
CONCELLO DE BARBADÁS

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA  DO CONCELLO  PLENO   DO DÍA 05 DE XUÑO  DE 2017.  

ASISTENTES:
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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. NIEVES CARRIL GÓMEZ (P.P.)

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

D. MIRIAM PRIETO VALDÉS

D.ª SERAFINA VARELAS VIEIRIA (D.O)

D. RAMÓN PADRÓN CALVIÑO (GRUPO MIXTO)

Secretaria 

 Dª Silvia Alonso Fernández

Ausentes: 

D. JUAN CARLOS VILLANUEVA FERNÁNDEZ (P P)

D.ª JULIA JACOME PÉREZ (D.O.)

No  salón  de  Plenos  da  

Casa  do  concello   de  

Barbadás,  sendo  as  

19:30   horas do día 05  

de xuño  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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PARTE RESOLUTIVA

O Sr. Alcalde toma a palabra: Boas tardes a todos e a todas e benvidos a este Pleno ordinario do mes 

de xuño. O primeiro punto da orde do día é unha declaración institucional. Evidentemente, están 

sufrindo  no Reino Unido  unha vaga  de  atentados  terroristas.  Evidentemente  non só  se  producen 

atentados terroristas no Reino Unido nin en Europa senón que tamén se producen máis frecuentemente 

no Oriente Medio e no Oriente Próximo. Entón, creo que todos eses e todas esas vítimas do terrorismo 

son vítimas do noso recoñecemento, do noso apoio e da nosa lembranza. Un minuto de silencio.

- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POLA MASONERÍA

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas. Proseguimos. O primeiro punto, aínda que non está 

cualificado  como primeiro  punto,  é  unha  declaración  institucional  que  ven  xustificada  por  dúas 

razóns. A primeira é que foi solicitada por persoas do noso Concello, e que ademais este colectivo, que 

é o da Masonería, celebra este ano o seu tricentenario. Ademais é un momento para pór de relevancia 

certos valores que hai trescentos anos eran simplemente unha utopía, e que naquel momento foron 

defendidos por este colectivo e hoxe en día están sendo cuestionados en certos lugares do mundo.

A masonería naceu con dous principios sinxelos que é o dereito a pensar e o dereito ou deber a tolerar,  

a obriga a tolerar os outros pensamentos, as outras formas de pensar. Entre os seus obxectivos está o  

do respecto á dignidade humana máis alá de credos, razas ou ideas. Este colectivo foi perseguido por  

tódolos  fundamentalismos relixiosos  e  todos os totalitarismos políticos.  A día  de  hoxe aínda  está 

severamente ameazado en 23 países. Dicir que entre as persoas da nosa provincia  que pertencían ou 

que pensaban dese xeito estaban persoas estaban persoas destacables, como pode ser Juan Manuel 

Amor  Pereira,  Director  da  biblioteca  provincial,  Eduardo  Blanco  Amor,  Eduardo  Chao,  que  foi 

Deputado en Cortes nado en Ribadavia. Manuel Curros Enríquez, que todos coñecemos. Celso Emilio 

Ferreiro que tamén todos coñecemos. Manuel García Barbón, un filántropo, que ten adicada unha rúa 

en Vigo, e o teatro, tamén exactamente, e Antonio Prieto Puga que foi fundador ou cofundador de La 

Voz de Galicia con Fernández Latorre, Antonio Rodríguez Iglesias,  que foi alcalde de Ourense na 

época  da  república,  e  tamén  Arturo  Vázquez  Núñez  fundador  da  Real  Academia  Galega, 

correspondente da Real Academia da Historia e director da Escola de Artes e Oficios de Ourense.  O 

texto é breve, para non ferir ou para non chamar a atención sobre nada, senón sobre o feito do que eles 

representan, do que a masonería pretende representar. “No ano 2017 a masonería celebra en todo o 
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mundo o tricentenario dos seus ideais e libre pensamento e tolerancia fraterna entre tódolos seres 

humanos. Por medio desta declaración institucional unímonos ao recoñecemento da honorabilidade 

destes principios co desexo de que no século XXI vexamos o día no que remate o sufrimento de quen 

aínda hoxe soporta persecucións, sancións, condenas penais, exilio ou son executados por razón da  

defensa  desta  ideoloxía  e  dos  seus  ideais  profundamente  democráticos”.  Esta  é  a  declaración 

institucional. Grazas a todos por permitir traer esta declaración aquí a este Pleno.

1.- APROBACIÓN DA ACTA DO PLENO ORDINARIO DO 3 DE ABRIL DE 2017

O Sr. Alcalde toma a palabra: O segundo punto, ou o primeiro oficial da orde do día, é a aprobación da 

acta ordinaria anterior que corresponde ao 3 de abril de 2017. Algunha puntualización sobre esta acta?

Non. Polo tanto, votos a favor?. Unanimidade, si.

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

“Aprobación da acta anterior 03/04/2017”

2- SOLICITUDE DE COMPATIBILIDADE DE D. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ

O Sr. Alcalde toma a palabra:  O seguinte  punto é a solicitude de  compatibilidade  de D.  Manuel 

Sánchez Sánchez. Manuel Sánchez Sánchez é un profesor da escola de música de Barbadás, que solicita 

compatibilidade para poder exercer outros traballos fóra do seu horario laboral de 10 horas semanais na 

escola de música. A solicitude é para compatibilizar a súa xornada coa escola de música do Sober con 

catro horas semanais como profesor de percusión e na escola de música municipal Asociación Casa da 

Música de Chantada como profesor-director durante 16 horas semanais. Nun informe que se elabora por 

parte da Secretaria deste Concello, indícase que desde o punto de vista xurídico non se aprecia ningunha 

causa  que  incorra  en  incompatibilidade.  A actividade  docente,  é  unha  nas  que  a  Lei  considera  a 

posibilidade de exercicio dunha segunda actividade e de carácter tamén público, polo tanto non se aprecia 

ningún orden legal para oporse a esta solicitude de compatibilidade. Entón, non sei se alguén ten que 

facer algunha consideración. Ramón? Non. Fina? Partido Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Si. Boas tardes a todos e ao público que nos acompaña hoxe. 

Nada, nós estamos de acordo loxicamente. O que si hai un erro creo que o dixemos nas Comisións. 

Pon, a solicitude é Manuel Sánchez Sánchez e despois pon Miguel. Vale.

O Sr. Alcalde toma a palabra: É Manuel

A Sra. Vispo toma a palabra: E outro tema. Vamos a ver. Estou dicindo que o Partido Popular vai a 
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votar a favor. Entendemos que ao haber un informe xurídico neste caso, de Secretaría, entendemos que 

todo está correcto e o vamos a votar a favor. Pero o que si nos gustaría para próximos informes que se  

nos presenten, que nos poñan os horarios para nós saber que efectivamente pois está todo correcto. A 

ver, neste caso, estámonos fiando dunha persoa técnica, e, a ver, entendemos que está todo correcto,  

pero soamente pedimos iso, que para os próximos informes que se nos presenten os horarios dos 

profesores, vale? Que aquí non constan. 

A Sra. Secretaria toma a palabra:  E que vamos a ver. Isto non ten nada que ver co horario. A 

compatibilidade é soamente para o exercicio dunha segunda actividade. É o que se falou para aprobar 

no pleno. Despois,  non se trata  dunha compatibilidade  horaria,  trátase  dunha compatibilidade  por 

razón do obxecto da actividade que vaia a desempeñar. Incluso non é necesario que a exerza. O pleno 

concédella e ao mellor nin sequera a desempeña porque lle falla ese segundo contrato o ano que ben.  

Entón  non  se  trata  de  determinación  dos  horarios.  O  tema  é  diferente.  Non  se  trata  dunha 

compatibilidade  horaria.  Claro,  o  horario  é  a  maiores.  O  xefe   do  servizo  da  escola  de  música 

establecerá un calendario e en ese calendario coa concellería correspondente establecerán os horarios. 

Pero que isto non se refería a compatibilidade horaria, refírese á compatibilidade por o obxecto da 

actividade que vaia a desenrolar. E é o que aproba o Pleno. Claro.

A Sra. Vispo toma a palabra: Perfecto.

A Sra. Secretaria toma a palabra: E a partir diso pódense solicitar os horarios.

A Sra. Vispo toma a palabra: Claro. Nós para o noso coñecemento dicimos, xa estou dicindo que co 

informe nos chega. Que eu non estou dicindo nada

A Sra. Secretaria toma a palabra: Era para explicar.

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero nós a maiores pedimos iso. Non polo tema de, sabemos o que é a 

compatibilidade, pero queríamos que se nos presentasen eses horarios. Nada máis. Non é porque nós 

pensemos que o horario é incompatible.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ah, vale, vale.

A Sra. Vispo toma a palabra: Vale? Grazas

O Sr. Alcalde toma a palabra: Polo tanto se ninguén ten ningunha outra consideración que facer, 

sométese a votación a aprobación desta compatibilidade. Votos a favor?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
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Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo: “ 

Solicitude de compatibilidade de D. Manuel Sánchez Sánchez”

3-  ORDENANZA  REGULADORA  DA  CONCESIÓN  DE  AXUDAS  PARA  LIBROS  E 

MATERIAL DIDÁCTICO NA EDUCACIÓN INFANTIL

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao seguinte punto que é a Ordenanza reguladora, ah, este 

está retirado. Pasamos ao Prezo público da 

A Sra.  Secretaria  toma a  palabra:  Un momento.  Un momento.  Retírase  entón,  non? Facemos 

constar a retirada, non? Vale

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, xa se comentara nas Comisións informativas que se retiraba.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, pero no obstante hai que retiralo formalmente

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois retírase este punto da orde do día e pasará ao seguinte pleno.

4. PREZO PÚBLICO DA EXCURSIÓN A CORUÑA

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Cuarto, prezo público da excursión A Coruña. Ten a palabra o seu 

Concelleiro Serafín Núñez.

O Sr. Núñez toma a palabra (BNG): Boas tardes a todas e a todos. Esta actividade, esta que se trae 

hoxe aquí para a aprobación, se procede, o prezo público para a excursión á Coruña. Xa comentei na 

comisión informativa que é unha excursión que pretendemos facer cos rapaces e coas rapazas deste 

concello a finais da época lectiva, concretamente o 26 deste mes, e onde poderán disfrutar dun día  

entendemos que moi interesante a nivel educativo na cidade da Coruña, vendo o Planetario, a Casa das 

Ciencias, a Cada Domus, o acuario Finis Terrae, onde van a ver cantidade de especies mariñas. Van a  

disfrutar tamén da visita do entorno da Torre de Hércules. O prezo que se trae para aprobación, é un 

prezo de 15 euros por participante. E segundo se especifica aquí no informe, dado que se establece 

como transporte , seguros de responsabilidade civil e de accidentes e despois digamos, as tarifas para, 

tanto o que nos van a cobrar polo menú e os tickets en cada un das tres instalación que vamos a ver,  

pois practicamente se asisten tódolos participantes, tal e como se prevé, pois sairíamos aí un 50-50, 

aproximadamente. Non é exactamente así, pero, queda nunha cantidade que pode ser, entre 762 euros 

que serían exactamente os 1441 que establecen na previsión de gastos, non? Isto sempre e cando se 

cumpra a totalidade de asistentes. E é o que teño que informar.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, ten a palabra. O grupo Democracia Orensana.
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A Sra. Varelas toma a palabra (DO): Boas tardes a todos. Nada, dicir que si estamos de acordo pero 

acaba de dicir o compañeiro que se non se ocupan tódalas prazas, entón, como sería o que terían que  

abonar, igual os 15 € ou como se faría iso?. Porque claro, tedes pensado como dades arranxado iso, 

porque en vez de ser 50, porque fálase de 50 prazas, que van 30 persoas, 30 nenos e nenas. Entón a 

canto sairía. Sairía igual a 15 € ou variaría o prezo? Grazas.       

O Sr. Alcalde toma a palabra: O Partido Popular? Está na súa quenda de palabra.

A Sra. Vispo toma a palabra:  Estamos de acordo coa excursión a Coruña. Dicirlles que o Partido 

Popular, os nenos de xuventude, xa foron varias veces. Estamos conformes. A verdade que nos parece 

unha idea  moi  boa.  Teño que  darlle  a  noraboa ao  señor  concelleiro  porque recuperamos a  Casa 

Municipal da Xuventude, polo que vexo nos papeis. Non sei se hai que cambiar as banderolas tamén, 

xa nos contestará despois. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas señora Chelo. Ten a palabra o señor Concelleiro.

O Sr. Núñez toma a palabra: En relación coa cuestión que plantexa Fina, portavoz de Democracia 

Orensana, hoxe procédese á aprobación deste prezo público que se vai a manter independentemente 

do  número  de  participantes  que  vaian.  Que  pasa,  que  despois  as  contías  varían  todas,  pois 

evidentemente vamos a pagar menos de tickets, menos de prato, menos dun pouco de todo, pero a  

contía que se vai a cobrar pois vai a ser exactamente igual. E en relación do que dia a portavoz, Chelo,  

do Partido Popular, xa foron varias veces, non sei se foron varias veces ou deixaron de ir, é dicir, é 

unha actividade que é interesante, que é lúdica e que xa digo é moi instrutiva porque van a visitar  

cantidade  de  cuestións  que  eu  creo  que  os  van  a  favorecer  en  tódolos  niveis,  porque  van a  ver 

cantidade de cuestións interesantes. E  fala da Casa municipal da Mocidade, estamos traballando para 

darlle  forma a esta  cuestión que realmente pois,  finalmente,  o que hoxe pode figurar como Casa 

Municipal da Xuventude acaba sendo un espazo infantil que é o que realmente entendemos dende o 

goberno que debera ser, dado que efectivamente a Casa da Mocidade nun futuro próximo entendemos 

que tamén se deba de concretar para atender tamén esa poboación xuvenil e quedar este lugar para esa  

etapa de 3 a 12 anos que é o que se está traballando na actualidade. De acordo?

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

Vispo?

A sra Vispo toma a palabra: Señor Concelleiro. Eu díxenlle que lle daba a noraboa porque vostede o 

que intentou é que este espazo que hoxe hai alí se quitara a Casa da Xuventude, pero creo que tivo un 

aviso de que non podía ser porque recibe subvencións. Iso soamente queremos deixalo claro e que 
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conste en acta, que o aviso o tivo. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten vostede algo máis que dicir?

O Sr. Núñez toma a palabra: A ver, non sei a que aviso se refire a portavoz do Partido Popular. O 

que está claro que independentemente de como se chame o servizo, o servizo vaise manter mentres 

non se constitúa a futura Casa da Mocidade, os servizos que ten na actualidade. Evidentemente, ía 

seguir tendo un OMIX, ía seguir tendo un servizo público similar ao que ten na actualidade. Que  

pasa? Que nos plantexamos darlle nun futura unha visión distinta ao lugar. Non entendo o aviso ao 

que se está a referir.

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

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

Prezo público de excursión a Coruña”

5. TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 

O Sr. Alcalde toma a palabra:Pasamos á transferencia de crédito 7/2017. Ten a palabra o señor 

Tenente Alcalde

O sr. Fírvida toma a palabra: Boas tardes a todas as Concelleiras, Concelleiros e público asistente. 

Nesta transferencia de crédito que  facemos é, aplicar partidas que estaban orzamentadas nuns gastos 

relacionados  con  persoal  laboral  temporal,  que  estaban  orzamentados,  que  estas  contratacións  se 

realizarían desde o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro, polo tanto por doce meses, e na práctica, unha 

destas persoas empezou a traballar o día 1 deste mes e a outra aínda nin sequera foi contratada. Polo 

tanto  aí  temos  un  pequeno  aforro  de  diñeiro  que  podemos  aplicar  noutras  partidas  que  temos 

observado que son insuficientes as orzamentadas a inicio de ano,  como é a de redacción de proxectos 

técnicos, derivado do grande volume de obras novas que se están facendo no Concello e de proxectos 

encargados, necesitamos máis diñeiro para esta partida, e de aí ven esta transferencia de crédito.

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

O Sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Ben, boas tardes a todas e a todos. Estamos de acordo 

en que se dirixan estes cartos á Concellería de Vivenda e urbanismo como ben dixo agora o señor 

Tenente  Alcalde,  tan  necesitada  de  fondos,  e  acometer  todos  os  servizos  que  demandan  os 

contribuíntes todos os días. Oxalá cando fai outras transferencias de crédito teña a mesma visión, non 

como o ano pasado que se sacou cartos de educación para levalos a outras partidas que tiñan que haber 

sido financiadas con cultura. Senón se lembran. Non se lembran. Ben. Neste caso si que estamos de 
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acordo porque nos parece lóxico. Vamos, hai un diñeiro que se forra nesas partidas e que se pase, xa  

dicimos, a un servizo que o necesita todo o ano. Na segunda intervención, diremos máis cousas pero  

esperaremos tamén á intervención da concelleira responsable de Vivenda para que nos diga en que  vai 

empregar concretamente este diñeiro.

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

A Sra. Varelas toma a palabra: Pois neste punto estamos de acordo, que hai un diñeiro que non se 

gastou ou que non se investiu porque a persoa, como ben dixo o compañeiro, empezou a traballar o 

día 1 deste mes e a outra non, entón temos aí un diñeiro que podemos destinar noutra partida que si  

nos fai falta. Entón non vamos a opornos a algo que entra dentro da lóxica. 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: O Partido Popular o que opina sobre as modificacións de crédito é 

ineficacia e non saber xestionar correctamente. Vamos a ver, sabemos que o que explicou o señor 

Fírvida nas Comisións, de que a persoa non se, pois medio ano non se contratou, pero o problema 

tívoo  o  Centro  Empresarial  e  somos  todos  coñecedores  diso.  Despois,  na  seguinte  moción,  nas 

seguintes mocións que veñen a continuación, farei fincapé no Centro Empresarial coa carencia que 

tivemos durante estes meses, e  entendemos que si sobra este diñeiro pero por unha ineficacia súa, do 

goberno. Realmente, se sobra o diñeiro que o empregue nisto, estamos, o que dicía o señor Padrón, 

estamos esperando para ver que se vai a utilizar este diñeiro. Que alguén nolo explique. Soamente iso.  

Na segunda intervención pois direi, pero para min é unha ineficacia deste goberno.

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

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Vamos ver. Primeiro

O Sr. Alcalde toma a palabra: Tres minutos lle corresponden a todos na segunda quenda.

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Primeiro. O diñeiro vai a unha partida que está englobada na 

Concellería  de  Urbanismo pero non vai  especificamente á  Concellería de  Urbanismo. Vai  a  unha 

partida  que  se  chama  proxectos  técnicos,  que  acolle  moitos  proxectos  que  se  desenvolven  na 

Concellería de Urbanismo ou en outras concellerías diferentes. Poñamos un exemplo. A pista de skate  

que sería unha obra que tería que levar a Concellería de Xuventude, poñamos por caso, pois necesita 

un proxecto técnico, e o gasto do proxecto técnico ten que ir compensado nesta partida.  Ese é o  

motivo. É dicir, está na área de gasto da Concellería de Urbanismo, sen embargo os proxectos técnicos 

se  realizan  en  cultura,  en  xuventude,  en  participación  veciñal,  en  mobilidade  ou  en  ensino,  por 

exemplo.  Segunda  cuestión,  nós  utilizamos  o  diñeiro  que  sobra  en  partidas  que  sabemos,  
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precisamente, que a final de ano vai sobrar ese diñeiro, e que se non se gasta no exercicio económico 

corrente, vai formar parte do excedente de Tesourería que falaremos despois, nunha moción do Bloque 

Nacionalista Galego dese tema. É dicir, non poderíamos utilizar ese diñeiro para nada máis. Que fai 

este goberno? Pois aproveitar os fondos que temos orzamentados, miramos onde son esas partidas que 

vai poder sobrar un pouco de diñeiro, e utilizalas noutras que nos fai falta para prestar servizos aos 

veciños de Barbadás. A Concelleira de urbanismo entendemos que neste caso non ten porque intervir 

porque xa digo, non é unha cuestión da Concellería de urbanismo, senón de calquera concellería que 

necesite  facer  un  proxecto  técnico  para  sacar  adiante  unha  obra  ou  unha  mellora  na  súa  área.  

