debater neste pleno como di vostede dende a oposición, nunca foi o Partido Popular capaz 

de aprobar unha resolución de retirar un escudo que era un honor aos xenocidas do Estado Español que 

masacraron a unha parte da poboación por motivos políticos e ideolóxicos. Non foron capaces de facelo 
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e agora veñen vostedes a ter pena polas vítimas de ETA. Nós tamén o temos, xa o dixen na primeira  

intervención. Nos dá moita pena. E acaba vostede a intervención dicindo que non deixamos de lado o 

resto das vítimas. Pois mire, si que o fan, si que o fan. Vostedes só se adican a unha parte das vítimas  

cando no punto terceiro di que é a primeira vez que pasa na historia deste Concello. Nunca vin outra. O 

Concello de Barbadás dará traslado da presente moción, non á Xunta de Galicia, non ao Goberno do 

Estado Español, non a unha institución pública en demanda de unha reivindicación social para o Pleno, 

no!,  no!,  dámoslle  conta á  Asociación de  Vítimas do  Terrorismo!.  Como se  esta  asociación fose  a 

representante, a gardadora dos valores éticos e morais de todo o Estado Español das vítimas de todos os 

terrorismos. Pero vamos a ver! Non hai outras formas de terrorismo? Non hai outras asociacións? Non 

hai  outra  forma  de  render  homenaxe  á  xente  represaliada,  perseguida  e  asasinada  por  motivos 

ideolóxicos, políticos

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar

O Sr. Fírvida toma a palabra: Como son os de ETA ou as mulleres pola violencia machista

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, por favor. Manuel, ten un minuto.

O Sr. Fernández toma a palabra: Si. Señor Fírvida, insisto, non vou a entrar en polémica con isto por 

moito máis que  diga. Dá a impresión de que é vostede o gardados deses dereitos, non as asociacións. 

Soamente lembrarlle unha cousa, existen nomes de prazas, rúas, edificios, no país vasco co nome dos 

verdugos de toda esta xente. Iso por lembrar algo. Non vou, si, vamos facer un cambio, vamos facer un 

cambio neste sentido. Explícollo. No acordo primeiro que nós propomos, vamos a cambiar en vez de pór, 

celebración dun acto institucional, porque a nosa intención e o espírito desta moción é un recoñecemento 

ás vítimas de todo tipo de terrorismo, pero especificamente ás vítimas de ETA. Entón, celebración dun 

acto institucional polas vítimas do terrorismo en España, facendo unha mención especial ás vítimas de 

ETA desta provincia. O segundo, no segundo parágrafo dese primeiro, vámolo deixar, que o devandito 

acto se celebre nun espazo público aínda sen nomear, ese vámolo deixar igual. O segundo, adicar o nome 

de Vítimas de Terrorismo a ese espazo, no que se celebre o devandito acto, xa sexa parque, xardín, local o 

calquera espazo, tamén o mantemos. E o de dar forma de recoñecemento institucional, por suposto. E o 

do apartado terceiro, vámolo substituír, o de o “Concello dará traslado da presente moción”, se ese é o  

problema, o espírito e o sentido desta moción é o que é. Se ese é o problema para que isto non se leve 

adiante, nós isto vámolo quitar e vamos cambialo porque se lle dea publicidade a todos os niveis de 

Concello, asociacións e representacións, e á sociedade civil, e incluso nos medios, e á publicación que se 

merece este tipo de actos.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Pode resumir vostede entón como quedan os acordos.

O  Sr.  Fernández  toma  a  palabra: Si,  resumo.  “Primeiro,  celebración  dun  acto  institucional  en 

lembranza das vítimas do terrorismo en España. Facendo mención especial ás vítimas do terrorismo de 

ETA nesta  provincia.  Que  o  devandito  acto  se  celebre  nun  espazo  público  aínda  sen  nomear  coa 

participación da sociedade civil  e  supoña unha homenaxe de  recoñecemento ao sufrimento e o seu 

importante  papel  das  vítimas  en  defensa  das  liberdades.  Segundo,  adicar  o  nome  de  Vítimas  do 

Terrorismo a ese espazo onde se celebre o devandito acto, xa sexa parque, xardín, local ou calquera outro 

espazo. Forma esta de recoñecemento institucional do valor humano na súa máxima expresión e coa 

complicidade de quen sufriron un mal incomensurable no nome de todos. E terceiro, o Concello dará a 

publicidade  que este  tipo de  actos se  merece,  entre  toda  a sociedade civil,  asociacións e diferentes 

representantes do Concello de Barbadás.

O Sr. Fírvida toma a palabra: A min, se me permita dez segundos para explicar a intención de voto, 

porque claro acábase de cambiar. Pero haberá que explicala, non? Xa que cambia todos os acordos

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non vou tomar tempo, sexan breves todos.

O Sr. Padrón toma a palabra: É que unha vez que vostedes non aceptan os cambios nós xa dixemos 

que nos vamos abster, porque non, ou sexa, non imos ir en contra, vámonos abster, pero o que vostede 

está facendo agora, non sei se se deu conta, é xa só está falando das vítimas do terrorismo en España. 

Non, acaba de dicilo. Estou na miña quenda, por favor. Non acaba de dicir, “celebración dun acto”, eu 

vou ler o que falou. Vostede falou”celebración dun acto institucional polas vítimas do terrorismo en 

España en especial atención polas vítimas do terrorismo de ETA”, entón, o galego que morreu en Londres 

pois non será homenaxeado neste acto. Ou sexa, que aínda agora restrinxen, o que xa viña restrinxido. 