Ineficacia. Mire, o Partido Popular desde que eu son Concelleiro e levo aquí dez anos, sempre, todos 

os anos fixo modificacións de crédito, todos. Na Deputación provincial de Ourense, onde vostede é 

Deputada, os orzamentos apróbanse no mes de setembro, e no mes de xaneiro fan unha modificación 

de millóns de euros. Millóns de euros. Iso si que é facer un orzamento, ou sexa, aprobar un orzamento  

en setembro e que en xaneiro fagamos unha modificación de crédito de varios millóns de euros, iso si 

que  é  planificación e  xestión,  noraboa señora Consuelo  polo  que vostedes  fan  na Deputación de 

Ourense.  Sobre a ineficacia deste  concelleiro na xestión do CET. Mire, imposibilidade legal.  Nós 

tiñamos orzamentada unha praza para unha axente de desenvolvemento local e pola imposibilidade de 

facer unha contratación con ese perfil e de contratar un administrativo, tivemos que volver a traer a 

Pleno á aprobación cun informe elaborado por esta Concellería, con informe técnico de Intervención e 

de Secretaría, que foi aprobado neste Pleno. Vostede estaba presente. E votouse maioritariamente que 

se fixera unha contratación de administrativo para o CET e un auxiliar administrativo para Turismo.  

Isto  leva  uns  prazos,  porque  despois  houbo  unha  exposición  ao  público,  houbo  un  período  de 

reclamacións, houbo un proceso de selección, houbo un proceso de publicidade…Que tamén teño que 

dicir,  os  procesos  de  contratación  estanse  atrasando  neste  Concello  porque  os  negociamos  cos 

sindicatos e cumprimos todas as garantías, as máximas garantía nos procesos de contratación en canto 

á  publicidade,  transparencia  e  xustiza,  cousas  que  non  se  observaban  anteriormente  co  Partido 

Popular. Ese é o motivo polo que non foron contratadas ata o día 1 deste mes.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Nós non vamos a entrar no debate. Modificacións de crédito, claro 

que as ten que haber porque é normal porque non se pode prever ao cen por cen para gastar un ano a 

outro. Outra cousa é abusar delas,  ou outra cousa é facelo como se queira,  como xa lle  puxen o  

exemplo do ano pasado, vostedes sacaron diñeiro de Educación cando para pagar un acto cultural, 
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habendo diñeiro en cultura. Iso xa non é unha modificación de crédito, que sexa necesaria como neste 

caso. E neste caso nós estamos de acordo, daquelas non. Daquelas, o que pasa é que non lle deron o  

diñeiro en Cultura e pagouna con outra partida que en educación sempre fan falta cartos. Iso é o que  

nós criticamos. Nada máis. Neste caso si que estamos de acordo e tomen nota, e nós tamén somos 

responsables porque no seu día nós aprobamos, xa vai por dous anos seguidos o orzamento deste 

concello, e tamén temos a nosa parte de responsabilidade aínda que non o executamos. Son vostedes  

os que o executan. Nós simplemente o apoiamos, aínda non estando de acordo en moitas cousas.  Pero 

tomen  nota  que  este  Concello,  vostedes  non  están  dando  o  servizo  que  os  contribuíntes  están 

reclamando,  e  hai  moitas  deficiencias e  moitas  carencias,  e  deberían  tomar nota  para  o  próximo 

orzamento, como por exemplo agora, que necesita cartos a Concellería de Vivenda e urbanismo, e 

medrar esas partidas para esas concellerías que prestan un servizo directo ao cidadán  e o que paga os 

impostos neste Concello é, sen necesidade de vir con modificacións de crédito máis adiante. Nada 

máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Fina, está no seu uso da palabra.

A Sra. Varelas toma a palabra:  Nada, dicir o que dixen antes e engadir que as modificacións de 

crédito son algo normales por o que se ve na Deputación, nos concellos e fanse porque prever ao largo 

dun ano as incidencias que podan pasar é algo difícil. Señor Padrón, vostede faime graza. Aproba os 

presupostos e agora reclámalles. Para o próximo ano estúdeos un pouco máis e se llos aproba non llo 

estea votando en cara, porque aprobar unhas cousas e despois estar botando en cara é un pouco,  non é 

moi ético, ou non gusta moito. E nada máis. 

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

A Sra. Vispo toma a palabra: Podo?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Cando vostede queira. Se os demais están en situación de stop. Si por 

favor.

A Sra. Vispo toma a palabra: Continuamos. Mire, señor Fírvida. O primeiro que lle vou dicir é que 

estamos no Concello de Barbadás, non na Deputación. Estou farta, pero farta, como deputada de oír 

sempre da Deputación Provincial.  Non se preocupe que hoxe vai a oír Deputación Provincial por 

activo e por pasivo. Non se preocupe, neste pleno, que lle vai a saír directamente a vostede. Agora, o 

que si lle vou dicir e que non teñen nin previsión nin xestión. Vostede sabe que soamente se pode ter  

antes, ou sexa, é que ademais xa o sabían vostedes. Antes de facer os presupostos soamente se pode 

ter unha persoa, para, é que non o digo, técnico de Desenvolvemento, non se podía contratar. É unha 
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persoa por zona e a ten Pereiro de Aguiar. Por iso vostedes sabían que non se podía contratar aquí.  

Incluso esa persoa que está en Pereiro de Aguiar, non faga así porque é certo, é de A Valenzá, e vai  

cantidade de xente de aquí, de A Valenzá, e o sabemos. E está en Pereiro de Aguiar. E vostedes saben 

que soamente se pode contratar unha persoa. Non diga que non. Vamos a ver o que pasa é que lle  

sacamos as cores cada vez que lle dicimos as cousas, e despois, mire, voulle dicir, a previsión, vostede 

dime que ten que pasar diñeiro dun lado a outro. Claro que si, cando sobra diñeiro hai que metelo. Eu 

non estou en contra das modificacións de crédito. O que faga a Deputación ben feito está ou mal feito. 

Alí o defenderemos. Estamos no Concello de Barbadás e á xente que está aquí sentada impórtalle o 

Concello de Barbadás, iso que quede moi clariño. Mire, vostede, tal  como tivo abandonado durante 

uns meses, pero voullo sacar na seguinte moción, pero xa llo vou seguir dicindo. Hai unha persoa con 

nome e apelidos, unha, que eu coñeza, pero con nome e apelidos, e despois hai varias que foron a 

preguntar polas subvencións dos dous mil euros, polos nichos e ninguén lle soubo contestar. Non me 

diga que non porque lle podo por nome e apelidos que lle deron o seu teléfono señor Fírvida, e aparte 

non teño ningún inconveniente porque teño consentimento desa persoa para poder dicilo aquí, vostede 

sabe que é certo. Entón, podo preguntar, ese diñeiro que lle sobrou, tan mal atendido que está o Centro 

empresarial, que está pondo a funcionar os nichos, que está pondo en funcionamento as subvencións, 

se estamos mal de persoal porque non contratou a dúas persoa para o centro empresarial. Creo que se 

podía, porque o diñeiro que está, podería dar para dúas persoas. Por que non nos contesta a iso? É 

ineficacia. Se a partida de Urbanismo necesita, o Centro empresarial e os empresarios de Barbadás e  

os autónomos de Barbadás e os comerciantes de Barbadás, como logo traerá a señora Fina, necesitan 

desa axuda. Estivo, e vostede o sabe porque llo dixeron persoas que hoxe están no Centro Empresarial  

que  estaba  totalmente  abandonado.  E  non  teño  nada  máis  que  dicir.  E  despois,  o  Técnico  de 

desenvolvemento sabe que soamente era unha persoa, está en Pereiro. Mire, que máis quere que lle 

diga? Si é que lle sacamos as cores. Pode dicirme deputada ou concelleira. Estou moi orgullosa dos 

dous postos, pero hoxe son concelleira no concello de Barbadás. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Chelo Vispo. Señor Tenente Alcalde.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Primeiro, non é certo que o Concello de Barbadás ou que calquera 

outro concello da provincia de Ourense poda contratar un axente de desenvolvemento local. Non é 

para  nada  certo.  Vostede  está  outra  vez mentindo.  Non é  certo.  Os concellos poden contratar  un 

Axente de desenvolvemento local. Non hai ningún impedimento para que o contraten. Que si que é 

certo. DA igual. Non sei de onde sacou vostede esa idea pero si que se pode. Mire, en Coles teñen un  
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Axente de desenvolvemento local. En Coles, hai un axente de desenvolvemento local. Entón porque 

non o vai a haber en Barbadás. En Celanova hai outro. Pero que territorio Manuel?. De onde sacades 

iso. É unha loucura que digades que non se pode contratar, en fin. De verdade. Non foi ese o motivo  

señora  Chelo.  Non  foi  ese  o  motivo.  Que  vostede  me  veña  a  dicir  como  funcionaba  o  Centro 

Empresarial Transfronteirizo de Barbadás antes e como funciona agora, xa tamén, xa ten en fin. Mire.  

O Centro Empresarial Transfronteirizo non estivo abandonado nunca, nunca, porque esta persoa se 

encargou de xestionar ese centro e cando non había unha persoa alí, tiñan, tiñan instrucións as persoas  

que estaban alí de pasarme, as persoas que están en Adercou, e as persoas que están en Inclusión 

Social da Xunta, de pasarme absolutamente todos os recados que pasaban por alí. Mire. Alí se fixeron. 

Si,  si  Manuel,  si.  Non  mintades.  Non  vou  consentir  que  mintades.  A xente  que  ía  alí  a  buscar 

información tiña instrucións e se non ides alí e o preguntades de que se me pasaran a min todas,  

eEstou dicindo a verdade 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, ten que rematar, e vostedes non volvan a interromper máis.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Era unha deferencia que tiñan elas e que me tiñan que pasar, dábanlle 

o meu número de teléfono a todo o mundo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xosé Manoel, ten que rematar.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Orden non. Non podo darlles. Pero lles dixen que todo o mundo que 

pasara  por  alí  que  se  lle  dese  o  meu  número  de  teléfono  a  todo  o  mundo.  Recibín  moitísimas  

chamadas de teléfono. Non é certo o que di a señora Consuelo Vispo que recibín esa chamada e que 

non a atendín á xente. No meu despacho, hoxe, aínda hoxe teño, carnés de curso de fitosanitarios, 

carné de curso de camión grúa, se fixo un curso, se fixo un curso de grúa autocargante que xestionei  

eu directamente, fixemos o listado, chamamos a todas as persoas por teléfono, se fixo a selección das  

persoas, se realizou o curso e se entregou todos os diplomas. Como que non se traballou no CET? O 

que pasa é que traballaba esta persoa, e foi esta persoa a que contestou absolutamente a todas as 

persoas. Polo tanto non vou permitir que se diga que estivo o Centro sen utilizar e que estivo o centro 

parado todos estes meses e que non tivo actividade. É absolutamente falso. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa está

O Sr. Fírvida toma a palabra:  No, decídelo vos. Decídeme unha persoa que non fose atendida. 

Decídeme o nome dunha. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa está. Teñen vostedes outra quenda de palabra.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Decídeme o nome dunha. E que non vou consentir que se minta e que 
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se me diga que non se fixo o traballo no CET. Decídeme o nome dunha soa persoa que fora ao CET a  

buscar información e que non lle respondese.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xosé Manoel, rematou o tempo.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Pero quero que mo diga.

A Sra. Vispo toma a palabra : Dígochos a ti.

O Sr.  Alcalde toma a palabra:  Isto  non é  un galiñeiro,  vai  para todos vostedes.  Isto  non é un 

galiñeiro. Por favor.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Todos os días chamando a todo o mundo.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Xosé Manoel, xa está.  Xa está. Non podemos tomar isto a nivel 

persoal  porque  se  non  enzarzámonos  nun  debate  que  é  estéril  absolutamente,  prolongamos  esta  

situación inutilmente.  Evidentemente  teñen  o  uso  da  palabra,  un  minuto.  Non  sei  se  vostede  ou 

vostede quere falar. 

A Sra. Vispo toma a palabra: A ver, señor Fírvida. Non, non, pásollo agora mesmo. Eu non dixen 

que non lle respondese.

O Sr. Padrón toma a palabra: Isto é interminable, se estamos debatendo sobre o CET, o CET non 

viña na moción. Para iso trouxeran sobre o CET e falamos do CET.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xosé Iso é verdade tamén. Por alusións, esta é a última intervención 

O Sr. Padrón toma a palabra: Por alusións, vou a estar falando aquí. Teremos o mesmo dereito

O Sr. Alcalde toma a palabra: A verdade é que si. Chelo.

A Sra. Vispo toma a palabra: Señor Padrón, teño dereito. E teño o dereito e vouno usar. Eu non 

dixen. Escoite cando falo. Eu non dixen que non lle collera o teléfono, que lle deron o seu teléfono.  

Escoite ben, non poña palabras que eu non dixen. Eu non dixen que non lle contestara, que lle pasaron 

o seu teléfono, e lle paso a palabra a Manuel, que lle vai dicir o que lle ten que dicir.

O Sr. Fernández toma a  palabra : No, no, xa dixen o que tiña que dicir. 

O Sr.  Alcalde toma a palabra :  Xa está.   Votos a favor da  moción da transferencia de  crédito, 

Abstencións? Non houbo. En contra? Hai que preguntalo. Votos a favor?  Abstencións? Vamos a ver. 

Pídolles a todos e a todas que respecten o regulamento. Cinco minutos de primeira intervención, tres  

minutos na segunda intervención e un minuto na última intervención sempre e cando haxa alusións. 

Isto, se non convértese nunha batalla, nunha batalla. Nunha batalla verbal que non leva a ningún sitio.  

Eu  creo  que  temos  que  utilizar  todos  simplemente  argumentos.  Agradézolle  por  favor  que  nas 

seguintes intervencións fagamos iso. Intentemos facelo. Intentemos facelo. Creo que intento ser o 
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máis democrático posible e o máis obxectivo posible. As veces complícanse as cousas e para iso, para 

evitar complicacións e para que os cidadáns entendan o que é un debate político debe haber un orden. 

Moitas grazas.

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

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

crédito 7/2017”

6.  RESOLUCIÓN  DAS  ALEGACIÓNS  DA  MODIFICACIÓN  DA  ORDENANZA 

REGULADORA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS ÁS ASOCIACIÓNS VECIÑAIS 

INSCRITAS NO REXISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DO CONCELLO 

DE BARBADÁS. 

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Resolución das alegacións da modificación da ordenanza reguladora 

para a concesión de subvencións ás asociacións veciñais inscritas no rexistro municipal de asociacións 

veciñais do Concello de Barbadás.  Ten a palabra,  neste caso quen presentou alegacións, vostedes. 

Sarín. A señora Interventora e a señora Secretaria, non teñen nada que informar?

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Pois entón ten vostede a palabra.

O Sr. Núñez toma a palabra: En relación coa primeira alegación, refírese á modificación do artigo 

3.2. O artigo 3.2 da ordenanza di “ o prazo improrrogable de presentación será de trinta días naturais  

contados  a  partir  do  seguinte  da  publicación  destas  bases  no  Boletín  Oficial  da  Provincia”.  E  a 

alegación vai no sentido exactamente igual, e dicir, di “ o prazo improrrogable de presentación será de 

trinta  días  naturais  contados  ao  seguinte  o  da  publicación  desta  ordenanza”.  Cambia  bases  por  

ordenanza. “No Boletín Oficial da Provincia tras a súa aprobación definitiva”. E fai esa engádega de  

tras  a  súa  aprobación definitiva.  Dicir  que,  xa  tamén  na  disposición  final,  tamén  se  recolle  que 

efectivamente, esta ordenanza entrará en vigor despois da súa aprobación definitiva no Boletín Oficial 

da Provincia, e  que en todo caso é absolutamente redundante, por dicir así. Non mellora, nin modifica 

substancialmente o que é o sentido da ordenanza. 

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ou sexa que valorada positivamente.

O Sr. Núñez toma a palabra: Si, por tanto se pretende aceptar a emenda.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Penso que sería conveniente debatelas unha a unha porque quedaría 

máis claro a postura de cada quen. Penso eu. Esta acéptase en principio, si. Ramón. Manuel? Non 

marquei tempos aquí. Non marquei tempos aquí.
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O Sr. Fernández toma a palabra: Imos ser breves. Grazas señor Alcalde por a palabra. Vamos a ver. 

Señor Sarín, esta modificación que facemos do artigo 3.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón, un momentiño. Quizás non sería conveniente, debate e 

votación. Debate e votación para que logo non vos liedes vos.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Resolución Si, paréceme ben. Bueno, ten vostede a palabra agora 

mesmo.

O Sr. Fernández toma a palabra: Si, gracias de novo. Simplemente sería matizar o que dicía o señor 

concelleiro. Nós facemos unha modificación do 3.2 pola seguinte cuestión. Na redacción inicial da 

ordenanza di o seguinte o apartado 3.2, “ O prazo improrrogable de presentación será de trinta días 

naturais  contados  a  partir  do  día  seguinte  ao  da  publicación  destas  bases  no  Boletín  Oficial  da 

Provincia” e non se queda aí soamente, porque agora ben o detalle de por que nós queremos modificar 

isto,  senón que engada ademais na aprobación inicial  “ou se é  o caso a  partir  da publicación da 

convocatoria aprobada pola xunta de goberno local” É con isto porque non estamos de acordo, porque 

o hai que pasar polo pleno, e unha vez que se publica no Boletín Oficial, non cando se comunica 

nunha Xunta de goberno local. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas. Votos a favor?.  A segunda alegación, que afecta ao 

artigo 12, non. Non porque non teño os papeis. 

O Sr. Núñez toma a palabra: Si, si, a segunda alegación é esa. 3.3.1b. A ver, esta emenda vai no 

seguinte  sentido.  Refírese,  a  unha  engádega  final  que  neste  parágrafo,  e  entendemos  que 

efectivamente tamén é de certo un modo redundante, xa que eles o que pretenden co engadido é, 

dicíamos na ordenanza “ademais deberán constar os compromisos a asumir por cada un dos membros, 

copias  compulsadas  do  DNI  de  cada  un  deles.  Non  será  necesario  a  súa  presentación  si  xa  se 

presentase previamente esta documentación”. E a emenda vai no sentido de que di, “a documentación 

sinalada neste apartado non será necesaria se a entidade solicitante recibiu subvención do Concello de  

Barbadás polo mesmo concepto no 2016, e que sempre que a persoa física que a representa sexa a  

mesma”. Dicimos que é, efectivamente, pois podíamos, vamos a estar de acordo tamén coa emenda 

porque tampouco modifica substancialmente o articulado da ordenanza e, pois estamos a favor dela. 

De acordo?

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Señor Ramón? Señora Fina? Manuel?

O Sr. Fernández toma a palabra: Si, unicamente matizar que a modificación que nós facemos é no 

tocante  a  requirir  ás  asociacións  un  documento  que  se  fai  por  primeira  vez  cando  se  crea  unha 
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asociación veciñal ou calquera outra asociación que é a fotocopia da acta fundacional da asociación,  

que xa consta no Concello e que ademais non teríamos por que pedila. Outras cousas si, como son os  

cambios da xunta directiva, composición e demais, e rexistros e adaptación ás novas leis, que require a 

Consellería de Presidencia. E no tocante ao rexistro provincial. Esa é a única modificación. O tema de  

volver a requirir a fotocopia da acta fundacional, cando dicimos que é un documento xa inicial cando 

se constitúe unha asociación. Non hai porque volvelo pedir. Por iso vai nese senso. Grazas

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:   Moitas  grazas.  Polo  tanto  votación.  Ou  queren  facer  algunha 

consideración mais.

O Sr. Núñez toma a palabra: A intervención do Concelleiro do Partido Popular, eu creo que aí estás 

xa defendendo a alegación terceira. Estábamos na segunda, que era referida á fotocopia do CIF da  

entidade, non relativa da acta fundacional, que van no mesmo sentido as dúas. Van todas no mesmo 

sentido pero,simplemente dicir esa puntualización.

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

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Pasamos ao catro. Que afecta ao artigo cinco. Dende a modificación 

do segundo parágrafo.

O Sr. Núñez toma a palabra: Non, é a terceira.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Agora imos a 3.3.2d

O Sr. Alcalde toma a palabra:  d. Fotocopia da acta fundacional da asociación

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, sen ningún problema, a defensa anterior que fixo Manuel.

O Sr. Alcalde toma a palabra: E a súa defensa.

O Sr. Núñez toma a palabra: A ver, é similar tamén ao argumento presentado antes, por parte do 

equipo de goberno. Dicir que efectivamente, a ver, é outra forma de dicir as cousas pero nada mais.  

Unha pequena matización, é dicir, non modifica o sentido da ordenanza. E si que entendemos que é 

unha maneira de favorecer en certo modo o traballo das asociacións veciñais non volvendo a presentar 

esta documentación, si efectivamente xa a presentaron no 2016. Acéptase a  emenda.

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra: Polo  tanto  damos  por  resolto  o  debate  e  pasamos  á  votación 

directamente. Votos a favor?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A cuarta alegación fai referencia ao artigo, que é á modificación do 

segundo parágrafo. Ten a palabra o señor concelleiro.

O Sr. Núñez toma a palabra: Ben, aquí, esta alegación refírese ao artigo 5, no parágrafo segundo, 
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que  ven a  ordenanza  establece  “que  examinada  a  documentación,  a  Concellería  de  Participación 

Veciñal  poderá conceder  un prazo de  ata  10 días  hábiles para emenda das  deficiencias materiais  

detectadas”. E a emenda  vai no sentido, de feito na Comisión informativa do pasado xoves, entendo  

que aceptou tamén unha engádega no debate e a emenda vai no sentido “examinada a documentación 

a Concellería de Participación Cidadá, concederá se é o caso”, que foi a emenda que se aceptou no 

debate da comisión, “un prazo de 10 días hábiles para emendas das deficiencias materiais detectadas,  

se é o caso, procederase de conformidade ás seguintes regras”. Si tamén, acéptase a emenda porque ao 

final  tampouco cambia,  simplemente,  non é   conceder  o  prazo  porque  si,  senón dalo  se  hai  esa 

necesidade imperiosa, se hai unha documentación errónea. Xa se fixo o ano pasado e se vai a seguir 

facendo. Si se presenta a documentación e non se está correcta pois se lle require por escrito para que 

no prazo de 10 días.

 O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois si.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Pois entón tes que empezar outra vez, porque non consta na acta. 

Fai unha síntesis.

O  Sr.  Núñez  toma  a  palabra  (BNG):  Si,  a  ver,  a  cuarta  alegación,  modificación  do  segundo 

parágrafo do artigo 5. Dicir que xa na comisión informativa do xoves pasado se aceptou una emenda, 

unha engádega a esta emenda, e o articulado falaba de “examinada a documentación a Concellería de  

Participación poderá  conceder  “examinada  a  documentación  a  concellería  de  Participación”.  E  a 

emenda do Partido Popular fala “examinada a documentación a concellería de Participación Cidadá 

poderá  conceder,  concederá,  perdón,  se  é  o  caso,  “examinada  a  documentación  a  concellería  de 

Participación.  Transcorrido  este  prazo,  se  é  o  caso  procederase  de  conformidade  coas  seguintes 

regras”. En todo caso pois se acepta, porque é o modo normal de traballo cando se detectan estas 

incidencias. Acéptase a emenda.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Señor Ramón? Señora Fina? Señor Manuel? Nada. Votos a 

favor?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.

O Sr.  Alcalde toma a palabra:  Si.  Quinta  emenda,  fai  referencia   ao  artigo  6,  modificación da 

composición da comisión de valoración. Ten a palabra o señor Concelleiro.

O Sr. Núñez toma a palabra: Ben, o artigo 6, modificación da comisión de valoración. A comisión 

de valoración establece, ten a seguinte composición segundo o articulado da ordenanza. O consello de  

Participación Cidadá,  ou persoa a quen delegue, dúas traballadoras municipais con experiencia en 
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participación  veciñal  e  tramitación  de  subvencións,  o  vicepresidente  do  Consello  municipal  de 

participación veciñal ou persoa a quen delegue e a Secretaria do Concello, con voz e sen voto ou 

persoa na que delegue. Aquí se fai unha modificación onde se suprime o cargo do vicepresidente do 

Consello municipal de participación veciñal. E que nós xa, coa que non estamos de acordo porque nós 

xa na anterior convocatoria, no 2016, por parte das asociacións veciñais se presentaron alegacións 

nesta liña de que dicían de que presentábamos unha comisión de valoración moi politizada porque 

había  varios  concelleiros  na  comisión  de  valoración.  Se  quitaron  os  concelleiros,  quedou  este  

concelleiro que preside a concellería, e se meteu, pois o vicepresidente do consello municipal que 

entendemos que é unha maneira  tamén dada a situación actual de desafección da cidadanía polo tema 

político, recabar alguén da rúa para polo nun cargo como este na comisión de valoración, deste tipo de 

asociacións,  é  algo  que  enriquece  a  democracia  e  fai  que  a  cidadanía  participe.  Neste  caso  o  

vicepresidente  do  consello,  participe  directamente  nesta  toma  de  decisións  que  entendemos  que 

enriquece a vida política e a vida democrática deste concello.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Ben, aquí non estamos de acordo. Estamos de acordo coa alegación 

como manifestamos no seu día, e houbo un debate sobre isto. A segunda parte do que expuxo aquí o  

Concelleiro,  señor  Sarín,  estaríamos  de  acordo  si  o  vicepresidente  do  consello  municipal  de 

participación veciñal fose elixido polas asociacións veciñais, cousa que non foi. Esa elección foi, por 

cualificala dalgunha maneira, errónea. Porque foi elixido por sete persoas que non están metidas en 

ningún tipo de asociación. Entón, o vicepresidente dese consello terá que ser unha persoa elixida por 

todas as asociación, maioritariamente, tamén polos non adscritos, e entón si que veríamos con bos 

ollos que estivese nesta comisión de valoración. Polo tanto entendemos que a alegación que se nos  

presenta debería suprimir esa figura mentres non sexa esa persoa elixida por todas as asociacións 

veciñais na próxima convocatoria do consello municipal de participación veciñal. Nada mais.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Fina? Manuel, ou señor Manuel?

O Sr. Fernández toma a palabra: Si, xa en reiteradas ocasións, tanto por parte de Compromiso por 

Barbadás, como desde o Partido Popular, que ademais participamos naquela primeira composición do 

consello de participación veciñal, que de feito, é algo que non está a funcionar. E o nomeamento desta 

persoa, do vicepresidente, é algo de dubidosa legalidade, polo número de persoas que o elixiron e  

porque non representa de ningún xeito, e non teño nada en contra desta persoa, pero non representa de  

ningún xeito o movemento veciñal de Barbadás. Polo cal nós traemos hoxe esta alegación para que se 
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modifique. Xa é a segunda vez que o reiteramos, na convocatoria do 2016 e agora nesta segunda do  

2017. Primeiro porque non funciona o consello municipal de participación veciñal. De feito hai varios 

órganos que aínda están sen elixir e non van conseguir elixilos e segundo porque esta persoa non foi  

elixida como se debería de facer. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Serafín Núñez.

O Sr. Núñez toma a palabra: Ben, hai que volver sobre o mesmo, pero non hai ningún problema. 

Falamos as veces que faga falta.  Vamos a ver. A elección, eu creo que, definitivamente, eu  creo que 

teñen medo á democracia, ou teñen medo á participación da xente que entre na vida política, porque  

non o entendo. É dicir, xa o expliquei. Si fan o favor, eu estou calado cando vostedes falan e pido o  

mesmo respecto para a miña intervención, se é posible.

O sr. Alcalde toma a palabra: Creo que cando intervín antes, roguei que se comportaran todos deste 

xeito pero  por favor.

O Sr. Núñez toma a palabra: Xordo non son. Veña. Falan de que a elección do vicepresidente, e xa 

se falou aquí en varias ocasións, foi unha elección errónea ou ilexítima, ilegal, non sei que cuestións.  

Vamos a ver, a elección dese vicepresidente fíxose na constitución do consello municipal, e se fixo, 

había quince persoas  non adscritas que  eran as que segundo a ordenanza tiñan a  posibilidade  de  

nomear entre esas quince, unha persoa que os representara no consello municipal, iso é o que di a 

ordenanza.  E ese día  pois o escolleron a xente que estaba nese momento que ao final eran nove 

persoas as que estaban alí,  e son as que fixeron, decidiron escoller ese vicepresidente, polo tanto.  

Falan de que si o consello non funciona. O consello funciona no que funciona. Se está reunindo coa 

temporalidade  que  establece  a  ordenanza  e  intentaremos  evidentemente,  pór  en  marcha  os 

mecanismos precisos para que a xente volva de novo a participar. Eu entendo que é unha canle normal 

onde está  representada toda a cidadanía e todo o movemento asociativo. E dicirlle á portavoz do  

Partido Popular que o vicepresidente do consello municipal non representa ás asociacións veciñais, 

non. Representa aos veciños non adscritos que teñen un cupo dentro dese concello municipal. É a eles 

aos que representa. Non representa ás asociacións. As asociacións teñen un membro que os representa  

dentro  dese  consello,  pero  non é o vicepresidente  quen representa as  asociacións.  Desde  aquí  se  

decidiu ou escollemos que quitamos representantes políticos na convocatoria  2016 para meter un 

cargo público, un cargo, unha persoa da rúa para desempeñar este carto e a verdade que non entendo a 

súa teima contra isto. Nada mais.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón.
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O  Sr.  Padrón  toma  a  palabra: A vostede  parécelle  normal  que  o  vicepresidente  do  consello 

municipal de participación veciñal o elixan sete persoas non adscritas, ou sexa, que non teñen nin 

ganas de meterse en ningún tipo de asociación, dun consello municipal de participación veciñal, e que 

esa persoa  teña acceso a ir a unha comisión de valoración onde se deciden as subvencións que se dan 

ás asociacións. A vostede parécelle normal? Oia, que haxa, que os representantes dos non adscritos 

teñan un representante dentro do consello municipal de participación veciñal, paréceme normal. Agora 

que o vicepresidente sexa elixido por sete persoas que o elixiron e nin as quince que aquilo que xa non 

se podía haber feito esa elección. Xa non se podía haber feito ese día. Que a fixera outro día, vale. Ou 

sexa, que a ver. Vamos falar seriamente. Pero o normal, o normal, que ese vicepresidente sexa elixido 

por todas as asociacións de veciños, culturais e demais, todas as que integran o rexistro municipal de 

asociacións, máis os non adscritos tamén. Porque é o que ten que representar a todos. Non so a sete 

persoas. Vamos. Eu non sei si, co sentido común enriba da mesa, pero si, xa digo, tamén non temos 

nada en contra da persoa nin moito menos, pero a figura que se nos presenta aquí, e logo despois que  

se meta esa persoa que non representa a ninguén, nunha comisión de valoración. Non sei, o sentido 

común, eu non sei onde o teñen vostedes, pero..

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

O Sr. Fernández toma a palabra: Por insistir un pouco no mesmo. É certo o que di o señor Padrón. 

O tiña que elixir entre quince persoas das cales estaba sete. Onde está aí a forma. Despois, segundo, 

non representa a ninguén, e non representa a ninguén porque dentro do regulamento de participación 

veciñal non se terminaron de compor os distintos órganos que o compoñen, polo cal non ten validez 

funcional ningunha. E esa é a razón, porque non representa a ninguén esa persoa. E insisto que non 

temos nada en contra dela. Nada mais. 

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas.  Votos a favor Eu creo que estivo suficientemente 

debatido.  Eu creo que todo quedou claro por parte de todas as partes. Votos a favor da alegación.

A Sra. Secretaria toma a palabra: A favor da alegación 

O Sr. Alcalde toma a palabra Si, exactamente. Da alegación que é o que se vota.

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

O Sr. Alcalde toma a palabra: En contra?

 

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Sexta alegación. Fai referencia ao artigo 8. Supresión do último 

parágrafo. Señor Serafín?
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O Sr. Núñez toma a palabra : Ben, supresión do último parágrafo do artigo 8. O artigo 8, no último 

parágrafo, di “cada actividade proposta no anexo cuarto, a cantidade económica que se poderá obter, 

nunca superará os 600 euros”. A ver, esta é unha novidade que se inclúe na ordenanza este ano. Dicir  

que xa na reunión que tivemos a principios de ano, aquí o Tenente Alcalde e este Concelleiro cos 

representantes das asociacións veciñais antes de traer a Pleno a aprobación inicial, consensuáronse 

determinadas  cuestións,  como unha delas  era esta,  é  dicir,  onde se consensuou que non puideran 

superar este límite de 600 euros por cada actividade. E tamén se consesuou outra que ten relación co 

mesmo, porque non ten sentido  plantexar  neste  momento ir  en contra  de algo  que efectivamente 

consensuamos e aprobamos coas asociacións veciñais, onde efectivamente se falaba de que tamén 

poderían optar no apartado final do artigo cuarto, poderían optar a unha porcentaxe máxima do vinte 

por cento, para material inventariable, necesario imprescindible para a realización das actividades. 

Este  tipo  de  cuestións  tanto  o  tope  dos  600  euros  como  o  do  vinte  por  cento  para  material  

inventariable necesario se consensuou coas asociacións, polo tanto non ten sentido volver sobre isto. E 

o sentido de  meter  esta  cuestión é porque realmente  pretendíamos que efectivamente houbera un 

mínimo de  actividades  plantexadas.  Enriquecería  a  vida  social  e  o  traballo  que  ten  que  facer  a 

asociación en todo o seu ámbito territorial que é do que se trata, e vou pór un exemplo. Se houbese por 

exemplo unha actividade, un obradoiro de teatro infantil dun club xuvenil, que tivese unha duración 

importante ao longo do ano, con ducias e ducias de mozos, se non houbera este tipo de tope de 600 

euros,  conseguiríase  unha importante  cantidade  de  diñeiro simplemente con unha actividade.  Nós 

entendemos que  efectivamente  había  que  taxalo  dalgunha maneira  para  fomentar  en todo  caso  o 

traballo social e que evidentemente, pois fixeran canto mais tipo de actividades mellor. Por iso se trae,  

por iso se incluíu e polo tanto pois non se está de acordo coa emenda.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón?

O Sr. Padrón toma a palabra: Nada, simplemente, que estamos de acordo coa alegación porque non 

se  poden por  límites e  cada  asociación ten a  súa natureza e  fai  actividades  que non poden estar  

suxeitas a un límite predeterminado.

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

O Sr. Fernández toma a palabra: Ben, pois nós o que pretendemos con esta alegación concreta é 

evitar por chanzos as actuacións que fan as diferentes asociacións de veciños, e procurando que todas 

as  actividades  que  se  fan que  recalen directamente  e  que  queden,  que  perduren no tempo nestas 

localidades, que á vista do visto, por a forma de actuar deste goberno, estanse esquecendo delas e das  
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localidades rurais. Ben, deixo unha pregunta no aire, a ver, con este proceder, aumentaron o número 

de asociacións? Aumentou o tecido asociativo no noso concello? Non. Foron mais as asociacións que 

solicitaron subvencións ao concello desta vez? Non. Foron bastantes menos. De aí que traiamos dentro 

outras tantas esta alegación. Grazas.

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

O Sr. Núñez toma a palabra: Si, moi breve. Dinos que nos esquecemos do mundo rural, do rural 

deste concello e das asociacións. Eu creo que este goberno puxo un tope máximo de 3.000 euros por  

asociación que non puxo o Partido Popular. Para que o Partido Popular chegara a esta altura terían que 

pasar anos e anos de lexislatura. Vostedes repartían discrecionalmente aquel señor de bigote que tanto  

se enfadan cando me refiro a el, repartía discrecionalmente segundo lle parecía correcto. Algúns pois 

por facer unha agarrada  do porco,  facer calquera tipo de actividade,  asociacións que non rendían 

contas nin facían absolutamente nada. Nós levamos un control exhaustivo do número de asociacións 

que participan, estase fomentando o traballo con elas, estase no traballo do día a día. Evidentemente,  

non aumentou o tecido asociativo. Ogallá aumentase o tecido asociativo. Nós estamos en contacto con 

eles para isto. Pero que en todo caso dicir que foron a menos as asociacións que se presentan, de  

momento aínda non presentaron nada. Non podemos saber o número de asociacións que realmente 

van a concorrer a esta liña de axudas. Nada máis.

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

O Sr. Fernández toma a palabra: Si, por rematar coa alegación. Gústame que o señor Sarín saque 

temas do pasado porque iso é que lle dan onde máis lles doe. Iso é evidente, non. Vamos a ver. Mire, 

legalidade, transparencia, moito mellor. Mire, a día de hoxe, os grupos da oposición e probablemente 

moitos  do  goberno,  non  tiñan  a  totalidade  destas  alegacións.  Esa  é  a  transparencia.  Non  se 

preocuparon vostedes desde o xoves, que dixemos na Comisión informativa que faltaba seis puntos 

destas alegacións, non se preocuparon de facerllas chegar. Hoxe á tarde, a un compañeiro da oposición 

tívenllas que pasar eu por whatsapp. E a outra presentouse sen elas. Entón aí está a transparencia e a 

legalidade. Pois si é así hai trato de favor. Déronchas no mesmo momento que nos sentamos nesta 

mesa. É moi curioso, e deuche tempo a estudalas. Moitas grazas.

A Sra. Varelas toma a palabra: Pois si.

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

A Sra. Secretaria toma a palabra: Da alegación?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Da alegación, claro.
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A Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular mais Grupo Mixto.

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

A Sra. Secretaria toma a palabra: O resto

O Sr. Alcalde toma a palabra: A ver, eu creo que os debates son en público, non bis a bis.