Perdón, vale. Vale

O Sr. Fernández toma a palabra: Agora si, perdón, admito ese erro. A intención é a seguinte, punto 

primeiro “Celebración dun acto institucional en lembranza de todas as vítimas do terrorismo en todas as 

súas formas, facendo mención especial ás vítimas de ETA en España, perdón, na provincia”.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina

A Sra. Varelas toma a palabra: Nada, volver a dicir o que dixen antes. Eu penso que punto este podía 

ser, a todas as vítimas do terrorismo, en vez de ser a todas as vítimas da provincia, a todas as vítimas en  

España, será o máis lóxico. E que el dixo da provincia, para min sería máis lóxico “a todas as vítimas do 

terrorismo en España” É que vamos a ver. Estámonos desviando. Eu vou votar. Si, estámonos desviando 

porque a miña intención de voto é, a miña intención de voto é, se quero votar claro que teño dereito a  

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: P3200900C
63



CONCELLO DE BARBADÁS

votar o que queira, pero eu quedo que quede claro porque esta é unha cousa moi delicada. Non é se quere 

votar que vote o que queira. Pois non. Quero que quede claro. Se aquí se fai mención a todas as vítimas 

en España, do terrorismo, non só na provincia de Ourense, a ETA, eu apoio. O que non vou a apoiar é 

distincións. Entón o meu voto vai ser abstención se non se cambia isto. E así de claro o digo, porque 

quero que se homenaxee a todo o mundo, non só ETA na provincia. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas Fina

O Sr. Fírvida toma a palabra: Eu volvo dicir, é que dá mágoa, dá absolutamente mágoa  ter que estar 

matizando estas cuestións para intentar sacar, de verdade, eu non os entendo. Eu, descúlpeme pero eu non 

os entendo. A estas alturas do ano 2017 que se nos veña a isto. Mire, nós o temos claro, vamos renderlle 

homenaxe a todas as vítimas de todas as formas de terrorismo. O mozo que morreu en Londres, ás 

mulleres asasinadas, aos refuxiados que morren no Mediterráneo todos os días afogados porque non hai 

quen os recolla nun país normal deste mundo, ás vítimas de Palestina, tamén ás vítimas de ETA, ás 

vítimas de calquera tipo de terrorismo. Facer outra cousa é puro sectarismo, pura discriminación da vida e 

da morte, e puro aproveitamento político. Xa sei que vostedes nos poñen a isca para que nós piquemos. 

Entendo perfectamente a súa actuación política. Vostedes mandan o anzol para que nos piquemos. Pero 

mire, xa está. Nós temos unha emenda no sentido de que lle rendamos homenaxe a todo tipo de vítimas 

de persoas represaliadas ou mortas por calquera forma de terrorismo.

O Sr. Fernández toma a palabra: Insisto, o espírito desta moción é facerlle unha homenaxe e unha 

lembranza a dúas formas de terrorismo. Unha, no seu xeral e a outra, a unhas moi esquecidas, porque 

parece e é moi recente, máis que a do 36, está máis recente aínda, está máis recente, ás vítimas de ETA. 

Simplemente iso. Un recoñecemento ás vítimas de ETA da provincia que están aí, e que nos estamos 

esquecendo delas, eh! Insisto, e falo da lembranza, e outra ás vítimas do terrorismo en todas as súas 

formas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vamos a ver. Supriman a palabra ETA, porque desde logo ETA está 

finiquitada. Por favor. As vítimas do terrorismo son tantas. Señor Manuel, estou intervindo eu. Señora, 

non está na súa quenda de palabra. Despois cando remate o Pleno pode estar, ou pode solicitar a palabra. 

Por favor. Por favor. Eu pídolles por favor, que retiren a palabra ETA, que retiren a palabra ETA. Vou 

intervir  brevemente,  despois  vostedes  decidan,  e  despois  vostedes  decidan.  Miguel  Angel  Blanco, 

concelleiro. Daniel Paz, fillo de Pilar Manjón, por se non o saben. Ignacio Etchevarría, Español residente 

en Londres. Irene Villa, por se non a lembran, unha nena se sufriu a amputación de dúas pernas, de dúas 

pernas.  Tomás y Valiente,  presidente  do Tribunal Supremo. Enrique Casas,  senador.  Enrique Casas, 
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senador. Fernando Buesa, vicelendakari, Ernes Yuk, exministro. Miren, entón, creo

O Sr. Alcalde toma a palabra: Claro é que non vamos a polemizar, non quero polemizar. Non me 

interrompan por favor. Non me interrompan. Non vou a polemizar, son persoas que faleceron tamén 

asasinados  que  espertaron  a  conciencia  antiterrorista  deste  País,  desta  Comunidade  autónoma e  do 

conxunto do Estado e incluso cambiaron a sensibilidade europea, europea, en relación ao terrorismo de 

ETA,  e que,  facendo abstracción deles caemos no reducionismo, no reducionismo. ETA, está finiquitada 

por moito que vostedes non, digan o contrario. Eu non estou falando de Franco. Non interrompa, eu non 

estou falando de Franco. Eu quero ser conciliador. Penso que o fondo da súa exposición. É correcta, sen 

embargo as resolucións non son as acacidas. Hai moitos colectivos de vítimas do terrorismo e algunha 

delas foi absolutamente denostada. Algunha foi absolutamente denostada. Por favor, supriman a palabra 

ETA. Acepten. Polo tanto, votos a favor?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, tomen nota que este señor dixo “gaiteiradas” en relación a 

outras persoas vítimas do terrorismo.

O Sr. González toma a palabra (PP):Señor Alcalde, que se salte os protocolos neste Concello, fala 

cando quere,  iso son gaiteiradas.

O Sr. Padrón toma a palabra: Xa se vía para que era á moción. Xa se vía para que era.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Por favor,  non quero máis polémica sobre este asunto. Pasamos a 

votación é xa está. Eu creo que fun bastante elocuente no que dixen, bastante transparente, que as vítimas 

do terrorismo son todas por igual. Son todas por igual. Que todos os partidos políticos, e grupos políticos, 

que toda a cidadanía española, galega, francesa, sufriu as secuelas do terrorismo, pero vostedes quérena 

de todo tipo de terrorismo, que se está sufrindo hoxe, e vostedes quéreno reducir á súa conveniencia. E 

iso non nos parece oportuno. Non nos parece oportuno. Votos a favor da moción?. Abstencións?. En 

contra?

Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos  a favor do PP as abstencións de 

Democracia Ourensana e Grupo Mixto e os votos en contra de PSdeG-PSOE e BNG o seguinte acordo: 

“Moción do Partido Popular de Barbadás para o recoñecemento público no noso Concello ás 

vítimas do terrorismo”

11.  MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PARA A PREVENCIÓN DE INCENDIOS PRETO DOS 

NÚCLEOS RURAIS.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Pasamos á seguinte moción para a prevención de incendios preto dos 

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: P3200900C
65



CONCELLO DE BARBADÁS

núcleos rurais. Unha moción do Grupo Mixto.