O Sr. Fernández toma a palabra: Eu contesto ao que me preguntan.

A Sra. Vispo toma a palabra: Señor Alcalde, un minuto soamente. Eu creo que si vostede é o que 

regula os Plenos, creo que aquí todos temos dereito  a que se lle respecte e as persoas que non están. O 

señor do bigote creo que ten que retirarse desa acta e se di ex alcalde. Eu creo que por respecto a todas 

as persoas incluso creo que vostede cando non estea aquí tampouco lle gustaría que lle dixeran o señor 

de…

O Sr. Alcalde toma a palabra: Quere retiralo?

O Sr. Núñez toma a palabra: Retíroo se tanto lle molesta. Parece unha cuestión porque é algo, non é 

para tanto

A Sra. Secretaria toma a palabra: Démoslle un micrófono para que conste a retirada.

O Sr. Núñez toma a palabra: Si que o retiro, non teño ningún problema, pero quero dicir que parece 

que se molestan cando me refiro con esta cuestión cando eu realmente non estou faltando a ninguén.  

Estou referíndome á presenza física do señor que foi alcalde aquí durante vinte e oito anos, nada máis 

e que tiña bigote.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas señor Sarín, moitas grazas señora Chelo. Alegación 

sétima, artigo 11, modificación do primeiro parágrafo. Señor Sarín Núñez.

O Sr. Núñez toma a palabra:  Ben, di  a ordenanza,  “as subvencións concedidas  ao abeiro desta 

convocatoria deberán ser xustificadas antes do 15 de decembro do ano en curso. De non presentar a  

xustificación dentro do prazo establecido ou de non existir de forma motivada e por escrito, dentro do 

mesmo prazo, entenderase que renuncian á subvención concedida. Este prazo así como a presentación 

de  solicitudes  entenderase  sen  prexuízo  no prazo  de  dez  días  hábiles  para  concedela  no caso  de 

presentación incompleta  ou defectuosa” Isto  é o que di  o primeiro parágrafo.  A alegación vai  no 

sentido, de

O Sr. Alcalde toma a palabra: Suprimir o primeiro.

O Sr. Núñez toma a palabra: Non, non, modificación do primeiro

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, si, modificación do primeiro

O Sr. Núñez toma a palabra : No sentido de que di “con carácter xeral 
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O Sr. Alcalde toma a palabra: E quen ten o micro encendido? Está o micro encendido aí. Non está?

O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Non funciona.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero mira, da igual, o resumo é que a alegación modifica o artigo 

11. E a partir de aí continúa.

O Sr. Alcalde toma a palabra: O primeiro parágrafo.

O Sr. Núñez toma a palabra: Si, a alegación modifica o artigo 11 no sentido que di a alegación, “con 

carácter xeral as subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria deberán estar xustificadas antes 

do 15 de decembro do ano en curso. De non presentar a documentación dentro dese prazo ou de non  

existir  de xeito  motivado e por escrito  dentro do mesmo, entenderase que renuncia á subvención 

concedida”: E despois di “as entidades beneficiarias poderán optar a xustificar a subvención en dous 

prazos,  un  primeiro  prazo  no que  poderán  xustificar  unha parte  da  subvención concedida  e  que 

rematará o 31 de xuño de 2017, e un segundo prazo para xustificar a parte restante da subvención e 

que será establecido con carácter xeral e definitivo, é dicir, antes do 15 de decembro do 2017. Ambos 

prazos enténdense sen prexuízo do prazo de dez días que se concederán no caso de presentación da 

documentación incompleta ou defectuosa para a súa rectificación” É dicir, que reincorporan estes dous 

prazos. A ver, breve., distintas argumentacións para chegar ao mesmo final. É dicir, non ten sentido 

por un lado á altura do día que estamos, 5 de xuño, presentar unha alegación onde queren que a día 31 

estea xustificada e estea rematado o proceso cando aínda non se iniciou. Cando estamos aprobando 

definitivamente a ordenanza, vai a ir a unha aprobación, vai a ir a unha publicación no Pleno, se van a 

conceder os trinta días precisos para que as asociacións presenten a súa documentación, reunirase a 

comisión de valoración, faranse, é dicir, é que non hai, non hai máis días. É inviable. Entón iso xa por 

un lado. É absolutamente imposible. E por outro lado, si tamén lle vou dicir. Aínda que estivéramos en 

prazo non se lle ía aceptar tampouco en modo algún xa que sería un método moi dilixente de paralizar  

os  servizos  administrativos,  de  intervención  desta  Casa,  de  acordo,  porque  non  podemos  estar  

absolutamente cada seis meses facendo este tipo de cuestións porque non é viable. Entón, e ademais 

tampouco o vexo, desde esta Concellería tampouco vexo unha necesidade por parte das asociacións 

veciñais. Tamén se lle fixo constar na reunión do mes de febreiro, onde veñen de recibir en decembro 

as que puideron chegar  a ese tope de 3.000 euros.  As que puideron chegar,  veñen de recibir  esa 

cantidade e polo tanto non existe unha premura, nin existe nada que xustifique esta alegación, esta 

emenda. Entón, estamos en contra da emenda. Vale?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón Padrón, por favor.
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O Sr. Padrón toma a palabra: Eu estou seguro que si vostedes estiveran na oposición ían aprobar 

estas alegacións todas.  Este  debate xa se fixo o ano pasado.  Nós, o noso grupo non presentamos 

alegacións porque xa houbo este debate, falouse destes temas todos, as propias asociacións de veciños 

presentaron todas estas alegacións, e o grupo de goberno entendeu que non debía ser así a ordenanza 

para a concesión das subvencións. Daquelas nós votamos en contra porque non se contemplaban estas 

peticións das asociacións de veciños. Desta vez xa renunciamos a traer as alegacións. Queremos dicir  

que non se nos aportou a segunda, terceira, cuarta, sexta e sétima alegación que presentan aquí e  

encontrámola  aquí  enriba  da  mesa  cando  chegamos.  Chamamos  iso  si,  aos  que  presentaron  as 

alegacións, ao Partido Popular, para si nolas podían facer chegar para miralas antes do Pleno. E nada, 

agora como tiñamos seguro que ía saír as alegacións, non ían a saír adiante porque hai un grupo que 

está a favor do goberno como pasou no seu día,  coa aprobación da ordenanza o ano pasado, das 

subvencións, pois volvemos sobre o mesmo e non temos posibilidade de cambialo. Nada máis.

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

A Sra. Varelas toma a palabra: Aclarar que o meu voto é o mesmo ca da outra vez, porque eu cando 

voto, voto, e convencida do que fago, e non cambiei de parecer do ano pasado a este. Por iso non 

contesto nada porque co meu voto xa estou contestando todo. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Manuel?

O Sr. Fernández toma a palabra: Pois ben. De todas as alegacións que hoxe traemos, esta se cadra, 

é a que máis lles está importando ás asociacións de veciños, porque estánolo insistindo. Insistírono o  

ano pasado, vostede estaba presente. Insistiron este ano. Vamos a ver. Que é o que pasa? Tarde, mal e 

nunca. Cando estamos votando estas alegacións? 5 de xuño. Claro, non se preocuparon vostedes traer 

esta modificación da ordenanza a primeiros de ano e estamos metidos a metade de ano. Co cal, visto  

desde ese punto, a que ven hoxe propor o parcializar a subvención? Xa o prazo que lles estou a pór  

aquí xa vai practicamente esgotado. Hai que poñerse as pilas, hai que traer as cousas ao día. Hai que  

traelas ao principio de ano. As asociacións funcionan e actúan cando hai unha previsión no Concello 

sobre todo, e non a hai, ese é o problema. Por iso traemos hoxe aquí esta alegación. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Se quere unha última intervención, senón votamos.

O Sr. Núñez toma a palabra: Moi breve. En todo caso, pedir perdón no que a min me corresponde 

polo  tema de  non darvos,  con respecto  as  alegacións,  de  non darvos  aos  grupos  da  oposición a  

fotocopia que faltaba. A verdade é que esquecinme completamente. Sei que había un erro na comisión, 

pero a verdade é que non me dei conta, estaba enriba da mesa, eu nese aspecto pido desculpas. Dicir, 

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: P3200900C
25



CONCELLO DE BARBADÁS

que di o portavoz do Partido Popular que é o que máis lle importa ás asociacións. Pode ser o que máis  

lle importa. Eu desde logo as alegacións véxoas de vostedes. Non vexo as alegacións das asociacións. 

Consensuaron con nós naquela reunión determinadas cuestións e hoxe non vexo as alegacións. No, no, 

eu non vexo alegacións enriba da mesa. De acordo. Entón, vale. E a alegación veu cando eu, e os  

prazos son os prazos, a burocracia é a burocracia e estamos onde estamos porque é o que hai. Que 

puido vir en xaneiro, pero para vir en xaneiro, o 5 de xaneiro, cando hai que reunirse coas asociacións, 

en 2016

O Sr. Alcalde toma a palabra: Sexa moi breve, por favor.

O Sr. Núñez toma a palabra: Nada remato.

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

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

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

A Sra. Secretaria toma a palabra: O resto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A oitava alegación que fai referencia ao artigo 12, modificación do 

primeiro parágrafo. Señor Serafín?

O Sr. Núñez toma a palabra: Si, ben. É relacionada coa anterior.  Di  o primeiro parágrafo do artigo 

12  “O  pagamento  realizarase  unha  vez  xustificada  de  modo  completo  a  subvención  concedida 

mediante transferencia á conta corrente sinalada pola entidade beneficiaria. A falta de acreditación de 

gastos así como deficiencias non susceptibles de emenda que se observen na conta xustificativa que 

presente  o  beneficiario  dará  lugar  ao  prorrateo  automático  da  cantidade  subvencionada”  Ben,  a 

emenda vai en relación tamén  coa emenda anterior, que non pasou, que non se aceptou e esta leva o  

mesmo  camiño.  É  dicir,  porque  establecen  “o  pagamento  realizarase  unha  vez  xustificada  a 

subvención concedida segundo o establecido no artigo 11” que establecía eses dous prazos que non 

acaban de aceptarse. Non se acaba de aceptar a alegación. “Mediante transferencia á conta corrente 

sinalada pola entidade beneficiaria”. Segue, a modificación é esa. O  resto, entendo, do articulado non 

ses modifica, polo tanto non se acepta.

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

O  Sr.  Padrón  toma  a  palabra: Así  rapidamente,  lembrar  aquí  que  vostedes  trouxeron  unha 

ordenanza dunhas subvencións para as asociacións veciñais sen falar con ningunha asociación veciñal. 

Falaron despois, a posteriori. Temos boa memoria todos, senón pregúntenlle a todos, vamos, aquilo foi 

así. 
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina?

A Sra. Varelas toma a palabra: Nada, quería dicir, non sei se este é o momento ou despois. Na 

disposición final tamén había que cambiar unha cousa. Onde pon base, pór ordenanza, porque xa que 

empezamos  no  principio  chamándolle  ordenanza  non  base,  penso  que  quedaría  mellor  así.  Pon 

“disposición final,  esta ordenanza entrará en vigor ao día seguinte  da súa publicación no Boletín 

Provincial” Isto é como me gustaría que quedara, non como está agora que pon base. Entendeu o que  

lle digo? Non sei se me entendestes?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Que pon base en lugar de ordenanza e que o cambiemos para poñer 

ordenanza.

A Sra. Varelas toma a palabra: Exactamente. Xa que o cambiamos na primeira, sobre todo no artigo 

3.2 e que modificamos isto, pois entón, penso que na disposición final habería que modificalo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Chamarlle ordenanza en tódolos sitios.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Ao mellor pode ser a palabra reguladora das bases.

A Sra. Varelas toma a palabra:  Non, falamos na disposición final. Na disposición final onde pon 

base, poñerlle, en vez de poñer esta base, poñer esta ordenanza.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si pódese votar.

A Sra. Varelas toma a palabra: Eu digo que non sei se era o momento de dicilo ou despois.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Despois da votación, pero queda aí. Votos a favor da alegación? Non, 

ten vostede a quenda de  palabra aínda.

O Sr. Fernández toma a palabra: Si, vamos a ver. Esta modificación do artigo 12, ven precisamente 

como comentaba o señor concelleiro en caso de que saíra aprobada a modificación feita no apartado 

anterior sobre o artigo 11.  Desta  maneira xa vendo que saíu en contra pois non ten moita lóxica  

tampouco. Grazas.

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

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

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

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Resto.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Agora pode facer vostede a súa consideración en relación ao das 

bases.

A Sra. Secretaria toma a palabra:Xa está, xa tomamos nota e xa está.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Agora vou facer eu unha consideración sobre estas alegacións en xeral 
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e  sobre  a  ordenanza  en  particular.  Vamos  a  ver,  eu  creo  que  aquí,  aparte  de  debater  sobre  as 

alegacións, falouse da ordenanza en xeral, e do funcionamento destas achegas. Aquí hai que recordar 

que o Partido Popular durante vinte e oito anos daba as subvencións a dedo. Pagaba as subvencións a 

final de ano. Polo tanto a min sorpréndeme agora todas estas alegacións e ademais non había un 

Consello  de  Participación  Cidadán,  que  evidentemente  pode  ser  político  o  debate  sobre  o  seu 

funcionamento ou non, pero existe. Pero existe. Cousa que antes non existía. Entón, vir aquí a alegar 

cousas que en vinte e oito anos non se lles ocorreu creo que debemos valorar as melloras que se  

introduciron e foron moitas. Ademais de valorar o importe. O importe, que había algunhas asociacións 

que creo lembrar se non me equivoco e creo que non me equivoco, que percibían 500 euros. Agora,  

calquera das asociacións veciñais que participan nestas achegas, poden percibir ata 3.000 euros. Non 

teño máis que dicir, francamente. 

Sen máis sométese o asunto a votación resultando o seguinte acordo: “Resolución das alegación da 

modificación da ordenanza reguladora para a concesión de subvencións a asociacións veciñais 

inscritas  no rexistro  municipal  de asociacións do Concello  de Barbadás:  Primeira alegación 

aprobada por unanimidade “artigo 3.2: O prazo improrrogable de presentación será de 30 días 

naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta Ordenanza no Boletín Oficial 

da Provincia trala súa definitiva”. Segunda alegación aprobada por unanimidade “artigo 3.3.1b) 

(engadido) A documentación sinalada neste apartado non será necesaria se a entidade solicitante 

recibiu subvención do Concello de Barbadás polo mesmo concepto no ano 2016, e sempre que a 

persoa física que a representa sexa a mesma. Terceira alegación aprobada por unanimidade “ 

artigo 3.3.2.d (modificación) Fotocopia da Acta Fundacional da Asociación ( non será necesaria 

no caso de entidades que recibiran subvención do Concello de Barbadás na convocatoria do ano  

2016  polo  mesmo  concepto.  Cuarta  alegación  aprobada  por  unanimidade  “artigo  5 

(modificación  do  segundo  parágrafo)  Examinada  a  documentación,  a  Concellería  de 

Participación cidadá concederá un prazo de 10 días hábiles para a emenda das deficiencias 

materiais detectadas. Transcorrido este prazo, se é o caso, procederase de conformidade coas 

seguintes regras: “. Quinta alegación rexeitada cos votos a favor do PP e Grupo Mixto e os votos  

en contra de PSdeG-PSOE, BNG e Democracia Ourensana. Sexta alegación rexeitada cos votos 

a  favor do  PP e  Grupo  Mixto  e  os  votos  en  contra  de  PSdeG-PSOE,  BNG e  Democracia 

Ourensana. Sétima alegación  rexeitada cos votos a favor do PP e Grupo Mixto e os votos en 

contra de PSdeG-PSOE, BNG e Democracia Ourensana. Oitava alegación rexeitada cos votos a 
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favor  do  PP e  Grupo  Mixto  e  os  votos  en  contra  de  PSdeG-PSOE,  BNG  e  Democracia 

Ourensana. Aprobado por unanimidade “Cambiar na Disposición final a palabra “bases” por 

“ordenanza””

7.  RESOLUCIÓN  DAS  ALEGACIÓNS  DA  ORDENANZA,  DA  MODIFICACIÓN  DE 

ORDENANZA  REGULADORA  PARA  A  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  DE 

ASOCIACIÓNS E ENTIDADES LOCAIS SEN ÁNIMO DE LUCRO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a resolución das 

alegacións da ordenanza, da modificación de ordenanza reguladora para a concesión de subvención de 

asociacións e entidades locais sen ánimo de lucro. Ten a palabra a señora concelleira.

A Sra. González toma a palabra (BNG): Empezamos alegación por alegación tamén, como nas 

anteriores. A primeira alegación fai referencia ao artigo 1, na que fai relación aos beneficiarios da 

concesión das subvencións. Na ordenanza plantéxase que “poderán ser beneficiarios das subvencións 

previstas nas presentes bases, persoas ou entidades públicas ou privadas xuridicamente constituídas,  

así  como as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas constituídas,  para a constitución dos fins 

sinalados nesta liña de subvencións e cumpran as seguintes condicións: Se é unha asociación cultural  

con domicilio social no Concello de Barbadás e realizase actividades de interese municipal e que se 

atopen debidamente inscritas na asociación cultural de rexistro municipal de entidades.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Perdón, perdón vamos a ver. E que aquí foise votando alegación 

por alegación, pero non hai unha votación sobre a  aprobación definitiva.

A Sra. González toma a palabra: Ah!. Perdón, vale.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vale.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Claro, tampouco vexo que figure 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Porque non figura na orde do día tampouco.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Pero é o procedemento.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa, xa, pero non figura na orde do día.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Primeiro vótanse as alegacións e logo hai que votar. Entón, temos 

que volver un minuto, perdón, ao punto anterior.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A aprobación final.

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Claro,  a aprobación definitiva,  votar a aprobación definitiva. 

Claro, cos resultados das alegacións.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Votos a favor da alegación 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Da ordenanza incluíndo as alegacións aprobadas.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Claro.

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

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  Pois  entón  non  podemos  aprobalo.  Deixámolo  para  outro. 

Sorpréndeme francamente esta impugnación. Eu como Alcalde podo falar. Sorpréndeme francamente 

esta impugnación porque vostedes estaban falando de traer as cousas aquí en tempo e forma, vostedes 

agora están paralizando a posta en marcha desta ordenanza. Sorpréndeme.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non nos bote a culpa a nós. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Quero tamén que quede constancia moi clariña disto. Están vostedes 

paralizando a posta en marcha dunha ordenanza na que a maior parte das alegacións foron aceptadas.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Xa está, xa está. Ánxela,  Sarín, por favor. Estame comentando a 

señora Secretaria que podemos incluílo por urxencia. Pódese someter a votación.

A Sra. Secretaria toma a palabra: O que pasa e que é despois de tratar os asuntos incluídos da orde 

do día, pódese incluír en calquera caso a 

A Sra. Vispo toma a palabra: Dous minutos soamente,

A Sra. Secretaria toma a palabra: Reunión? Un receso?

A Sra.  González  toma a  palabra: No relativo  aos  beneficiarios,  a  ordenanza pon “Poderán  ser 

beneficiarios da subvencións previstas nas presentes bases, persoas ou entidades públicas ou privadas,  

xuridicamente constituídas, así como as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, constituídas para 

a consecución dos fins sinalados como obxecto desta liña de subvencións e que cumpran as seguintes 

condicións:  ser  unha asociación cultural  con domicilio  social  no Concello de  Barbadás  e  realizar  

actividades de interese municipal e que se atopen debidamente inscritas como asociación cultural no 

Rexistro Municipal de Entidades. Carecer de fin de lucro. Desenvolver as súas actividades culturais no 

termo municipal de Barbadás. Non ter pendente xustificar ningunha subvención obtida no Concello de 

Barbadás.  Non  estar  incurso  en  ningunha  causa  de  incompatibilidade  e  ter  como obxecto  social 

principal a realización de actividades culturais para os que se solicita a subvención. E a modificación 

que propón o Partido Popular é “Poderán ser beneficiarios das subvencións previstas nas presentes 

bases, todas as asociacións, entidades culturais sen ánimo de lucro con domicilio social no Concello 

de Barbadás, que realicen actividades de interese municipal e que se atopen debidamente inscritas 
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como asociación cultural no Rexistro municipal de Entidades, e que ademais cumpran as seguintes 

condicións”. Quedan igual as mesmas condicións. Vamos a ver. Con este, con esta modificación, o que 

fai  o  Partido  Popular  é  restrinxir  un pouco o  que  son,  a  quen van dirixidas  as  subvencións.  Na 

proposta  de  goberno,  pon  “as  presentes  bases  van  dirixidas  a  persoas  ou  entidades  públicas  ou 

privadas, xuridicamente constituídas, que así aparece recollido na Lei 38/2003, Xeral de Subvencións, 

que ten consideración de beneficiario das subvencións, ás persoas públicas ou privadas xuridicamente 

constituídas. Entendo que a esencia do que pretenden vostedes é que vaian dirixidas unicamente ás 

asociacións entidades  culturais,  pero  non vexo tampouco unha necesidade  absoluta  de  suprimir  a 

primeira  parte  do  texto,  que  propón o  goberno.  Non me  parece  a  min  que  haxa  unha diferenza 

importante. Simplemente unha pequena restrición. Eu penso que podería quedar tal e como, mantelo 

tal e como propomos nós.

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

O Sr. Padrón toma a palabra:  Nada. Ao fío do que  dixo o señor Alcalde na última intervención, 

non queremos que  se  nos meta no mesmo saco.  Unha cousa é  que nós esteamos de  acordo con 

alegacións que foron presentadas polas asociacións veciñais, igual que as culturais, e non se fixera 

caso por parte do goberno, e nós estamos de acordo con que nós esteamos de acordo co proceder que 

existía aquí en anteriores gobernos municipais. Nada máis.

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

O Sr.  Fernández  toma a  palabra: Si,  como ben  explicou  Ánxela  o  sentido  desta  alegación  é 

precisamente o darlle pulo ás entidades, de entidades do tipo que temos aquí en Barbadás. Estamos a 

facer o mesmo que as de veciños, e as de veciños o está establecendo así. Porque se acordou, senón 

que outro tipo de entidades ou demais asociacións poderían quedar vinculadas con esta ordenanza. 

Non o entendo. Moitas grazas.

A Sra. González toma a palabra: En todo caso queda recollido a súa parte nunha das condicións que 

pon “unha asociación cultural co domicilio social no Concello de Barbadás, e realizar actividades de  

interese  municipal  que  se  atopen  debidamente  escritas  como  asociación  cultural  no  Rexistro 

Municipal de Entidades”. Paréceme máis ampla e quizais máis clara incluso, esta redacción que a que  

propoñen vostedes. Aínda entendendo á esencia do que vostedes queren transmitir na alegación.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.  Señor Ramón? Señora Fina? Señor Manuel. Está? 

Votos a favor da alegación do Partido Popular?

O Sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular máis Grupo Mixto.
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O Sr. Alcalde toma a palabra:  Votos en contra?. A segunda alegación fai referencia ao artigo 3, 

modificación do primeiro parágrafo.

A Sra. González toma a palabra: Ben, o primeiro parágrafo da proposta, “a solicitude segundo o 

modelo de instancia normalizado, anexo I, subscritas polo represente legal da entidade interesada, irán 

dirixidas  á Concellería de cultura mediante a súa presentación no rexistro xeral do Concello a través 

do  previsto  no  artigo....  procedemento  administrativo  común  e  das  administracións  públicas,  e 

mediante  a  súa  presentación  no rexistro  xeral  do  Concello  ou  a  través  de  calquera  outro  medio 

previsto no artigo 16 da mesma lei.  A modificación que propón o Partido Popular “as solicitudes 

segundo o modelo de instancia normalizado (anexo I), subscritas polo representante legal da entidade 

interesada,  irán  dirixidas  ao  Concello  de  Barbadás  (Consellería  de  Cultura),  segundo  establece  o 

artigo…” o resto igual. Non hai inconveniente ningún en aprobar esta alegación, si ben consideramos 

que  Secretaría  débenos  aclarar  se  ten  que  referirse  ir  dirixidas  ao  Concello  de  Barbadás,  entre 

paréntese Consellería de Cultura, ou ben ao Alcalde de Barbadás, porque a maior parte van dirixidas  

ao Alcalde de Barbadás, subvencións noutras institucións.

A Sra. Secretaria toma a palabra: O Alcalde do concello é o representante nato polo tanto a práctica 

habitual dos escritos que se dirixen son, ou ao Alcalde ou ao Pleno da Corporación pero tampouco 

sucedería nada se pon, se aparece unha alegación dirixida á Concellería de Cultura, é dicir, o Alcalde 

pode proceder á tramitación diso, porque de feito facticamente a tramitación faina a Concellería de 

Cultura

A Sra. González toma a palabra:  Nós o feito de que poña Concello de Barbadás, entre paréntese 

Concellería de Cultura, parécenos que aclara bastante o tema e non hai inconveniente en aprobar esta 

alegación.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Entendemos que se mantén? Modificación do primeiro parágrafo. 

Vale

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón? Señora Fina? Manuel? 

O Sr. Fernández toma a palabra: Si, grazas, quedou xa perfectamente explicado por parte de Ánxela 

e por parte da Secretaria. Nós o que pretendemos é  non marear á xente, senón que a xente dirixa ás 

súas instancias debidamente, que se acate na normativa e que onde as presentan sobre todo e máis que 

nada que exista un rexistro e que se lle poda dar ese. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Votos a favor polo tanto da alegación.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
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O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra:  A terceira  alegación corresponde  ao  artigo  3,  documentación 

administrativa, apartado A, modificación.

A Sra. González toma a palabra: Vai no mesmo sentido que a anterior. Neste caso pon “instancia 

dirixida á Concellería de Cultura”, e efectivamente eles plantexan “instancia dirixida ao Concello de 

Barbadás”, e que por coherencia aprobámola tamén.

O Sr.  Alcalde toma a palabra:  Sr.  Ramón? Sra.  Fina? Sr.  Manuel? Nada.  Polo tanto,  dado que 

vostede está a favor someto á votación. Votos a favor?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Alegación cuarta corresponde ao artigo 3, este xa está. Alegación 

quinta 

A Sra. Secretaria toma a palabra: Non, non, artigo 3, Documentación administrativa, apartado B.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, Documentación administrativa, apartado B. Antes era o apartado 

A, agora corresponde ao apartado B.

A Sra. González toma a palabra: Vamos a ver. No apartado B pon “fotocopia do CIF da entidade e 

DNI da persoa física que a representa”. Eles plantexan un engadido, “a documentación a que se refire  

este apartado non será necesaria sempre que a entidade fora beneficiaria de subvención do Concello 

de Barbadás polo mesmo concepto no ano 16, sempre que a persoa que a representa sexa a mesma”. 

Tamén a aceptamos por unha cuestión de facilitar o máximo posible ás tramitacións.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Sr. Ramón? Sra. Fina? Sr. Manuel? 

O Sr. Fernández toma a palabra: Nada, por incidir na facilidade da tramitación. Nada que aclarar. 

Moitas grazas.

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

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Quinta alegación. Artigo terceiro, Documentación obrigatoria para a 

valoración das solicitudes, apartado D, hai un engadido, unha engádega.

A Sra. González toma a palabra: Si, no apartado D, di “declaración responsable segundo o modelo 

recollido no anexo II destas bases, comprensiva do feito de non atoparse incursa a entidade solicitante, 

nas  prohibicións recollidas  no artigo  13 de  Lei  Xeral  de  Subvencións,  incluíndo unha referencia 

expresa a circunstancia de atoparse ao día nas súas obrigas tributarias”.  Plantexan un engadido que 

poña “ a acta fundacional, entre paréntese non necesaria no caso de que a entidade fora beneficiaria de 

subvención  do  Concello  de  Barbadás  polo  mesmo concepto  no  ano  2016”.  Efectivamente  e  por 
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coherencia tal como aprobamos a anterior, aprobaremos esta.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Sr. Ramón? Sra. Fina? Sr. Manuel? 

O Sr. Fernández toma a palabra: Si,  por incidir.  Puxemos o da acta fundacional por o mesmo 

sentido que falamos antes na das asociacións veciñais. É unha documentación que se fai ao inicio da  

constitución de calquera entidade ou asociación e é algo que xa obra en poder desta administración, 

polo cal non entendemos que haxa que volver a requirilo. Moitas grazas. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Polo tanto, votos a favor?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Sexta alegación. Fai referencia tamén ao artigo 6, modificación do 

segundo parágrafo.

A Sra. González toma a palabra: Ben, aquí di, “rematado o prazo de presentación de solicitudes 

comezarase a instrución do expediente coa comprobación da corrección da documentación  achegada. 

Examinada a documentación, a Concellería de Cultura poderá conceder (e poderá conceder é onde 

está a alegación) un prazo de ata 10 días hábiles para a emenda das deficiencias materiais detectadas.  

Transcorrido dito prazo se é o caso, procederase de conformidade coas seguintes regras”. Ben, vou dar 

unha explicación de por que se puxo poderá conceder. Porque sempre, entendemos que sempre que 

hai  algún tipo de  corrección que facer  á  documentación que  achegas  as  asociacións culturais,  se 

concede en todo caso, eles plantexan poñelo e se non hai ningunha alegación que facer pois non é 

necesario. En todo caso eles plantexan poñer “Examinada a documentación, a Concellería de Cultura 

concederá un prazo de 10 días hábiles. Isto obriga a concedelos haxa ou non haxa erros. Entón nós aí, 

facemos unha pequena modificación establecendo “concederá, de ser o caso, un prazo de 10 días 

hábiles”. Nese caso aprobariámola.

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

O Sr. Fernández toma a palabra: Si, aceptamos  dende logo isto que acaba de comentar Ánxela, de 

ser o caso, amplía moitísimo máis o que é. O que si queremos incidir é que segundo a Lei 39 de 2015,  

artigo 68 é imperativo, de aí que fixéramos esta modificación, concederá, de ser o caso quedaría moito 

máis amplo. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Votación, votos a favor?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Última alegación e sétima. Sétima e última. O artigo 7, modificación 

da composición da Comisión de Valoración.
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A Sra. González toma a palabra: A Comisión de Valoración como propón o goberno ten a seguinte 

composición, Presidenta,  Concelleira de Cultura ou persoa en quen delegue. Vogais dúas ou dous 

Concelleiros ou Concelleiras nomeados pola Alcaldía. Secretaria, a Secretaria do Concello con voz e 

sen voto. Eles propoñen unha modificación retirando aos concelleiros ou concelleiras nomeados pola 

Alcaldía e incluíndo como vogais a dous ou dúas traballadoras municipais con experiencia no eido da 

cultura e tramitación de subvencións. Ben, en principio non temos ningún problema tampouco en 

aceptalo e en retirar aos concelleiros ou concelleiras nomeados pola Alcaldía. Si ben, plantéxasenos o 

problema de se a Secretaria delega en alguén, esa mesma persoa pode ser vogal, exercer de Secretaria  

e de vogal. Plantexóuse noutra subvención anterior.

A Sra. Secretaria toma a palabra: En principio con analoxía, por poñer unha analoxía. Nos tribunais 

de selección sería posible, que un dos vogais actuase como membro, claro, e como secretario. É dicir,  

neste caso non tería voto como secretario e si como membro. O normal que veo que tampouco figura,  

pero si figura na alegación, é Secretario do Concello ou persoa na que delegue, é unha materia, unha 

comisión de  valoración de  subvencións.  É dicir,  pódese  delegar  en calquera  persoa  incluso  máis 

competente no ámbito ao que nos referimos.

A sra. González toma a palabra: Nós nese caso non plantexaríamos problema, sendo así.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, si.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Queda claro

A Sra. Secretaria toma a palabra: Pode ser unha persoa completamente allea ou pode ser unha 

persoa que pode que figure das que xa forman parte. Entendo, vamos, salvo criterio mellor fundado en 

dereito, entendo que podería aplicarse esa analoxía, pero o Pleno decide

O Sr. Alcalde toma a palabra: Para entendernos entón, a persoa na que delegue a señora Secretaria 

pode tamén exercer no momento da votación como vogal. 

A Sra.  Secretaria  toma  a  palabra:  Tería  o  seu  nomeamento  como  vogal  e  en  virtude  dese 

nomeamento como vogal tería o seu dereito a voto e tería unha delegación de Secretaría en cuxo caso 

non tería dous votos, porque a Secretaria non ten voto, ou o Secretario.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Sería un voto.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Un voto, efectivamente.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Ánxela. 

A Sra. González toma a palabra: Si baixo ese informe que acaba de dar a Secretaria do Concello 

pois non habería ningún problema en aplicalo.
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A Sra. Secretaria toma a palabra:  En calquera caso a delegación non tería porque ser nun dos 

vogais

A Sra. González toma a palabra: si, si, vale, si. Pero por se acaso a delegación.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Si, si, si, está ben.

O Sr. Alcalde toma a palabra Señor Ramón? Fina? Señor Manuel? Nada?. Entón como quedaría a 

redacción?. Como quedaría a redacción?. Tal como se presentou entón? Si. Votos a favor?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Entón, rematamos a votación das alegacións. Como dixo a señora 

Secretaria antes, falta a aprobación definitiva. E como dixo tamén a señora Secretaria, isto poderase 

facer si se considera, sometela a votación a aprobación definitiva como urxencia ao final.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Na inclusión da orde do día ao final da orde do día, nos asuntos 

na parte expositiva. Despois das mocións.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Si, despois das mocións

Sen máis sométese o asunto a votación resultando o seguinte acordo: “ Primeira alegación: artigo 2 

rexeitada cos votos a favor do PP e Grupo Mixto e os votos en contra do PSdeG-PSOE, BNG e  

Democracia  Ourensana.  Segunda  alegación:  artigo  3  (modificación  do  primeiro  parágrafo) 

aprobada por unanimidade: As solicitudes segundo o modelo de instancia normalizado (anexo1), 

subscritas  polo  representante  legal  da  entidade  interesada,  irán  dirixidas  ó  Concello  de 

Barbadás  (Concellería  de  Cultura)  segundo  establece  o  artigo  14  da  Lei  39/2015  do  1  de 

outubro, do Procedemento administrativo común das administracións públicas, e mediante a 

súa presentación no Rexistro xeral do Concello ou a través de calquera outro medio previsto no 

artigo  16  da  mesma  lei.  Terceira  alegación:  artigo  3.a  (modificación)  aprobada  por 

unanimidade: Instancia dirixida ao Concello de Barbadás (Concellería de Cultura) no modelo 

oficial, recollido no anexo 1 destas bases. Cuarta alegación: artigo 3.b (engadido) aprobada por 

unanimidade: A documentación a que se refire este apartado non será necesaria sempre que a 

entidade fora beneficiaria de subvención do Concello de Barbadás polo mesmo concepto no ano 

2016 e que a persoa que a representa sexa a mesma. Quinta alegación: artigo (engadido) 3.d 

aprobada por unanimidade: Acta fundacional (non necesaria no caso de que a entidade fora 

beneficiaria de subvención do Concello de Barbadás polo mesmo concepto no ano 2016). Sexta 

alegación aprobada por unanimidade: artigo 6 (modificación do segundo parágrafo): Rematado 

o prazo de presentación de solicitudes, comezarase a instrución do expediente coa comprobación 
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da  corrección  da  documentación  achegada.  Examinada  a  documentación,  a  Concellería  de 

Cultura, concederá, de ser o caso, un prazo de dez días hábiles para a emenda das deficiencias 

materiais detectadas. Transcorrido dito prazo, se é o caso, procederase de conformidade coas 

seguintes  regras:.  Sétima  alegación  aprobada  por  unanimidade:  artigo  7  (modificación  da 

composición da Comisión da valoración). - Presidenta: a Concelleira de cultura ou persoa en 

quen delegue. - Secretario: a Secretaria do Concello (con voz e sen voto), ou persoa en quen 

delegue. - vogais: dous/dúas traballadores/as municipais, con experiencia no eido da cultura e 

tramitación de subvencións.”

8. MOCIÓN DE DEMOCRACIA OURENSANA RELATIVA AO COMERCIO LOCAL.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Pasamos á moción de Democracia Ourensana relativa ao comercio 

local. Ten a palabra á súa voceira.

A sra. Varelas toma a palabra: Ante as numerosas queixas dos distintos comerciantes de A Valenzá, 

presentamos esta moción para intentar axudar ao comercio local. Como é sabido estamos inmersos 

nunha crise que afecta a todos os sectores e o noso deber como políticos é axudar a paliar as súas 

necesidades. A Valenzá ten un comercio rico en diversidade pero sen axudas cada ver irá a menos e  

isto converterase nunha cidade dormitorio. Todos os grupos políticos en campaña falamos de que non 

queríamos que acabara converténdose neste tipo de cidade. Pasaron dous anos e deste punto aínda non 

se tratou nada. Cremos que é o momento oportuno de pornos mans a obra para fomentar e axudar ao 

comercio local. Propoñemos ao goberno de Barbadás, en primeiro lugar a Concelleira de Comercio 

deberá ter unha reunión inmediata cos comerciantes para ver as súas necesidades e inquietudes. En 

segundo lugar, promocionar o comercio de Barbadás con campañas de publicidade en radio e paneis 

informativos nas diferentes zonas de Ourense. Como dixen nas Comisións informativas a publicidade 

ten que ser  directa,  non podes ser  unha publicidade  de  carteliños dados en man, porque iso non 

funciona. A xente os carteis que colle na rúa acábaos tirando. Entón todo o diñeiro que invistamos por 

ese lado non vai valer de nada. Penso que na radio é un bo sitio, en cadeas sobre todo musicais onde  

moita xente moza  escoita e podiámoslle dar saída a que se coñeza todo o que temos en A Valenzá, 

non  só  en  A Valenzá,  eu  puxen  aquí  en  A Valenzá  porque  basicamente  cos  que  falei  foi  cos 

comerciantes de alí, pero o meu interese non so radica no comercio de A Valenzá, senón en todos os  

comercios que hai no concello de Barbadás. Quero que quede ben claro que non so me importa A 

Valenzá. En terceiro lugar desde o Concello dar prioridade ao consumo local. Isto expliqueino o outro  
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día e é que cando se compre material ou calquera servizo, sei que hai que comprar o máis barato  

posible, pero sempre dándolle coñecemento aos comerciantes para que eles podan optar a facer os 

traballos ou vendernos produtos ou facernos traballos. Hai xente que ten negocios que se me está 

queixando que desde o Concello pois non se lle está facilitando nada as cousas que se necesitan, e en 

cuarto lugar, dar microcréditos a negocios xa existentes para cambios de equipos informáticos. Os 

microcréditos, vamos a ver, temos unha partida aquí para o comercio local, de 21.500 euros, e temos 

unha de 5.000 euros para subvencións. Eu penso que no tema dos microcréditos podíase mirar de 

dalas en base a estas subvencións. Ese diñeiro, eses 5.000 euros pois utilizalos porque telos e non 

axudar aos comerciantes e telos gardados non vale de nada. Paréceme unha partida moi escasa, 21.500 

euros, é moi escasa realmente, porque como dixen varias veces aquí, sen o comercio o Concello de 

Barbadás non somos nada, xa que tanto comercios, hostelerías, bares, e diferentes comercios porque 

temos  perruquerías,  temos  floristerías,  temos  zapaterías…  E  como  dixen  antes,  temos  unha 

diversidade  e  se  eles acabaremos sendo unha cidade  dormitorio cheo de pintadas  e de abandono. 