O Sr. Padrón toma a palabra: Dende Compromiso por Barbadás queremos incidir no risco latente que 

planea sobre a nosa poboación numerosa do rural. A día de hoxe moitas vivendas  habitadas están ao 

carón de superficie arborada, piñeiro eucalipto e acacias, que non deberían existir a menos e 30 metros 

destas  edificacións segundo a normativa da Xunta.  Logo dos últimos acontecementos lamentables e 

devastadores acaecidos no noso veciño Portugal, este goberno municipal e máis a veciñanza estamos 

obrigados a tomar medidas preventivas que impidan unha traxedia desta magnitude no noso Concello. 

Por unha banda hai que velar pola seguridade dos nosos habitantes e pola outra a prevención fai que as  

partidas que se destinan a apagar eses lumes poidan ser empregadas noutros servizos para a cidadanía. 

Polo tanto, é competencia deste Grupo de Goberno adoptar as medidas necesarias para abordar este 

problema. Estamos a comezo dun verán que os expertos auguran moi seco e caloroso.  Non esperemos a 

que nos sorprenda o lume e nos colla cos perímetros das  edificacións dos núcleos rurais con estas 

especies arbóreas tan  preto das  casas.  Por todo isto  plantexamos esta  moción para  adoptar  acordos 

urxentes  que  contribúan a  concienciar  á  poboación do risco  que  temos ao  noso  carón.  Polo  tanto, 

promovemos  estes  acordos:  Primeiro,  instar  ao  Grupo  de  Goberno  a  dar  a  máxima  publicidade  e 

información da normativa da Xunta de Galicia sobre as distancias das superficies arbóreas preto dos 

núcleos rurais e das casas, bandos, páxina web, dípticos, charlas, anuncios nos xornais, etc. Instar ao 

Grupo de Goberno a unha inspección inmediata daquelas zonas que presentan maior risco, onde haxa 

grandes concentracións de árbores. Neste caso piñeiros sobre todo, aínda que tamén as hai de eucalipto e 

acacia, a menos destes 30 metros das edificacións. Esta lonxitude debería ser maior, pois os piñeiros no 

noventa por cen dos casos, acadan alturas que superan as edificacións do rural. Unha vez detectadas estas 

masas que son un perigo en potencia, proceder á comunicación inmediata aos propietarios destas parcelas 

para que corten as árbores que se encontren a menos distancia da marcada pola Lei. Así garantimos un 

cinto de seguridade en caso de lume. Queremos engadir  tamén “in voce” outro acordo, que sería a 

colocación de letreiros a modo  dos que se colocaron para os animais domésticos no rural, onde están as 

bocas contraincendios, para que a veciñanza saiba delas e máis destas normas que deben ser coñecidas 

por todo o mundo. Nada máis.

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

A Sra. Varelas toma a palabra: Como expliquei o outro día na Comisión informativa, isto é algo que 

estamos de acordo con esta moción. Volvo a recordarvos que foi a primeira moción que presentei no 

Concello de Barbadás fai dous anos. Foi precisamente a primeira moción que presentei, foi sobre este 
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tema. Despois de xa recordar iso, quero dicir que temos que evitar que nos pase a desgraza que pasou en 

Portugal,  porque de nada vale lamentarnos cando xa hai unha desgraza.  Temos que ir,  solucionar o 

problema antes de que o problema nos ataque. Entón, aquí hai dúas, dous tipos de cousas. Vamos a ver. O 

Concello de Barbadás, hai unha peste que son as acacias, e son árbores non autóctonos de Galicia, que 

isto habería que erradicalos dalgunha forma.  É certo que o tema de eucaliptos, aquí na zona do Concello 

de Barbadás non somos precisamente unha zona onde haxa moitos, pero penso que teríamos que sacar 

algunha normativa tamén prohibindo as plantacións deste tipo de árbores. Vale? O que si vos aconsellei o 

outro día, e vólvoo a repetir, dixestes que tiñades pouco persoal, poucos medios. Hai que facer os medios 

que sexan oportunos. Temos que sacar o persoal de onde faga falta pero iso temos que arranxalo. Eu 

díxenvos que o que tiñades que facer era coller as zonas máis conflitivas do Concello. Cada pobo pode ter 

unha ou dúas,  oxalá  que non tivera ningunha. E atacar  esas zonas,  porque como non fagamos isto 

calquera día vémonos por desgraza, pedindo un minuto de silencio polos nosos veciños, de aquí do 

Concello. Iso non podemos permitilo.  Eu díxenvos o outro día que sempre vos vou a recordar isto e 

recalcárvolo, esixilo, todo o que queirades porque eu non quero ter responsabilidades políticas por non 

haber pedido isto. Porque é fácil falar  cando non pasou nada, pero con que cara vamos vir nós a un Pleno 

se temos unha desgraza e hai moitas zonas conflitivas, por exemplo Loiro, unha delas. Moi conflitiva! 

Hai unha zona do pobo que está invadido polo monte. Tedes que facer, non sei, facede o que vos dea a 

gaña. Buscade as axudas na Xunta, na Deputación, onde faga falta, pero buscádeas, porque temos un 

verdadeiro problema. Vai haber calquera día unha desgraza e a ver como vimos aquí e nos miramos á 

cara uns a outros. Porque  recórdovos como empezamos este Pleno, verdade? Cun minuto de silencio 

polas vítimas de Portugal. Oxalá, oxalá non teñamos que ningún de nós pedir iso por os nosos veciños de 

aquí. Grazas

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Ten a palabra a voceira ou voceiro do Partido Popular.

O Sr. Fernández toma a palabra: Grazas Señor Alcalde. Eu pregúntome unha cousa. Cantas mocións 

máis van a facer falta?,  cantas veces ides traer máis mocións similares para facer que o Grupo de 

Goberno se poña as pilas no tocante á prevención de incendios? É que non o entendo, estades facendo un 

paripé. Vós que tedes a tixola polo mango, tedes a ferramenta para falar e negociar co goberno este tipo 

de  cousas.  Vides  aquí  a  facer  un  paripé,  única  e  exclusivamente  a  traer  propostas  e  medidas,  eh! 