Cando  estamos  en  campaña,  recordo  ben,  no  Centro  Transfronteirizo,  fomos  todos  os  partidos 

políticos excepto o PP e do que estivemos falando foi deste tema de axuda aos comerciantes, porque 

eles  tiñan  tamén  onde  aparcar,  ou  sexa,  o  tema  do  aparcamento  en  A Valenzá  é  un  caos  e  os 

comerciantes tamén din  que  moitas  veces perden clientes porque a  xente  non ten fácil  forma de 

aparcar. Tampouco tocamos este tema aínda en Pleno, entón eu penso que por aquí o Concello de  

Barbadás, teríamos un pouquiño que botar as mans e empezar a facer algo por eles, porque de nada  

vale prometer en campaña, prometer prometer, e despois xa non facer nada. A miña filosofía, miña e  

da miña compañeira que neste momento non puido asistir é axudar aos comerciantes como a calquera 

outro colectivo, pero deles necesitamos moito, moitísimo. Non dicirvos máis que nada, tamén houbo 

algunha  queixa  porque  din  que  as  actividades  que  se  fan,  que  se  fan  no  cacho  da  pizzería  ao  

Mercadona, nese cacho e realmente isto falado por comerciantes, que realmente A Valenzá é un pouco 

máis que ese cacho. O centro de A Valenzá temos que facer que sexa todo porque claro a xente que 

está noutro punto pois tamén solicita actividades en non so que sempre que se fagan no mesmo punto.  

Aínda que sexa moito máis cómodo temos que dar opción a todos os comerciantes a que a xente vaia e 

polo menos os vexa. A publicidade eu penso que non pode ser estática, a publicidade témola que facer 

movida,  ten  que  ser  directa  e  agresiva,  si  queremos investir  o  diñeiro,  non gastalo.  Se  pagamos 

panfletos é gastalo, e o que se trata é de investir. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón?
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O Sr. Padrón toma a palabra: Eu por empezar por o último que dixo vostede e agora ao final di que 

recibiu queixas de que só actúan ou favorecen a un punto de A Valenzá, ou nunha certa zona onde se 

realizan  a maioría das  actividades,  que favorecen sobre todo aos comercios que  están  preto.  Sen 

embargo, tráenos aquí unha moción falando solo do comercio de A Valenzá. Como sabe hai máis 

comerciantes no resto do Concello, non so na Valenzá.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina por favor.

O Sr. Padrón toma a palabra: Vale, supoño que a súa intención é esa. Pero vamos, a moción non ven 

nese sentido. De todas formas, en todo caso, todo o que sexa apoiar ao comercio local vai a ter o noso 

respaldo,  está  clarísimo.  Esperaremos  á  intervención  da  Concelleira  de  Comercio  para  que  nos 

explique polo miúdo todo o que ten feito desde a súa Concellería neste sentido,  dos acordos que 

presenta vostede aquí na moción. Recordarlle tamén que nós presentamos unha moción para radio 

municipal no mes de novembro, para o Pleno do mes de decembro. Foi aprobada por unanimidade e  

nestes  días  o  goberno  tería  que  estar  a  punto  de  entregarnos  o  estudo  que  se  comprometeu  a 

entregarnos naqueles acordos que se aprobaron. Cremos que máis importante, estamos de acordo en 

que haxa unha campaña de publicidade no resto de Ourense como en toda Galicia ou en toda España,  

de que a xente veña a comprar a Barbadás, pero teremos que empezar primeiro para promocionar que 

a xente de Barbadás compre en Barbadás e non vaia a comprar a Ourense, que sería o primeiro paso.  

Primeiro que os de aquí compren aquí e non vaian a comprar a Ourense. E logo despois pasar a traer 

aos de Ourense a que veñan a comprar aquí. Non empezar ao revés. Como en moitas cousas que 

empezamos a casa polo tellado. Seguimos dicindo que estamos polo apoio ao comercio en calquera 

iniciativa que haxa. O Concello, evidentemente, no terceiro lugar do seu acordo, de dar prioridade ao 

consumo local, sería, ao mellor é unha utopía, pero ogallá algún día todo o que tivera que comprar 

fose aquí en Barbadás e non tivese que comprar nada fora en igualdade de condicións, está claro, 

como vostede  defendeu.  En todo caso,  aínda  estando de  acordo con isto,  que  se  apoie,  as  nosas 

prioridades no tema de apoio ao comercio, o que nós pensamos que un concello debería facer, non 

solo a comerciantes, senón a autónomos, empresas, industrias e todo o que move a actividade nun 

concello,  que  da  traballo  e  movo o consumo local,  debe  ir  dirixido  á  rebaixa  o máis  posible  de 

impostos,  a  favorecer  o  máximo  os  trámites  para  que  calquera  negocio  se  monte.  Calquera 

comerciante que queira alugar un baixo en A Valenzá, teña que poñer o baixo que chega aquí ao 

Concello, que se lle resolvan os papeis rapidamente, que teña que pedir un vado e non se lle poñan 

atrancos por todos os lados. Iso é o que pide a xente que traballa, a xente que traballa o que pide é que 
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a deixen traballar. As axudas están ben, pero as axudas non fan un negocio, o negocio faino a xente  

emprendedora, e o que a xente quere é que a deixen traballar. Que lle axilicen o máximo o traballo.  

Que lle cobren os impostos menores posibles, está claro que impostos hai que cobralos porque o  

concello  ten  que  dar  servizos  e  necesita  recadar,  pero  necesita  esa  axilidade  por  parte  da 

administración. Entón o noso apoio, ou sexa o que nós pensamos é que sempre debe ir dirixido a iso.  

E logo o Concello, que  pode facer o concello para os comerciantes? O concello para os comerciantes,  

terlle as rúas limpas, terlle unha boa distribución do tráfico, un bo servizo público de autobuses. Iso é  

o que realmente o Concello pode facer por os comerciantes. E todas esas medidas, o comerciante 

traballará cómodo e iso incentivará que poida vender máis e mellor. Se nós concedemos axudas pero 

non se fan as outras cousas, ou sexa, témoslle uns impostos caros e témoslle unha mala limpeza das 

rúas, témoslle os trámites que ten que facer calquera comerciante para facer unha pequena reforma no 

seu local ou algo, e ten que vir aquí ao Concello sete veces, todo iso non vai valer para nada, segundo  

o noso entender. Nada máis.

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

A Sra.  Vispo toma a palabra (PP):  Grazas,  señor  Alcalde.  É  moi fácil  traer  unha moción con 

continente pero sen contido, señora Varelas. Facer xenérica como vostedes traen aquí sobre as axudas 

ao comercio local. Hai que traer o que di o señor Padrón, hai que traer propostas. Vostede di que hai  

queixas pero non di cales, di unha. Vostede sabe cales son as funcións dun concelleiro, xa sexa da  

oposición ou do grupo de goberno? Escoitar aos seus veciños, aos seus comerciantes. Vostede di que 

falou con eles. Nós preguntamos en varios comercios e non sei con quen tería vostede reunións, pero  

coa maioría deles non, nin a parte de abaixo nin a parte de arriba, pode ser  que sexan do centro. 

Escoitar ás asociacións, nas asociacións a ver como lle vai a explicar as súas votacións anteriores. E 

saber cales son as queixas e as demandas. Vostede di que como políticos é o noso deber é paliar as 

súas necesidades con axudas. Cales señora Varelas? Cales? Os microcréditos? Despois voulle facer 

unha pregunta á señora Interventora que nos pode un pouco mellor ampliar este tema. Se a axuda non 

chega pode que se converta en cidade dormitorio. Mire, pasámoslle esta moción, leron algúns dos 

comerciantes, algúns dos seus veciños e non lle digo o que dixeron. Prefiro que llo digan a vostede 

cando vaia a visitalos, vale? Creo que aquí non ven a conto dicilo pero a verdade que pensaron un 

pouquiño nas votacións de DO. Temos tódolos servizos que necesitamos. Vostedes pasean a diario por 

A Valenzá, polas súas rúas, polos pobos? Vostedes pasean? Gustaríame que me contestasen. Temos 

todos os servizos que necesitamos,  sigo dicindo.  Os nosos fillos desenvolven as  súas actividades  
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dentro deste Concello, escolas deportivas e outras actividades realizadas polos seus centros escolares. 

Vinte e oito anos de goberno do Partido Popular. Non se estrañen. Popular, conseguiron que moitas  

familias elixiran Barbadás para vivir, por algo sería, non cre vostede? Todo é mellorable e aínda temos 

algunha carencia que agora mesmo non vou a falar diso. Cremos que vostede sempre ten presa, nas 

comisións e nos Plenos. Non lle son boas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, por favor.

A Sra. Vispo toma a palabra: Estou falando, por favor, respecto. 

O sr. Alcalde toma a palabra: Ten vostede tres minutos para intervir. Fina, ten que respectar. Pero 

ten vostede tres minutos para respostar, e incluso un minuto

A Sra. Varelas toma a palabra: Non me parece de recibo o que fai esta señora.

O Sr. Alcalde toma a palabra: E ten despois un minuto para respostar por alegacións, por favor, por 

favor, prosiga.

A Sra. Vispo toma a palabra: Eu non lle estou faltando. Podo seguir?  Cremos que vostede sempre 

ten presa nas comisións, nos plenos, o di vostede mesma. Non lle son boas, xa o di o refrán. A veces 

temos  que  pararnos  e  escoitar  aos  nosos  veciños,  pasearnos  polas  súas  rúas,  comercios  e  polas 

asociacións. As nosas familias quedan nun segundo plano. As horas que esixe ser concelleiro neste  

concello son moitas.

A Sra. Varelas toma a palabra: Mire, eu non vou a seguir escoitando. Eu voume a levantar e voume 

a ir. Como me vai dicir que un bebé de oito meses, pode estar nun segundo plano. Vamos a ver. Onde 

se viu outra.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, ten vostede dereito a réplica.

A Sra. Varelas toma a palabra: No, eu voume levantar e ir

O Sr. Alcalde toma a palabra: Desde logo que ela se estivo ausente tamén é certo porque estivo de 

baixa maternal, debe valorar iso.

A Sra. Varelas toma a palabra: E que vamos a ver, ela chega ás comisións, quince ou vinte minutos 

tarde, sempre.

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero eu teño a alguén que me representa

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, sosiego.

A Sra. Varelas toma a palabra: Ou que pasa, que o banco é máis importante.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, por favor. Por favor.

A Sra. Varelas toma a palabra: É que eu estou farta.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Vispo. Prosiga. Fina, ten que responder e despois responderá. 

Señora Fina, despois responderá por alusións tamén. Despois pode responder por alusións.

A Sra. Varelas toma a palabra: É que me está faltando ao respecto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, por favor, sosiego.

A Sra. Vispo toma a palabra:  Podo continuar? As nosas familias quedan nun segundo plano. As 

horas que esixe ser concelleiro neste Concello son moitas, estea do lado que estea. Para iso a votaron 

para ocupar un escano e defender os seus intereses. Vostede nos menciona que tódolos políticos en 

campaña falamos da cidade dormitorio, o Partido Popular, non. Señora Varelas, o grupo do Partido 

Popular asegúralle que ningún dos seus mítins dixo iso. Non nos volva a utilizar. Sabemos traballar  

solos e non compartimos nin as súas ideas políticas nin a súa forma de traballar. O que si queremos 

deixar claro é que o Partido Popular de Barbadás fala en plural e non en singular como vostede e si 

aposta  polo  comercio  en  Barbadás.  Durante  a  nosa  campaña  si  mencionamos,  podo  proseguir?.  

Durante a nosa campaña si mencionamos varias medidas para intentar  mellorar as condicións dos 

comerciantes, e está reflectido nas máis das cen propostas que presentamos e que hoxe é a nosa folla  

de ruta. Recorda quen iniciou as reunións cos hostaleiros debido á ordenanza das terrazas? O Partido 

Popular. Recorda quen iniciou as primeiras reunións cos comerciantes na Casa de Cultura para que se 

asociasen? O Partido Popular,  pero sen froito, sabe por que? Outros partidos os levaron a que se 

asociaran a Agaeca. Un éxito rotundo, non cree. Quere que lle conteste eu. Un desastre. Igual que 

todos os intentos de crear asociacións veciñais e demais neste concello. E xa saben de quen falo,  

Partido Socialista e BNG. Ao final os comerciantes están sen asociación, espero que non por moito 

tempo. Xa están intentando facela. E foi a Concellería, neste momento de comercio, quen lles tivo que 

apoiar na última campaña, que foi Noite Moucha, polo cal nos alegramos. Ese fin de semana empezan  

os enfados dos que vostede falaba anteriormente. Os do centro son de primeira, os de abaixo e os da  

parte de arriba, na de na, a señora Concelleira, ata sabemos que tivo que cear con eles, a parte de 

abaixo, para que se lles pasase un pouquiño o enfado. Os hostaleiros ven como teñen que reducir as 

súas terrazas para que se lles poñan na porta roulottes, nin camións foodtruck, de comida rápida, 

reducindo os seus ingresos. Os comercios da parte de arriba, e agora vai dirixido á señora Concelleira,  

xa nin lle conto, escóiteos vostede e vaia a facerlles unha visita. Iso é o que pasa señora Varelas, que 

non saben facer campañas, e as axudas, nin lle conto. Antes xa lle dixen ao señor Fírvida, autónomo 

que leva dous meses traballando en A Valenzá, que alguén lle explique, so que lle explique, como 

pode pedir e como funcionaba a axuda dos 2.000 euros. Sabe que pasou? Acabaron dándolle o seu 
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teléfono. Ten nome e apelidos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Leva sete minutos agora mesmo, incluíndo dous minutos adicionais 

sobre o debate que vostedes tiveron, que foron menos.   Ten vostede a palabra. Cinco minutos. Creo 

que estamos, eu díxeno xa a outra vez. Perdoa un momentiño. Eu díxeno xa antes.

A Sra. Vispo toma a palabra: Eu xa me calei

O Sr. Alcalde toma a palabra: Díxeno xa antes. Isto é un foro, falo para todos, non so para vostede. 

Isto é un foro de debate que temos que ser respectuosos. O primeiro exemplo que ten que dar un 

político ou unha política é ser respectuoso cos demais para que os veciños sigan estes debates, senón 

evidentemente van a pasar de nós. O que dixo alguén antes, creo que o señor Sarín, a desafección á  

política. Isto é contraproducente . Vostedes mesmos, todos, todos, valóreno, valóreno.

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero fale vostede por vostede. Nós temos que falar por nós. Eu non 

faltei a ninguén.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Eu fago unha reflexión. Eu dixen que o valore.

A Sra. Vispo toma a palabra: Pero vostede bótanos a bronca como se fóramos nenos pequenos.

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra: Señora  Chelo  estou  no  meu  uso  da  palabra.  Vostede  non  foi 

interrumpida por este alcalde en ningún momento. 

A Sra. Vispo toma a palabra: Desculpe, desculpe.

O  Sr.  Alcalde  toma  a  palabra: Eu  podo  facer  a  opinión  como  me  parece  sempre  que  sexa 

respectuoso, cousa que aquí en algún momento non ocorre. Moitas grazas. Ten vostede a palabra.

A Sra. Pérez toma a palabra (PSOE): Boas tardes. Estamos totalmente de acordo coas propostas que 

nos  presentan  hoxe  as  compañeiras  de  Democracia  Ourensana  en  canto  a  facer  reunións,  facer 

campañas  de  publicidade,  priorizar  o  consumo  local  e  prestar  axudas  económicas  a  través  de 

subvencións. E reafirmo que estamos de acordo porque esta é a liña de traballo que se marcou este 

goberno dende o minuto cero. E a través da miña exposición vou deixar constancia de que estes son 

algúns dos obxectivos pretendidos para traballar dende unha concellería, que temos que recordar que 

non existía antes, e que se creou expresamente para esta finalidade. De aquí tamén podemos deducir a 

importancia que lle damos dende o noso goberno ao comercio local en xeral e a os comerciantes e as 

comerciantes en particular.  Dende o ano 2015 comezouse a contactar cos e coas responsables do 

comercio do noso concello para informar da nova concellería, para escoitar as súas inquietudes e 

dificultades, para escoitar as súas propostas e para demandar datos actualizados dos comercios e así 

dispoñer dunha base de datos actualizada para poder manter sempre unha comunicación constante e 
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fluida con cada un deles. E para establecer comunicación en todos os eventos que se organizasen en 

beneficio  de  todo  o  comercio  local.  Esta  concellería  foi  creada,  como  xa  dixen,  para  escoitar 

inquietudes  e  propostas.  Tamén  para  poñer  en  valor  o  noso  comercio  local.  Para  axudar  nestes 

momentos de inestabilidade económica. Para visualizar a gran variedade de comercios existentes no 

noso  concello,  promovendo  o  comercio  de  proximidade  fronte  as  grandes  multinacionais  e  para 

ofrecer formación de interese para adaptarse ás novas tecnoloxías ou para aplicar no comercio. Un 

xeito de acadar nestes obxectivos foi planificar diferentes campañas ao longo do ano para dinamizar 

as  vendas  e  promocionar  o  comercio  local.   As  campañas  que  foron  organizadas  a  través  da 

concellería de Comercio e tamén nas que se colaborou dende o ano 2015, son as seguintes: Noite 

Moucha, xuño do 2015, organizada por AGAECA e na que colaboramos coa cartelería, cuñas de radio  

e animación nas rúas. Concurso de escaparates, Nadal 2015, coa participación de 30establecementos e 

coa  participación  de  506  persoas  a  través  de  votacións  populares.  Cesta  de  Nadal  2015,  coa 

participación de 42 establecementos . Barbadás Namórate, febreiro 2016, campaña para incentivar as 

vendas no comercio local a través de agasallos directos, participación de 58 establecementos. Aquí 

teño que dicir que estes establecementos no soamente son de A Valenzá, senón tamén do resto do 

concello. Noite encantada, maio 2016, organizada por AGAECA, e na que colaboramos coa cartelería 

e publicidade en prensa. Primeiro concurso de pinchos Barbadás a Bocados, en setembro de 2016, con 

18 establecementos participantes e con tres días de actividades constantes para todas as idades, talleres 

para nenos e para nenas, catas, degustacións, cunha gran afluencia de público ao noso concello o que 

favorece as vendas e promoción de comercio. Coa distribución de 400 carteis e de 1000 dípticos no 

concello  de  Barbadás  e  no  concello  de  Ourense.  Concurso  de  escaparates  Nadal  2016,  coa 

participación de 33 establecementos. Concurso de Autofotos, decembro 2016, cunha participación de 

30 comercios. Barbadás Namórate, febreiro de 2017, establecementos participantes 52. Noite Moucha 

e Food Truck en maio de 2017, participación de 28 establecementos. Nesta campaña repartíronse 600 

carteis e 5.000 dípticos entre Ourense e Barbadás, e tamén se fixo publicidade con cuñas en radio.  

Sempre  traballamos  para  que  estas  campañas  teñan  a  maior  visualización  e  divulgación,  por  iso 

sempre se fai a presentación das mesmas ante os medios de comunicación onde por suposto, están 

convidados, os e as responsables dos comercios. Contrátanse cuñas publicitarias e anuncios en prensa. 

Ademais de transmitir os obxectivos das mesmas a través de entrevistas en radio e de distribución de  

cartelería, como dixen antes no concello de Ourense e no concello de Barbadás. Tamén utilizamos 

todas as novas tecnoloxías das que dispón o concello para chegar ao maior número de persoas, como 
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son a páxina web do concello, twitter do concello e Facebook. Sinalar que dende febreiro de 2016, 

temos  facebook  específico  do  comercio  local  de  Barbadás  onde  se  promocionan  e  divúlganse 

actividades, noticias, ofertas de cada establecemento. Como pode comprobar, si se está a promocionar 

o  comercio  local  de  Barbadás  con  campañas  de  publicidade.  En  canto  á  proposta  que  me  fai 

directamente a min sobre á convocatoria de reunións, debo informarlle que con antelación a cada 

campaña o que se fai é contactar por diferentes vías, teléfono, correo electrónico, cartas, cos diferentes 

comercios.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar

A Sra.  Pérez  toma a  palabra: Aínda que  sempre,  o  contacto  que  fai  esta  Concelleira  é  acudir 

persoalmente a cada establecemento para falar directamente con eles e elas e saber o interese

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

A Sra. Pérez toma a palabra: Vale, sigo despois

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina por favor.

A Sra. Varelas toma a palabra: Teño tantas cousas que dicir que non sei por onde empezar. Mire 

señora  Consuelo  Vispo,  a  vostede  parécelle  que  fai  política  en  Barbadás?  Vostede  pensa  que 

atacándome a min, á miña vida persoal vai a alcanzar máis votos? Sabe o que fai? O ridículo. Porque  

mire, si teño presa, porque vóulle contar unha cousa para que se entere dunha vez. Eu para estar nestes 

plenos, para vir aos Plenos para preparar as mocións, fago mil números. Teño unha bebé de oito  

meses, si, que para poder vir aos plenos ten que vir o meu marido facer catrocentos quilómetros para 

coidarma. Vostede pensa que eu non penso nos veciños facendo iso? Vostede pensa que eu non me 

sacrifico? Non é suficiente? Que fai vostede? Chega tarde a todas as comisións. “Hay, lo siento”.  

Sempre chega así. Sempre chega tarde “y lo siento”: Claro, ven do banco. Porque mire, sabe señora 

Chelo, Abanca, interésalle ao mellor máis. Pois mire, para min, primeiro está a miña filla, parézalle  

ben ou lle pareza mal a vostede. E voulle dicir unha cousa, e voullo dicir unha soa vez, pídolle por 

favor, educadamente, que non fale da miña vida persoal, nunca máis en ningún Pleno!. Atáqueme 

politicamente! Atáqueme por onde queira, polo meu traballo polo que lle dea a gana, pero da miña 

filla, das miñas horas privadas, non quero que se volva a falar!. Porque eu collín unha baixa maternal 

como teño o meu dereito, como a colleu vostede cando lle pegaron un golpe. Entende? E eu nunca 

dixen nada. E sempre co tema de Julia, que non falo en plural. Mire, eu falo, moitas veces, son moi  

expresiva, falo rápido, como vostede antes chamoume Fírvida, señora Fírvida, a ver que? Non o dixo? 

Pois eu moitas veces falando moitas veces póñome en singular e esquézome en plural. Pois non, eu  
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falo en plural. Eu e a miña compañeira e o meu equipo de Ourense. Entende? Quero que lle quede 

claro porque a próxima vez que me toque as narices, porque lle estou sendo moi clariña, ao mellor non 

nos vamos ver no Pleno, vámonos ver no xulgado. Porque estou farta! Farta! Farta! Entende? Miren, 

para política se vostede fai política. É unha vergoña como se comporta, entende? A min atáquemo, a  

miña moción gustaralle, non lle gustará, fareina mal, non me saberei  explicar. Todo o que vostede 

queira, admítolle todo e máis. Agora, as vidas persoais nosas son persoais, non son para vir a un Pleno 

nin andar con estas gaitadas. E pídolle respecto. Mire, é que non teñen respecto. Mire, señor Alcalde, 

ríndose, falando entre os tres, este que está aquí non sei que fai. Este, mire, eu para min as persoas 

teñen que demostrar ser persoas e o PP aquí, hai dous compañeiros que para min, non son persoas. O 

demais o respecto. Vostede é un que está ao lado e a señora Chelo Vispo. Non teñen respecto polas 

persoas. Queren o voto a costa de machacar as vidas persoais dos demais. E sabe que lle vou dicir, 

xamais  será  alcaldesa  esa  señora  que  está  aí,  e  vostede  cando  caia  vai  ir  detrás.  E  eu  ese  día  

celebrareino. Así llo digo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. 

A Sra. Varelas toma a palabra: No, non acabei. Agora falo disto. Non acabei porque non. Porque 

estou farta que se saque a miña vida persoal.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, son tres minutos.

A Sra. Varelas toma a palabra: Mire, señor Alcalde, eles tamén se pasan así que me toca pasarme a 

min.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten dous minutos adicionais neste caso.

A Sra.  Varelas  toma a palabra:  En canto ás  persoas  que  falei  ou falei  con comerciantes de  A 

Valenzá. Estiven falando con varios e as queixas que eles me transmitiros son estas. Eu non me podo 

inventar outras queixas. De feito chegáronme a dicir que pediron algunhas cousas máis que aquí non 

puxen, porque recoñece que á Corporación non lle compete. Entón, de todas as que me propuxeron 

collín as que realmente o Concello, así llo expliquei a eles, o Concello pode facer algo. Se eles queren 

máis cousas? A limpeza en Barbadás, señor Padrón. Pois si, é un tema que vamos a tocar un pouquiño  

máis adiante, os xardíns están mal. Basicamente, pero iso, iso xa se tiña que dar por feito. Iso xa tiña 

que estar feito. Eles piden cousas a maiores. Non cousas que xa tiñan que estar feitas. O tema de 

aparcar os coches. Xa o dixen antes. É moi difícil aparcar en A Valenzá. Foi unha das cousas que 

faláramos no Centro Transfronteirizo, como solucionar este tema. Ten unha solución bastante difícil, 

por iso eu dixen antes que había que empezar a collerse as cousas. Pero eu basicamente falo en boca  
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deles o que me piden. Eu non podo inventarme cousas que voulle poñer eu isto por que si. Pois eles,  

simplemente varias persoas, non foi unha, e non vou poñer nomes porque non teño que poñer nomes.  

Eu falei con persoas. E senón, vostedes vaian a todos e pregunten, veu Fina a falar? Uns diranche que 

si e outros diranche que non. Eu non podo ir a todos os comerciantes. Eu non teño horas humanas para 

ir a todos os comerciantes. Si, pero fun a varios colectivos diferentes. Non só fun a un colectivo. E 

máis que nada transmitíronme isto. E é o que eu trato de defender, e o que trato de defender son os 

meus veciños sen afán de querer machacar a ninguén, sen afán de protagonismo, só con afán de axuda. 

Que na vida, as persoas, véselle por a súa catadura moral, e a miña catadura moral é querer axudar sen 

afán de ningún tipo como poden ter os meus compañeiros do PP. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Fina. Ten vostede a palabra señor Ramón.

O Sr. Padrón toma a palabra:  Vaia por diante que estamos de acordo con todas as iniciativas que se 

teñen tomado desde  a  Concellería  de  Comercio que  segundo nos relatou a  señora concelleira  de 

comercio. O único que está por ver,  é se  realmente o gasto investido nesas iniciativas,  realmente 

mereceu a pena co volume de xente e de compras e de todo o que leva una iniciativa dese tipo. Haberá  

que  facer  balance  desas  actuacións,  e  vemos  que  as  repiten,  supoño  que  os  comerciantes  están 

contentos con iso. Eu quero dicir que, eu tamén son comerciante, tamén vendo o meu traballo. Levo  

vinte anos de autónomo. Vendo o meu traballo, tamén vendo material. Entón, efectivamente hai que 

dar axudas, pero o primeiro, volvo a repetir, que ao comerciante hai que axudalo no tema de terlle as 

rúas limpas, de facilitarlle os trámites administrativos para calquera problema que teña no seu negocio 

ou algo que teña que facer, e todo iso é axudalo dende o Concello. O Concello, non está para venderlle 

os produtos a ninguén. Os produtos témolos que vender os que nos dedicamos a vendelos. Todas estas  

iniciativas  están  ben,  está  claro.  Nós propuxemos o tema da  radio,  e  todo o que sexa  poder  dar  

publicidade aos produtos que cada comerciante pode vender. Está claro que non se pode contentar a 

todo o mundo, porque hai comerciantes que, como ben sae aquí á palestra,  será máis verdade ou 

menos verdade, uns protestan, outros están contentos porque lle fan as cousas ao lado, e outros porque 

lle poñen esas cousas, que estea contento todo sempre non vai a ser posible. E un exemplo do que falei 

aquí antes, é que na rúa ou no tramo de rúa da Avenida de Celanova que máis eventos e máis cousas se 

fan, miren por onde, arranxouse a estrada, unha obra tan rapidamente feita e ben feita, teño que dicir,  

sen embargo, molestouse picando pola tarde, cando se podía facer polo día, e logo está sen pintar. Eu 

aínda, que alguén me explique aquí como é posible que se faba unha obra tan rapidamente e quede sen 

pintar. Eu se vou a facer un traballo e me di o señor tesme que facer isto e isto eu téñolle que acabar o  
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traballo, senón non me paga. Porque se lle digo que lle veño outro día e lle tardo cinco ou dez días en  

volver, o tío…temos un problema. Entón, é unha cousa incomprensible. Entón, iso, esa rúa, ou ese 

tramo de estrada da Avenida de Celanova que está sen pintar, iso está indo en contra dos comerciantes  

que están alí. E se a beirarrúa está sucia e non está, se en vez de pasar a limpala dúas veces ao día só 

se pasa unha ou unha vez ao día,  ou só se pasa cada dous días non o sei,  iso vai  en contra dos 

comerciantes. Aí é onde ten que actuar o concello.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: E logo, xa que o mencionou a señora Concelleira, gustaríame saber, 

en que liña van ir as subvencións? Van a ser subvencións non microcréditos como ven aquí, porque o  

Concello non é un banco para dar microcréditos

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, remate.

O Sr. Padrón toma a palabra: Terá que facer unha ordenanza de subvencións para os comerciantes 

si só vai ser para os de A Valenzá, se vai a ser para todo o comercio en xeral do Concello, que nolo 

conteste.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Está na súa quenda de palabra a voceira do PP.

A Sra. Vispo toma a palabra: Empezando polo último señor Padrón. Aí doulle a razón, ten que ser 

unha ordenanza de subvencións porque os microcréditos, calquera administración pública non é unha 

entidade financeira, iso que quede claro, non sei se o saben, e dígollo tamén a señora Fina Varelas, que 

primeiro hai que preguntar e logo escribir. Mire eu teño o respecto todo, vou a falar eu en singular,  

porque dirixinme a vostede. A súa familia e a súa filla. En ningún momento na moción do Partido 

Popular, nomeamos a súa familia, dixemos o que vostede di nas Comisións que é público e estamos 

trece ou catorce persoas, nada máis. Eu en ningún momento e que quede claro e que quede en acta me 

referín á súa familia, nin a súa filla que me merece o maior dos respectos, ou sxea,  non se poña 

vostede de vítima porque os demais tamén estamos aquí e lle dedicamos moitas horas. Soamente lle  

vou dicir iso, vale? O vitimismo déixeo fora, e se vostede non sabe facer política a que se ten que ir é  

vostede, porque vostede o primeiro boneco que tirou foi ao que está aquí, vale? Porque o que vostede 

fixo en campaña espero que a súa filla non teña que velo

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, por favor.

A Sra. Vispo toma a palabra:  E sobre todo na televisión, que os meus fillos tiñan que apagar a 

televisión dicindo que a súa nai roubaba aos veciños de Barbadás. Grazas a Deus nunca estiven no 

xulgado. Pero mire, se teño que ir ao xulgado será para levala a vostede, cando faga vostede algo ou se 
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dirixa  a  min.  En  ningún  momento….  Xa  miren  xa  vou  a  calar  con  este  tema  porque  xa… 

efectivamente. En ningún momento lle faltei o respecto a vostede. E seguindo co a moción porque é o 

que lle interesa aos comerciantes de Barbadás. O que si ten que ter claro é que ten que pasearse un 

pouquiño máis, un pouquiño máis. Si que lle teño que dar a noraboa á señora Concelleira cando apoia  

aos comerciantes, o que pasa que ten, neste goberno de pouca xestión, de ineficacia, e sen previsión,  

imos a dicir sen previsión. Ten un diñeiro que bastante fai con iso. E lle teño que dar a noraboa, e  

cando hai que darlle a noraboa dáselle a unha persoa porque ao Partido Popular tampouco  lle caen os 

aneis. Agora, realmente hai que escoitar aos comerciantes. Non se pode facer o que di o señor Padrón,  

todo na zona do medio. Os comerciantes de arriba e os comerciantes de abaixo tamén o necesitan, nos 

diriximos á obra, efectivamente, por que señor Padrón. Por que se fixo esa obra nunha tarde, rápido, 

porque ao día seguinte saía unha noticia, e tiña que ser foco de atención esa noticia. Agora xa da igual  

pintar, veñen as festas de A Valenzá, esperemos, se todos pasean por A Valenzá, vostede tamén, señora 

Fina Varelas, espero que vexan o que pasa ás mañás cando intentan cruzar os nenos, creo que todos 

somos conscientes. Se tanta rapidez e a seguridade do Concello lle preocupa a este grupo de goberno, 

pínteno xa, porque e que non entendemos porque leva unha semana parada esta obra. Referímonos a  

iso. Aos comercios, hai que escoitalos, hai que intentarlles que se asocien. O Partido Popular intentou 

que se asociaran. Vostedes leváronos a  un camiño totalmente erróneo, sigan apoiando ao comercio, 

agora co presuposto que ten a señora Concelleira creo que cero, cero, e cero. É mellor investir noutras  

cousas que nos vamos a calar que non é o momento. Señora Fina Varelas, mire este Concello, sen 

previsión,  sen  eficacia  e  sen  xestión,  e  aínda  pide  vostede  que  se  fagan  campañas  en  Ourense.  

Prioridade ao comprar? Iso o facemos todas as persoas  que vivimos neste Concello, pero vexa os 

decretos de Alcaldía, párese unhas horiñas, párese unhas horiñas a ver os decretos e mire vostede para 

onde vai o diñeiro dos cidadáns de Barbadás, non se queda aquí no comercio local, hai moi pouco que  

se quede aquí, en talleres, ou en ferretería, porque o demais está indo fóra de Barbadás. Microcréditos, 

expliqueillo antes señora Varela. Escoite primeiro e traia o que ten que traer, propostas a este concello, 

non se poña de vítima por favor, vale? Que a que quedou mal é vostede que eu en ningún momento lle 

faltei ao respecto. E empece por coñecer o seu concello que é unha vergoña.

O Sr. Alcalde toma a palabra:Moitas grazas señora Chelo Vispo. Señora Concelleira, ten vostede a 

palabra. 

A Sra. Pérez toma a palabra: Grazas, como ía dicindo antes, anteriormente a cada campaña, esta 

concelleira fala persoalmente con cada un dos establecementos, tanto comerciais como hostaleiros. 
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Para dar algún dato, teño visitado persoalmente, non en unha ocasión nin en dúas nin en tres, máis de 

setenta e oito establecementos. E nestas reunións é un pouco para coñecer a organización de como 

queren facer as campañas, saber cales son os problemas, escoitar as propostas. E ao finalizar cada 

unha destas campañas tamén contactamos con cada un dos participantes para coñecer o resultado e 

valoralo, vale? E no caso da última campaña que fan vostedes mención de que parece ser que os 

hostaleiros perderon diñeiro, en cambio a min, persoalmente porque fun visitalos, me din que tiveron 

un fin de semana moi bo. As reunións inmediatas das que vostede me fala, compañeira de Democracia 

Ourensana,  fai  mención, non son tan doadas  xa que os horarios de cada  establecemento son moi 

variados, e non teñen moita flexibilidade para ser convocados a unha reunión, por isto é a razón de ser 

que eu acuda a eles persoalmente. Pero para amosarlle que si temos interese nas mesmas dicirlle que a 

última que tivo lugar foi o 24 de abril as 8:30 da tarde, para informar sobre a Noite Moucha, para ver  

como se organizaba entre todos. En cada reunión estaban convocados persoalmente por min porque os 

chamei  por  teléfono,  38  establecementos.  Como  responsabilidade  nosa  tamén  está  en  ofrecer 

formación en novas tecnoloxías e en técnicas que axuden ao comercio local, por isto organizamos 

distintos cursos encamiñados a este fin, como son Facebook para empresas, informática a distintos 

niveis,  manipulador de  alimentos,  craves para crear un escaparate  atractivo,  cursos de  paquetería, 

elaboración creativa de tapas e pinchos, protocolo e atención ao cliente, creación de páxinas web. En 

todos os cursos pedimos valoración dos mesmos e propostas para novos cursos para así ir cubrindo os  

intereses da maioría, que eles mesmos nos van indicando. Respecto á proposta de dar prioridade ao 

consumo local, indubidablemente que o facemos, primeiro organizando campañas e promocionando 

en prensa, radio e televisión. E por outra banda sendo ademais, os primeiros en acudir ao comercio  

local para comprar os produtos que necesita o comercio en diferentes áreas. Un exemplo, o mobiliario 

e  equipos informáticos que se  instalaron recentemente no CET, foron mercados en Barbadás.  Os 

xoguetes que se empregan na gardería e nos servizos de Bos días dos colexios, son mercados en 

Barbadás. Material de papelería, son mercados en Barbadás. Abonos, plantas e artigos de cerraxería, 

son mercados en Barbadás. Caramelos para eventos de nenos e nenas son mercados en Barbadás. Así 

coma os premios dos diferentes concursos son vales para investir nos establecementos de Barbadás.  