Facéndolle ver e crer aos veciños que vos implicades e que vos preocupades. E todo isto está moi lonxe  

da realidade. A ver, aprobamos non hai moito unha moción, si, unha ordenanza, en tema de plantacións, 

biomasa e demais. É un paso, si. Estase cumprindo algo por parte do goberno en temas de prevención? 
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Non  mo  explico.  A señora  Fina  Varelas  falaba  de  Loiro.  Totalmente  de  acordo.  Hai  unha  pista, 

denominada pista da Mazairiña, que vai dar ao depósito da auga, está cuberta pola maleza, non dá pasado 

unha motobomba, e aínda por se fora pouco, os cables que parten dende a igrexa e que van a prestarlle o 

servizo  eléctrico  a  ese  depósito  están  invadidos  pola  maleza.  Non  facedes  nada,  estades  mirando, 

durmíndovos nos loureiros. Este Concello o que precisa, é resolucións prontas e que axilicen os procesos. 

Falamos de que este Concello precisa un plan en prevención de defensa contra o lume. Prevención non 

extinción. A extinción é o último recurso. Despois de que todo ardeu pouco facemos. Estades facendo ese 

plan que ademais o obriga a propia lexislación? A Lei 3/2007 do 9 de abril de Prevención e Defensa 

contra incendios forestais de Galicia. Estádelo facendo? Non! Entón que é o que imos traendo aquí. 

Propostas para que? Para non facer nada. Esperar a que arda e despois apagamos. Faltan bocas de rego 

contra incendios. Loiro non ten ningunha boca de rego contra incendios. Desde as asociacións xa se 

advertiron esta serie de cousas e sobre todo en Loiro, co tema da cando fora, cando xurdira o problema da 

auga que era unha das peticións que facían os veciños, eh!. Que aparte de darlle unha solución á temática 

da auga se instalaran bocas de rego contra incendios. Creo que hai, creo recordar dúas ou tres, pero que 

non reúnen os canons específicos da lexislación actual nas medidas dos racores. Tres non chegan para a 

poboación de Loiro, e resulta que esas tres están ao mellor onde menos foresta existe. Entón, que  é o que 

estamos facendo aquí? Logo perdemos subvencións. Poderédesme dicir que ao mellor un plan deste tipo, 

un plan de prevención e defensa contra incendios que costa cartos, porque o teñen que elaborar uns 

técnicos, eu sei por onde ides ir, eh! Pero, perdedes subvencións. Mirade. Diferentes concellos, houbo 

unha Orde do 26 de abril do 2016 que se establecían unhas bases reguladoras para a concesión de  

subvencións para elaborar este tipo de plans. Vós pedístela? E se a pedistes a ver onde están, porque 

pedírona multitude de concellos da provincia. Pereiro de Aguiar ten este plan, Avión, ten este plan. Pero 

mira, Melón, Boborás, Vilamarín, Castrelo de Miño, Xunqueira de Ambía, Sarreaus, Trives, Avión, A 

Rúa, Gomesende, Vilar de Barrio, Calvos de Randín, Cortegada, o Barco, Toén, Leiro, A Veiga, Vilar de 

Santos, Bande, Parada do Sil, Baños de Molgas, Trasmiras, Vilariño de Couso, Lobeira, Chandrexa, O 

Bolo, Verea, Monterrey, San Cibrao, Pereiro, Baltar, Rairiz, Castrelo do Val, A Gudiña, Verín, Pantón, 

Cualedro, Paderne, Xinzo, A Mezquita, Rubiá. Concellos de todos os colores solicitaron esta subvención 

para este tipo de cousas. Vós fixestes algo? Estades a durmir. Estades a xogar ao solitario na mesa que 

tedes abaixo. É así. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede. Señor Rafael.

O  Sr.  Sierra  toma  a  palabra  (PSOE):  Grazas  Señor  Alcalde.  Aos  membros  da  corporación, 
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traballadores deste Concello, público que nos acompaña, boa noite a todos. Desde o Grupo de Goberno 

queremos agradecer a súa moción, señor Ramón, porque nos dá a  posibilidade  de aclarar  moitas e 

interesantes cousas, así como o que xa realizou e está realizando este goberno nos dous anos de vida que 

levamos ao fronte do Concello de Barbadás. En primeiro lugar, dicirlle que os bandos levan colocados 

dende o 6 de marzo deste ano en todos os taboleiros de anuncios e locais do Concello, como se pode 

comprobar e onde se especifican as distancias que marca a Lei 3/2007 do 9 de abril de Prevención e  

defensa contra os incendios forestais da Xunta de Galicia, e ademais se lle recorda aos propietarios de 

fincas que as ramas das especies arbóreas non poden invadir os viarios públicos. En segundo lugar, a día 

de hoxe creo que todos os nosos veciños saben que é unha obriga facelo pero nin todos están por a labor. 

Por iso están os modelos que xa deixou o anterior goberno feitos. Todo hai que dicilo, que non todo foron 

erros, para cando chega un veciño formular unha limpeza de predios só ten que traer a referencia catastral 

da súa casa, galpón, garaxe, etc, para proceder ao inicio do expediente. Como se pode comprobar, e isto é 

importante que aínda non se deron conta nin uns nin os outros, as cartas certificadas que lles chegan aos 

demandados para que limpen este ano, xa non son iguais que as do ano pasado, xa que se lles envía coa 

posible sanción en caso de non facelo, así como os custos aproximados en caso de ter facelo o Concello 

por execución subsidiaria. Este procedemento leva un tempo, xa que dende que se formula a denuncia de 

predios ata que lle chega a notificación leva un tempo. E recordando que a data límite para limpar foi o 

30 de xuño e isto é o que di a Lei 3/2007 das posibles sancións, as posibles sancións comezaran a facerse 

a partir de agora. Todo isto explicado a groso modo para non estenderme moito e debido a que temos 

gran parte dos deberes feitos con respecto a esta materia aínda que queda un longo camiño por percorrer. 

Isto foi debido a que este goberno fixo un plan de prevención encargado a Protección Civil, vamos a ver, 

fixo unha Ordenanza de xestión de masa, e un plan de prevención de incendios encargado a Protección 

Civil. Os convenios coa Xunta de Galicia de tres anos, con Medio Rural, onde cada vez temos menos 

diñeiro para facelo. Polo que a partir de agora temos potestade para sancionar que o anterior goberno do 

PP nin se puxeron mans á obra, porque era máis fácil pasarlle o morto á Xunta, que por certo, alguén dos 

presentes viu algunha sanción deste tipo? Eu dende logo non. En terceiro lugar e sen poñer en dúbida a 

súa vontade para esta moción, quero recordarlle que vostede tennos votado en cara e ás actas dos plenos 

me remito, que o da compra da motobomba non era unha prioridade, e agora vennos con prevención. 

Señor Ramón, o de salvar vidas é máis importante que comprar unha camioneta, aínda que a camioneta 

tamén lle recoñezo que non nos viría nada mal, pero coherencia co que se di. E os tempos de actuación 

estimados dende a chamada de Protección Civil tamén se que tamén llos digo que os teño aquí. No 
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referente ás zonas de contratación de especies pirolíticas unha parte delas xa as teño recoñecidas, pero 

dicirlle que para enviar tanta divina carta aos propietarios destas parcelas paralízase o Departamento de 

Urbanismo,  por  iso  se  fixeron os modelos  de  denuncia de  predios.  Tratar  tanto  eu  como os  meus 

compañeiros de goberno, vamos facer para que sexa unha realidade o que vostede demanda, pero sempre 

prevalecendo o interese e o sentir do común. No referente ás distancias, a Lei é a que é, e prevalece por 

encima da Ordenanza. Nós non podemos cambiala.

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

O Sr. Sierra toma a palabra: Relativo aos cortalumes que fan os desbroces e que este ano como vostede 

sabe, leva dous meses de atraso por culpa do anterior goberno do PP, e as súas ideas de bombeiro, porque 

non quere esquecer

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Sierra, Remate, remate.

O Sr. Sierra toma a palabra: Pois cóntoo despois.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate. Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Mire, nós temos a obriga de traer mocións sobre cousas que están sen 

facer e así as traemos, como trouxemos a anterior moción sobre o tema da limpeza viaria que se estaba 

levando mal a cabo, e é un feito e unha realidade que este ano foi un auténtico desastre. Gustaríanos que 

non houbese sido así. Gustaríanos que se houbese limpado todo perfectamente e que fora un modelo de 

xestión e non tiñamos ningún problema en darlle o noso apoio e máis cando nós contribuímos a que 

vostede estea sentado aí. En segundo lugar, esta moción é sobre as especies arbóreas. É un feito que hai  

moitísimas masas de piñeirais preto, a menos das distancias permitidas das casas. Está claro que levan 

feito  cousas, e nós aplaudimos moitas das iniciativas e moitas cousas que se levan feito, está claro. Non 

vamos a dicir aquí que todo está mal feito, pero concorde comigo que hai moitas concentracións de 

árbores que seguen aí, seguirán aí este ano, seguirán o ano que ven, ata que  haxa un incendio, pois cando 

haxa un incendio xa veremos. Pois dicir aquí, fomos, puxemos os bandos e iso todo está moi ben, pero 

unha vez que suceda, que oxalá que non sexa así, pero vostede sabe coma min que hai zonas que son un 

perigo,  un  perigo  moi grande.  Entón algún  remedio  hai  que  poñer,  por  iso  falamos de  inspección 

inmediata daquelas zonas e de tomar a iniciativa, non esperar a que veña denunciar ao veciño do lado, 

porque moitas veces ao mellor ata están en Suíza ou en Alemaña, e nin veñen a denunciar, e os piñeiros 

están a 10 metros, unha masa de piñeiros impresionante. Simplemente, iso é un perigo en potencia. E 

logo de colocar letreiros en lugares onde se encontran as bocas de incendios, a modo dos letreiros que se 

puxeron para os animais domésticos coa normativa neste sentido. Se o facemos para advertir á xente das 
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normas que teñen que cumprir cos seus animais pois que máis se cabe cos perigos que o monte leva telo 

moi preto de nós. Os exemplos están todos aí. Si se puxeron bandos, pero hai moita xente que non le os 

bandos entón vostedes teñen a obriga de que a cidadanía estea o máis informada posible e teñen a obriga 

de actuar neste sentido porque se hai un incendio dunhas dimensións considerables que ataca a unha zona 

de moita arboleda  as consecuencias son imprevisibles. Seguimos defendendo que a motobomba, aínda 

que é necesaria, non era prioritaria. Era prioritario outros vehículos para este Concello porque seguimos 

dicindo o mesmo que dixemos na anterior ocasión. Somos un concello limítrofe con Ourense, temos 

bombeiros e hoxe en Ourense hai bombeiros, aquí hai tamén un bo servizo de protección civil ,tamén cun 

camión de bombeiros, temos a base de Trelle aí a carón, que chega antes calquera motobomba e calquera 

vehículo ou helicóptero, polo tanto non era prioritario. Non que non fose necesario.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, remate.

O Sr. Padrón toma a palabra: Necesitamos un montón de cousas, pero dixen que non era prioritario e 

sígoo defendendo, con iso non quero dicir que queiramos que non exista servizo aquí de protección civil, 

porque parece que se usan as palabras sempre como se quere. Nada máis.

A Sra. Varelas toma a palabra: Cónstame que nos pobos si hai bandos porque os vin, vale? É certo que 

os hai, pero tamén é certo que o sabedes vós que a xente, moita xente non lle fai caso aos bandos. Temos 

por outro lado un problema, que é que  os veciños cústalle moito vir ao Concello dicir, mira o veciño do 

lado tenme os árbores encima. Costa moito porque xa o falo por experiencia. Entón, eu o ano pasado  

propuxéravos, se recordades, mandar cartas aos veciños e aquel que non faga caso, vós collede un plano, 

vede a zona, e mandar cartas ás zonas conflitivas. E o veciño que non faga caso, o Concello que actúe de 

oficio, e que despois xa se lle mande no recibo do IBI ou como lle queirades cobrar, que lle cobredes o  

importe do traballo realizado, porque ata que non tomedes medidas económicas, a xente pasa de todo. 

Mire, a xente paga os recibos porque hai consecuencias se non se pagan, vale? Pois isto vámolo ter que 

tomar igual, como un traballo máis do Concello. Como cobrades o lixo, como se cobra a auga, como se 

cobra o imposto de circulación. Isto vai ter que funcionar así, porque con papeliños, con advertencias non 

vamos a solucionar. O ser humano por desgraza ata que leva nas orellas non aprende. Ata que leva nas 

orellas non aprende. E vainos tocar, vainos tocar, meter algunha infracción para que aprendan. Eu estou 

en conta das infraccións pero a veces non queda outra. Non queda outra, porque está visto que os bandos 

non valen para nada, porque a xente sábeo, a xente xa ten coñecemento señor Padrón. A xente sabe que 

hai que desbrozar, a xente sabe que ten que ter as fincas limpas, a xente sabe que os árbores non poden  

estar a carón das casas. O que pasa que a xente é moi cómoda. Ata que non lle afecte a eles dálle igual. 
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Entón o Concello vai ter que empezar a dar exemplo. Vamos ter que ensinalos e se isto un ano se fai ben, 

asegúrolle que para o ano que ven vai funcionar, porque a xente vaino ver como unha costume, como 

algo, unha obriga que hai que facer. En canto non haxa sancións, en canto non haxa iso voulle dicir que 

vamos botar estes catro anos ou dous anos que quedan pedindo o mesmo, e o mesmo, e o mesmo e o 

mesmo. Díxeno hai dous anos, non me tomastes en conta naquel momento porque tomastes a moción por 

onde non era. O meu afán era precisamente a preocupación esa, non era outra. E vólvoos a repetir, con 

que non actuedes por esa liña véxoos mal. En canto que non tedes xente, que podedes saturar Urbanismo, 

primeiro está a vida dos seres humanos, antes que mira, se unha persoa ten que esperar dous meses por 

unha licencia que espere, pero primeiro é protexer a vida do ser humano. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular.

O Sr. Fernández toma a palabra: Pois isto é máis serio do que parece e estamos, valga a redundancia 

xogando con lume. A ver, aquí hai un problema de base que non se está a por encima da mesa. De pouco 

vale que instemos aos veciños a limpar e demais se é o propio Concello o que está incumprindo. Lembro, 

falan  vostedes  do  tractor.  O  tractor  o  ano  pasado  despois  de  que  todos  os  grupos  da  oposición, 

Compromiso, Democracia, Partido Popular, viñéramos aquí a denunciar o mal estado na limpeza de 

maleza, desbroces, en todas as vías públicas que acceden ás localidades deste municipio, eh!, o tractor, 

para rirse de toda a xente  púxose a funcionar o día 29 de agosto do ano pasado. Xusto cando a propia 

normativa especifica que non o debe facer polo alto risco que elo supón. Ou é señor Sierra que foron os 

cazadores quen lle solicitaron que había que limpar? Foi ou non foi?  A ver, temos unha finca municipal 

onde o señor Padrón reclamaba unhas piscinas que dá a carón de dúas vías, a unha autovía e no cruce de 

Parada, como está esa finca municipal? Incumpren outra vez a Lei. Entón como imos dicirlle aos veciños 

“hai que limpar os solares e as zonas e propiedades que están cheas de maleza.” Como llo imos se é o 

propio Concello que non da exemplo nisto. E mire, falaba vostede de que Protección Civil está no Plan de 

emerxencia e prevención de incendios, onte falamos cos responsables e din que non hai nada. Eu non sei 

que é o que pasa. Vostedes inventan as cousas ou non o sei. Falamos onte, non hai Plan municipal de 

emerxencia e prevención de incendios. Non o hai, e senón póñao encima da mesa, o vemos e a ver onde 

se aprobou aquí. Eu non me lembro de aprobar ningún plan, eh! A ver, aquí algo falla, algo falla. Despois, 

falamos soamente de limpar a maleza, pero é que existe outro problema nos pobos nestas propiedades 

que están cheas de maleza. Existe un problema de sanidade, hai que desratizar e desinfectar. Porque ese é 

outro mal, eu sino, na zona do Boleiro de Loiro, hai moitas casas abandonadas e moitas parcelas que  xa 

teñen un problema sanitario de ratas e infeccións, pulgas incluídas. Non están a tomar medidas Iso  non 
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se ve. Vémolo os veciños, vostedes non. Grazas.

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

O Sr. Sierra toma a palabra: Sigo coa miña intervención. Relativo aos cortalumes que fan os desbroces 

e que este ano como vostede sabe, levan dous meses de atraso por culpa do anterior goberno do PP e as 

súas ideas de bombeiro, porque non quero esquecer o que pelexou aquí a miña compañeira Victoria para 

que hoxe estea ao día, debido a que é moi triste levar o tractor a pasar a ITV polo seu propio pé e que te  

chamen e che digan que este non pode circular por culpa da paliña e do cabestrante, que lle puxeron estes 

lumbreras. A cara de idiota que che queda! E vendo todo o que se aveciñaba doulle as grazas pola súa 

dedicación a este tema, así coma outros. Tamén debido ao tema dos incendios forestais felicitar aos 

membros de Protección Civil pola súa pronta presenza en todos os incendios habidos neste Concello, que 

sempre foron os primeiros en chegar aos puntos dos lumes, incluso que as brigadas da Xunta, e como 

mostra o outro día no Santiño en Bentraces, que cando chegaron os das brigadas, chegaron e deron volta. 

Grazas de novo. Por todo isto, despois, vostedes son a `ostia´. A `ostia´

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, por favor.

O Sr. Sierra toma a palabra:  Aínda nunca fixeron nada e queren poñernos deberes. De risa. E que 

resulta que aínda non se enteraron que a Ordenanza entrou este ano e os procedementos anteriores á 

Ordenanza non teñen validez para aplicala, porque a Ordenanza non é retroactiva. O que solicitou o dos 

cazadores, aínda me fai máis risa, que foi que nos pediron o tractor prestado que lle deramos para facer 

para desbrozar no chisme, unha propiedade 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Segue

O Sr. Sierra toma a palabra: Para que eles puideran desbrozar e facer eles os seus chismes. Iso foi o 

que nos pediron.

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

O Sr. Sierra toma a palabra: E vostedes que plan fixeron? E aparte diso quero dicirlle que o Plan de 

Prevención está pedido a Protección Civil. Está pedido a Protección Civil, foi o que dixen. E vostedes 

fixeron algo algunha vez? Pois por iso mesmo. Eu o único que lle propoño aquí ao señor Ramón, no 

terceiro punto, substituír “a comunicación inmediata por comunicación”, porque o de inmediata parece 

máis unha ameaza que outra cousa. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, está na súa última quenda. 

O Sr. Padrón toma a palabra: Mire non hai ningún problema en sacalo. O de inmediata é porque 

estamos no verán, vai ser seica caloroso, polo tanto non temos moito tempo para solucionar o tema este. 
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E logo si o que quixera é que aceptaran o de colocar letreiros nos lugares onde se colocan nas bocas de 

incendio á modo dos letreiros que se puxeron dos animais domésticos coa normativa neste sentido. Quero 

simplemente a modo de reflexión ao final, o que pasa é que o seu departamento, a súa Concellería, 

debería ter moitísimos máis cartos dispoñibles dos que ten. Ese é o problema. Aquí hai un problema

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non interrompan por favor.

O Sr. Padrón toma a palabra: Para o noso modo de ver, porque lembren vostedes que están nun 

Concello que os servizos básicos de debe garantir é o alumeado público, cemiterios, recollida de residuos, 

limpeza viaria, abastecemento domiciliario de auga potable, rede de sumidoiros, acceso aos núcleos de 

poboación, pavimentación das  vías públicas e  control de  alimentos e  bebidas.  Iso  son os primeiros 

servizos básicos que debe prestar o Concello. Nos guste ou non nos guste. A cidadanía ten que estar 

servida neses servizos básicos. Se logo despois o orzamento nos dá para moitas máis cousas mellor. O 

problema  aquí  é  que  se  está  gastando  cartos  en  moitas  cousas  que  benvidas  sexan,  pero  estase 

abandonando  os  servizos  básicos  do  Concello,  que  o  pon a  Lei  que  debe  prestar  porque  somos a 

administración máis cerca do contribuínte, sexa dunha ideoloxía ou sexa doutra ideoloxía. E por lle 

poñer, segundo o que di a Lei, temos Protección Civil, de acordo, e alegrámonos de tela. Non vaian dicir 

agora que aquí o Ramón di que non quere Protección Civil, eh! Pero digo que para que vexan o que di a 

Lei, pon, “os municipios con poboación superior a 20.000 habitantes ou equivalente, ademais Protección 

Civil” Que nós non entrariamos nese servizo, que está ben, claro que temos que telo. Pero xa digo, 

estamos ao lado de Ourense, temos uns servizos grazas a nosa proximidade coa capital e cunha base da 

extinción de incendios importante.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, leva dous minutos e medio. Tócalle un minuto.

O Sr. Padrón toma a palabra: E simplemente recordar iso. Un dos problemas que ten vostede é que 

conta con poucos cartos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Señor Ramón, estamos de acordo coa súa moción. Dicir que o 

tema da  acacia, a erradicación… A todos, a moción é do señor Ramón, pero me dirixo a todos. A 

mención que  fan sobre a  erradicación da  acacia,  é  un mal  endémico de  Galicia.  Hai  comunidades 

autónomas nas que se está levando un plan, un procedemento de erradicación da acacia, pode ser  o País 

Vasco un exemplo diso, pero é un plan de erradicación que elabora e dirixe e tutela a propia Comunidade 

Autónoma. De pouco vale, de pouco vale, dicindo que teñen razón, eh!, de pouco vale que Barbadás faga 

un plan de prevención que si está en curso, e os concellos do entorno, da contorna non eliminen a acacia. 

Seguimos correndo o mesmo risco. Dito iso, é simplemente unha aclaración de que estamos a favor da 
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moción, que intentaremos levar a cabo todo o que vostede propón e que hai outras  canles e outras  

administracións que se teñen que implicar tamén nese tema. Como por exemplo o que fai referencia á 

erradicación de especies pirófitas. Votos a favor?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.

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

Moción do Grupo Mixto para a prevención de incendios preto dos núcleos rurais: 1- Instar ao 

grupo de goberno a dar a máxima publicidade e información da normativa da Xunta de Galicia  

sobre as distancias das superficies arbórea preto dos núcleos rurais e das casas (bandos, páxina 

web,  dípticos,  charlas,  anuncios  nos  xornais,  etc).  2-  Instar  ao  grupo  de  goberno  a  unha 

inspección  inmediata  daquelas  zonas  que  presentan  maior  risco  onde  haxa  grandes 

concentracións de árbores (piñeiro sobre todo, aínda que tamén eucalipto e acacia) a menos de 

30 metros das edificacións. Esta lonxitude debería ser maior pois os piñeiros no 90% dos casos 

acadan alturas que sobrepasan ás das edificacións do rural. 3- Unha vez detectadas estas masas,  

que son un perigo en potencia,  procederá á comunicación inmediata aos propietarios destas 

parcelas para que talen as árbores que se encontren a menos da distancia marcada pola lei. Así 

garantimos un cinturón de seguridade en caso de lume.”

DACIÓN DE CONTAS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA. 

 O Sr. Alcalde toma a palabra: A dación de contas e resolucións da Alcaldía xa teñen todos vostedes  a 

documentación. 

De conformidade co establecido no artigo 50.2 do ROF (RD 2568/86 do 28 de novembro, e o artigo 

22.2a)  da  Lei  7/85 do 2 de abril,  reguladora  das  bases  de  réxime local,  o Concello Pleno queda 

informado das resolucións de alcaldía ditadas dende a sesión anterior do Pleno.

A Corporación queda enterada das mesmas. 

ROGOS E PREGUNTAS

O sr. Alcalde toma a palabra:  Queda rogos e preguntas, por escrito, pero se queren facer algunha 

puntualización agora estamos en tempo. E despois terá vostede se quere o uso da palabra.

O Sr. Padrón toma a palabra: Eu, tiñamos máis cousas que dicir pero vámonos a centrar só nunha que 

nos parece importante. Hai un feito que se deu fai cousa de tres semanas que foi o peche da porta do 

hospital de Piñor, a porta da parte de arriba. Todo pensamos, eu incluso que nacín alí e teño corenta e un 
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anos, sempre pensamos que  iso pertencía ao hospital, neste caso será á Xunta, ou bueno, ao  non sei.  

Pero achegáronse a nós persoas, vellos do lugar que din que iso era, que é unha vía pública porque é a 

antiga estrada que ía para Piñor, antes de que se fixese a nova.  Entón, que non podían cerrar, nunca ter 

cerrado ese viario, porque terían que pedir permiso ao Concello ou en tal caso se o pecharon por algún 

tema de exceso de tráfico ou algo, pois pedir axuda a Garda Civil que puxera controis ou incluso poñer 

cámaras.  Nós  o  que  fixemos,  como non sabíamos como estaba  a  situación,  foi  vir  ao  Concello  a 

informarnos, e  ao parecer no que é no catastro, sae como público. Non se sabe se é porque segue sendo  

público, ou porque segue figurando así e non se cambiou o dominio, cando se fixo o hospital, non? Non o 

sabemos. Ata aí non chegamos. Entón, o rogo que facemos é pedirlle ao Concelleiro ou Concelleira 

responsable que se informe da titularidade do viario, porque si efectivamente o viario é da Xunta, pois 

pecharon a porta e punto, para que non pasen por alí, pero si o viario non pertence á Xunta pois o 

Concello o que non pode é cerrar un viario e se hai problemas de tráfico, un viario público, e si hai 

problemas de tráfico nese viario pois haberá que poñer máis vixilancia policial ou poñer unhas cámaras 

para os infractores  si pasan a unha velocidade, porque alí hai sinais, beirarrúas, etc.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Sr. Ramón, abrevie, abrevie.

O Sr. Padrón toma a palabra: E facer a petición, é para explicar un pouco o tema, é facer unha petición 

porque non se sabe. Uns din unha cousa, outros din outra, é para que nos lo aclaren.

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

A Sra. Varelas toma a palabra:  Veciños de A Valenzá, en concreto son da calle rúa dos Amieiros, 

pídenme contedores de recollida selectiva de papel cartón. Vale? E despois tamén na mesma calle, hai nas 

beirarrúas  están  levantadas  e  levan meses tramos de  beirarrúa levantadas.  Iso.  E despois  xa  tamén 

queixáronse do escaso mantemento no parque para cans. Ou sexa, que a herba está altísima e que os 

bichiños nen sequera se ven por alí. Son queixas dos veciños.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Partido Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Vamos a pedir unha serie de facturas, entre elas as de D. Alberto 

Arca  Fresco,  por  importes  que  xa  os  imos  pasar  por  escrito  para  non  pararnos  agora,  por  os 

procedementos xudiciais que houbo no tema das traballadoras da gardaría, para que si saiban que si 

houbo procedementos. Despois copia da factura de Élite Gallega por importe de 161,29 que é a diferencia 

do Centro de Saúde, queremos saber a que se corresponde isto. Logo a copia da factura de Juan Jesús de 

González, por importe de …, vámolo pasar por escrito para non pararnos agora. Presentamos para que a 

oposición o saiba, porque o grupo de goberno xa ten coñecemento, o 26 de xuño, copia de facturas 
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emitidas pola señora Cristina Gómez Dobarrio e xustificantes dos pagamentos realizados polo Concello 

de Barbadás, á mesma dende o ano 2016. No suposto de continuar coa negativa a facilitarnos copia das 

facturas solicitadas sexan sabedores que están impedindo a correcta labor de fiscalización. Presentamos 

un escrito  que  non se  nos contestou.  Tivemos coñecemento de  diferentes  irregularidades  na  última 

inspección  rutinaria  realizada  pola  Xunta  de  Galicia  na  gardería  municipal  e  ante  a  gravidade  da 

situación, solicitamos copia do escrito da Xunta de Galicia onde se describen as irregularidades e copia 

da sanción se a houbera. Pedimos tamén ao informe de Secretaría sobre o posible fraccionamento do 

contrato de prestación de servizos de D. Diego Conde Rodríguez e Dona Cristina Gómez do Barrio, 

presentada o 16 de xuño durante o ano 2016 coas conseguintes consecuencias legais a tal situación. 

Informe de se en Intervención en base ao exposto anteriormente tivera reparado algunhas das facturas 

emitidas por Dona Cristina Gómez Dobarrio e D. Diego Conde no ano 2016. Informe de  se Intervención 

emitiu o informe preceptivo sobre disposición de fondos antes de contratación de cada prestación dos 

servizos realizados polo señor Conde Rodríguez e a señora Gómez Dobarrio durante o ano 2016. E por 

último pedimos copia das facturas da empresa Wurtz do ano 2016 así como o listado de consulta do 

histórico de terceiros da mesma empresa durante o ano 2016 e 2017. A petición das persoas que viven no 

edificio da rúa 17 de maio, solicitamos un informe da Policía local sobre a zona de estacionamento de 

entrada e saída do edificio, na rúa 17 de maio a petición dos residentes desa zona, que se entra, a ver, ao 

edificio  polo  Lidl,  e  se  salga  cara  á  dereita  incorporándose  pola  rotonda.  Como  nós  non  temos 

coñecementos suficientes,  solicitamos informe da  Policía  para facerllo  chegar  ás  persoas  que  no lo 

solicitaron. Informe de Secretaría sobre unha denuncia presentada a finais de maio de 2017 polos veciños 

do inmoble sito na rúa Tomás Rodríguez Punxín, número 22 en relación ao malestar que ocasiona, sobre 

todo  a  horas  de  descanso,  uns  cans pechados nunha gaiola,  nunha casa  colindante  ao  edificio que 

supostamente é propiedade dun concelleiro da Corporación deste Concello. Informe da policía sobre as 

accións que se tomaron en relación á denuncia e en que situación se atopan os cans neste momento.  

Copia da denuncia, quieto! A situación que se denuncia incumpre a Ordenanza de animais domésticos e 

salvaxes en catividade.  O Partido Popular pide que se tomen as medidas legais e sancionadoras no 

momento que estamos solicitando ditos informes. Copia dos escritos, outro rogo, copia dos escritos que 

lle presenta o señor Serafín Núñez ás traballadoras que teñen que ir en días puntuais á gardería para cubrir 

baixas das traballadoras, sendo coñecedor de que non teñen a titulación correspondente para desempeñar 

as  súas  funcións en coidadoras.  Nada máis,  presentaremos os escritos.  Ah!  Perdón,  perdón.  Temos 

coñecemento de que algunhas traballadoras de axuda en domicilio, levan ás usuarias nos seus coches a 

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: P3200900C
77



CONCELLO DE BARBADÁS

realizar recados ou outras tarefas dentro dos horarios laborais.  Necesitamos un informe da Concellería. E 

despois, vamos a solicitar un informe de Secretaría, xa que temos que facer os deberes o Partido Popular, 

un informe de Secretaría ou Intervención, dependendo de cal, non o sabemos correctamente, dos procesos 

xudiciais  pechados e  abertos dende que  estrou  este  grupo de  goberno, polos traballadores contra  o 

Concello. Entrarán todos mañá a primeira hora por escrito.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Alguén do público quere facer algunha consideración? 

Algunha petición de palabra? Por favor.

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

finalizada a sesión, sendo as 23:30 no lugar e data ó principio indicados, estendéndose a presente acta, 

de todo o que, como secretario, dou fe.

          O ALCALDE                                                                             A SECRETARIA XERAL
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