Isto só é un exemplo. En canto á proposta de dar microcréditos para cambios de equipos informáticos, 

parécenos interesante e terase en conta na elaboración das bases para empregar a partida orzamentaria  

que foi presupostada para o ano 2017 coa finalidade de prestar subvencións e axudar aos comercios do 

noso concello. Esta partida presupostaria como vostede dixo conta con 5.000 euros.
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O Sr. Alcalde toma a palabra Ten que ir rematando

A Sra. Pérez toma a palabra: Para rematar dicir novamente que estamos traballando na liña que nos 

indica  e  así  o  seguiremos facendo,  buscando sempre  os mellores  resultados  para  transmitir  unha 

mensaxe de calidade no noso comercio local. E simplemente para contestarlle á señora Chelo, dicirlle  

que si que estamos en contacto con eles e sempre  os animamos en todas as reunións, a que se asocien, 

que se fagan unha asociación de hostaleiros, que se fagan. Actualmente hai unha de comercio local 

aberto que leva un ano, para xestionarse, e non da arrancado. E vostede sabe onde é porque vamos a 

ese mesmo sitio e xa lle teñen falado. E logo, hai outra que leva dende decembro que é do outro tramo 

de A Valenzá, que tamén queren organizarse pero non dan arrancado. E eu anímoos, pero eles non se 

dan  posto  de  acordo.  Eu  non  vou  a  xestionar  a  súa  asociación,  loxicamente.  Ten  que  ser  algo  

independente da política, e son eles os que 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Remate

A Sra. Pérez toma a palabra: Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: A vostede. Señora Fina, ten vostede a palabra

A Sra. Valeiras toma a palabra:  Dicir o que vos dixen antes, que entre todos botar a man para 

apoialos. Cando falo do comercio en A Valenzá, non só en A Valenzá, senón en todo o Concello,  

aclareino antes, aínda que aquí non o poña na moción. Pero sobreenténdese que me preocupan todos 

os negocios de Barbadás, non só os de A Valenzá. Que eu si me paseo por A Valenzá, eu creo en A 

Valenzá, eu fago as miñas compras en A Valenzá, ordinarias. Eu consumo en A Valenzá e coñezo á 

xente de A Valenzá, non a toda porque me é imposible coñecer a todas. Eme imposible comprar en 

todos os comercios porque primeiro non os necesito  e  segundo non teño diñeiro para comprar  e 

comprar. Pero si consumo e si vivo en A Valenzá, e si me paseo en A Valenzá. É fácil verme un venres,  

é fácil verme un sábado, home, non todos os días pero si vivo en A Valenzá, vivo en Loiro e consumo 

en A Valenzá. E a moción que eu traio quería que fora construtiva. A política véxoa desde un punto de  

vista construtivo. Cando non se fai así é unha pena, non valemos para nada. Non vou a entrar máis a 

insultos nin a polémicas diga o que me diga a señora que está detrás. As miñas accións van a ser legais 

cando me falte. As cousas que non poda levalas a un xulgado non penso contestarlle, penso ignorala, 

porque a palabras necias, ouvidos xordos. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.

O Sr. Padrón toma a palabra: Eu, no último acordo, non podemos votar a favor porque se pon 

microcréditos a negocios xa existentes para cambios de equipos informáticos, non é posible. Entón 

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: P3200900C
51



CONCELLO DE BARBADÁS

propoñemos  a  seguinte  redacción.  Instar  ao  Grupo  de  Goberno  a  elaborar  unha  ordenanza  para 

conceder subvencións aos negocios existentes no Concello para cambios de equipos informáticos. Si 

está de acordo. Porque non podemos, agora non podemos votar a favor se non pon isto.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten vostede que aceptar ou rexeitar.

O Sr. Padrón toma a palabra: Instar ao Grupo de Goberno a elaborar unha ordenanza para conceder 

subvencións aos negocios existentes no concello para cambios de equipos informáticos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Está vostede de acordo entón?. Si? Polo tanto procedemos á votación. 

Votos a favor da moción? Abstencións? Polo tanto non hai votos en contra.

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

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

Democracia Ourensana relativa ao comercio local: En primeiro lugar a Concelleira de comercio 

deberá ter unha reunión inmediata cos comerciantes para ver as súas necesidades e inquietudes. 

En segundo lugar promocionar o comercio de Barbadás con campaña de publicidade en radio e  

paneis informativos nas diferentes zonas de Ourense. En terceiro lugar dende o Concello dar 

prioridade ao consumo lugar. En cuarto lugar instar ao Grupo de Goberno a elaborar unha 

ordenanza  para  conceder subvencións  aos  negocios  existentes  no  Concello  para  cambios  de 

equipos informáticos.”

9. MOCIÓN DO BNG RELATIVA AO SUPERÁVIT DOS CONCELLOS

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moción do BNG relativa ao superávit dos concellos. Ten a palabra o 

señor voceiro do Bloque Nacionalista Galego.

O Sr.  Fírvida toma a palabra (BNG): O ministro de  economía e  o goberno do estado español 

sempre  están  gabándose  de  que  se  conseguiu  reducir  o  déficit  público  do  estado  español  e  das 

administracións públicas. E a realidade, que esta diminución do déficit público débese basicamente á 

redución do déficit e do gasto nas corporacións locais posto que rexistraron un superávit de máis de 

7.000 millóns de euros, é dicir, un 0.6% do produto interior bruto. E desde o ano 2012, levan aforrado 

e rexistrando superávit no seu conxunto por máis de 26.000 millóns de euros. A pesar disto, o proxecto 

de orzamentos xerais do estado para o ano 2017 mantén a restricións implantadas desde o ano 2012 

pola  Lei  Orgánica  de  Estabilidade  Orzamentaria  e  Sustentabilidade.  Non  se  modifica  nestes 

orzamentos do ano 2017, que establece que o superávit obtido na liquidación orzamentaria débese 

destinar exclusivamente ao endebedamento neto que teñen os concellos. E en caso de que non teñan 
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endebedamento neto, poderá ser utilizado en investimentos financeiramente sostibles, que son aqueles 

que  non  acarrexan  gasto  corrente  nos  vindeiros  cinco  anos.  Estas  normas  impoñen  aos  que  lle 

impoñen, aos concellos, son moi restritivas á hora de poder utilizar o seu superávit. Polo tanto, o 

goberno do estado, está a empregar o bo resultado económico das corporacións locais para axudar e 

conseguir o cumprimento do déficit no conxunto do estado español como lle ordea e lle manda a 

Unión Europea,  a  troika,  concretamente,  a  costa  dos  veciños  dos  concellos  que  moitas  veces  os 

concellos, os gobernos locais, teñen que asumir moitas competencias que non lle son propias e teñen  

que  asumilas  porque  as  comunidades  autónomas  ou  o  goberno  do  estado,  ou  as  deputacións 

provinciais  non  prestan  eses  servizos,  asúmense  sen  embargo,  non  veñen  acompañados  con 

financiamento. Polo tanto, a contención do gasto que se impón nas corporacións locais, ademais de 

xustificada é arbitraria, e non garda relación coas preocupacións e necesidades das maiorías sociais. 

Por iso mesmo o Bloque Nacionalista Galego insta, somete a este pleno os seguintes acordos: Instar  

ao  goberno  do  estado  a  derrogar  a  Lei  Orgánica  2/2012  de  Estabilidade  Orzamentaria  e 

Sustentabilidade  financeira.  Instar  ao  goberno do estado  a  reformar o resto  da  normativa vixente 

relativa ao destino de superávit nas corporacións locais, para que poidan investilo en iniciativas e  

políticas  relacionadas  cos  servizos  públicos  locais,  e  que  os  novos  requisitos  para  definir  os 

investimentos financeiros sustentables, teñan en conta todas as competencias municipais básicas. E o 

obxectivo de que todas as persoas accedan aos servizos públicos esenciais, eliminando desigualdades 

sociais, e a mellora do equilibrio territorial e ambiental. Instar á Xunta de Galiza no mesmo sentido, a 

asumir este acordo e a demandar do goberno do Estado a reforma da actual normativa.  E trasladar 

estes acordos ao presidente do goberno do estado e ao presidente da Xunta de Galiza e aos grupos  

parlamentarios no Congreso e no Parlamento galego.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Estamos de acordo con esta iniciativa. Xa ten vido aquí a Pleno de 

diversas maneiras segundo quen a presente. E nada, está claro que temos un problema os concellos e o 

goberno do estado supoño que algún día o arranxará, pero como sempre vai tarde, mal e nunca, pois  

algún día será, será realidade. Nós vamos a votar a favor.

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

A Sra. Varelas toma a palabra: Nesta moción Democracia Ourensana vai votar a favor, xa que é 

unha moción axeitada  e  a  ver  si  nas  altas  competencias  se  baixan  a  pensar  un  pouco máis  nos 

concellos e ver os problemas que temos e a ver se empezan a colaborar e deixar de mirar para o outro  
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lado. Unha moción axeitada e estou de acordo con ela. Estamos de acordo con ela. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra vostede señora Chelo Vispo.

A Sra. Vispo toma a palabra: Grazas señor Alcalde. Sempre chegan tarde. Esa sería a frase da nosa 

resposta. Sempre chegan tarde. O Grupo do Partido Popular no Congreso rexistrou unha emenda para 

permitir que os concellos podan investir os 7.000 millóns de superávit que rexistraron o ano pasado. A 

emenda explica que no suposto de que un proxecto de investimento non poda executarse integramente 

no ano 2017, a parte restante do gasto autorizado en 2017 se podía comprometer e recoñecer no 

exercicio 2018, financiándose con cargo ao remanente de tesourería do 2017, que quedaría afectado a 

ese fin por ese importe restante e a entidade local non poderá incorrer en déficit ao final do exercicio 

2018. Desta forma os concellos que non puideron executar todo o investimento programado nos seus 

presupostos de ano pasado, poderán terminala este ano a conta do aforro conseguido o ano pasado. O 

Partido Popular explica a xustificación da emenda que se posibilita, que se poda destinar o superávit 

obtido en 2016 a financiar proxectos de investimento, que podan cualificarse como financeiramente 

sostibles, que non estean concluídos no exercicio 2017, e respecto dos cales ao menos estea autorizado 

o gasto, podendo comprometerse este, e recoñecer a obriga no 2018. Hai 8.122 concellos en España e 

as deputacións provinciais e o resto de entidades locais tiñan marcado un obxectivo de déficit público 

do 0% durante o ano pasado. O conseguiron con folgura e rexistraron un superávit próximo a 7.000 

millóns, unha cantidade que equivale ao 0.65 do PIB. E fixérono pola aplicación da regra de gasto, 

outro dos novos límites da Lei de Estabilidade Presupostaria.  O texto da emenda explica que ata de 

agora  os  concellos  podían  financiar  proxectos  de  inversión  financeiramente  sostibles,  que  non 

supoñan un aumento dos custes fixos e que o seu custe estea garantido. O Partido Popular recorda que 

o gasto debía estar autorizado e comprometido no exercicio de aplicación do superávit, pero como os 

presupostos xerais do estado se aproban con seis meses de atraso debido á complexa situación política 

do ano pasado, a prórroga da regra especial do destino de superávit podería carecer de operatividade si 

se esixise que no 2017, se realizase as fases do procedemento de execución do gasto de autorización e  

de  exposición  ou compromiso.  Sendo  necesario  non requirir  o  desenvolvemento  desta  última no 

mesmo exercicio.  Última explicación.  Como os  presupostos  do  estado  se  aproban  con atraso,  se 

permite  que os concellos podan investir  parte  do superávit  do 2016 en proxectos que non estean 

aprobados previamente xa que os municipios aprobaron as súas contas,  no mellor dos casos,  sen 

coñecer o detalle dos presupostos xerais do estado do ano 2017, aínda en tramitación e polo tanto sen 

saber de canto recursos disporán este ano. Esta é a miña primeira intervención. Logo seguirei coa 
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segunda. Grazas.

O  Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  Moitas  grazas.  Aínda  lle  quedaba  tempo.  Alégrome.  Tócalle  a 

vostede. Ah, non, ten razón, é unha moción. Simplemente dicir que nós subscribimos a moción, o 

Grupo socialista subscribimos a moción do Bloque Nacionalista Galego, non podía ser doutro xeito, 

porque se cingue ademais á realidade do noso Concello. É de aplicación viva e cotiá neste Concello. 

Neste concello tivemos un superávit moi elevado, ou cuantioso que intentamos por en marcha, aplicar  

o ano pasado, en obras necesarias, en obras e servizos e infraestruturas para os nosos conveciños e  

conveciñas e que deu ata onde deu. Este ano non se volveu poder aplicar porque a lexislación actual é  

absolutamente  restritiva,  non  cos  concellos,  senón  coas  necesidades  do  día  a  día,  dos  nosos 

conveciños e conveciñas. Non falo só de obras e infraestruturas, senón tamén de gasto social que a 

actual lexislación impide absolutamente. 

O Sr. Fírvida toma a palabra: Eu lamento moitísimo que se traia unha moción para falar dun tema e 

que se conteste con todo o contrario. É absolutamente lamentable, de verdade. Eu, non sei, non sei.  

Vou intentar explicar algo, a ver se podemos sacar algo en claro, non? O que vimos a traer desde o 

Bloque  Nacionalista  Galego,  é  algo  que  está  reclamando  a  FEGAMP,  a  Federación  Galega  de 

Municipios e Provincias, a Federación Española de Municipios e tamén moitos alcaldes e alcaldesas 

do Partido Popular, que sofren, que sofren na súa persoa os efectos que ten a Lei de Estabilidade de 

Sostenibilidade  Financeira  de  Montoro  do  Ano  2012,  que  lles  impide  aplicar  o  remanente  de 

tesourería, que non é igual que o superávit do concello. Lles impide aplicar o remanente de tesourería,  

señora Chelo, que non é igual que todo o rollazo que vostede nos acaba de ler e que lle debeu pasar 

alguén da súa organización política. Non ten nada que, a ver, o que vostede di coa moción que traemos 

a debate. A primeira cuestión. O Bloque Nacionalista Galego pide que podamos utilizar o remanente 

de  tesourería,  vostede  fala  que  parte  do  gasto  do  ano 2017 que  non se  pode  executar  durante  o 

exercicio económico se  poda pagar  durante  o ano 2018.  Pero  iso tería  que  estar  xa  previamente  

orzamentado como investimento no ano 17, e no ano 17 non puidemos orzamentar como investimento 

o remanente de tesourería. Polo tanto é todo o que vostede acaba de dicir completamente absurdo.  

Absurdo!. Non estamos falando do mesmo. Vostede está falando que agora o Partido Popular, mete 

unha emenda para lavarse a cara no Parlamento español para que aquel gasto, aquela parte do gasto 

que non se pode executar no 17, o que quede pendente dunha obra, por exemplo, que leve máis tempo 

do previsto, ou que non se poda executar todo no ano 17, non acabe o 31 de decembro, se poda. Nós 

non pedimos iso. Nós pedimos que o remanente de tesourería que teñen os concellos, que se derrogue  
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a Lei de Sostenibilidade e que se poda usar, outra cousa que di vostede e di o Partido Popular, porque  

o acaba de ler,  en cuestións financeiramente sostibles.  Non, o Bloque Nacionalista  non di  iso.  O 

Bloque Nacionalista Galego como a FEGAMP e como a Federación Española de Municipios, pide que 

se nos poda permitir usar ese remanente no que os concellos consideren prioritario.  Por exemplo, 

servizos  sociais.  Por  exemplo,  cultura,  educación,  promoción  de  emprego.  Todo  isto  co  Partido 

Popular é imposible utilizalo. Isto é o que pide a nosa moción. Lamento moito que vostedes non a  

soubesen interpretar.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Eu non é por entrar agora nestes debates porque xa está máis ca 

manido este tema. Está claro que pídeno todos os concellos dunha vez e quen ten que mover ficha é o 

goberno  dunha  vez.  O  que  si,  un  comentario  simplemente,  por  o  que  dixo  antes  a  portavoz  de 

Democracia Ourensana,  que dicía que lle  parecía moi ben a moción e tal.  Quero recordarlle  que  

mocións que nós presentamos nalgún momento, instando á Xunta ou ao Goberno, vostedes dicían que 

isto aquí non viña nada a conto. Nós nunca pensamos iso. Sempre opcións que se trouxeron aquí  

instando á Xunta ou ao Parlamento español para certas cousas sempre as debatemos e as tomamos en 

consideración.  Celebro que cambiaran vostedes de actitude.

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

A Sra. Varelas toma a palabra: Nada,  por contestarlle ao compañeiro Ramón. É que isto non o 

podemos facer nós. Con que non instemos ao goberno mal vamos, entende. Hai outras cousas que si  

podemos facer que é competencia nosa, pero isto non. Entón, por lóxica, como non vou a dicir que si a 

esta moción. Vamos. O contrario sería chamarme tonta, e penso que tonta pois, moi tonta non son. 

Grazas.

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

A Sra. Vispo toma a palabra: Señora Fina Varelas, incongruente. 24 de maio do 2017, resolución. Os 

concellos que pecharon 2016, aquí  a moción pon superávit,  os concellos que pecharon 2016 con 

superávit, poderán investir estes fondos este ano e o que ben, sempre que respecten a regra de gasto e 

o que destinen a investimentos financeiramente sostibles. Segundo aprobou este mércores a Comisión 

de Presupostos. A emenda do Partido Popular aos presupostos xerais do estado 2017 foi aprobada por  

maioría e flexibilidade ás entidades locais para reinvestir o superávit obtido o ano pasado ata o 2018 

co fin de solventar  a  restrición que supón a aprobación tardía  do presuposto.  O Partido  Popular, 

Partido  Socialista,  Unidos  Podemos  e  Ciudadanos,  apoiaron  no  Congreso  unha  modificación  do 
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proxecto de presupostos para que os concellos podan reinvestir ata finais de 2018 o superávit de máis 

de 7.000 millóns que lograron no 2016. Así llo trasladaron o luns 8 de maio aos representantes de 

catro  principais partidos ao presidente  da Federación Española de  Municipios e  Provincias,  a  cal 

Barbadás non está adherida. En consecuencia. Se o goberno consegue sacar adiante as contas públicas, 

os municipios verán satisfeita unha das súas principais reclamacións . Pero señor Fírvida, entendo que  

vostede non saiba nada disto porque non ten representación, é normal que non se entere, e o Partido  

Socialista,  creo que  tampouco.  Non teño nada  máis  que  dicir.  Isto  é  o  que  aprobaron,  pero  non 

estamos nin na Federación Española de Municipios, vale?, porque vostedes non queren e o nomean, 

aínda enriba. Ou sexa, ten o valor de nomealo, vale? E segundo, o superávit vaise poder utilizar. Si  

que nos enteramos do que estamos falando, o que non se entera é vostede. Non quere enterarse, e 

quere que vostede o que di é iso. O que pon na moción que non é sostible, pode que o podamos 

interpretar correctamente como vostede o di. Pero mire, o seu non lle é, e o noso, posiblemente porque 

está aprobado. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten dous minutos máis.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Moi rápido, moi rápido. A que non se entera é vostede. Repito e xa 

por última vez. Última vez, non, porque xa… O Partido Popular acaba de dicilo a súa portavoz pon 

dúas condicións, que os concellos cumpran regra de gasto e que sexan inversións financeiramente 

sostibles.  O  que  pide  o  Bloque  Nacionalista  Galego,  é  precisamente  que  se  derrogue  a  Lei  de  

Sostenibilidade para poder utilizar o remanente de tesourería no que os concellos consideren oportuno, 

en gasto social, en axudas ás persoas e as familias máis necesitadas, en gasto sanitario, en mobilidade, 

en educación, no que se considere. Pero vostede segue enganchada a iso. As leis de Montoro. Regra de 

gasto, investimento financeiramente sostible. Pois a moción di o que di, se vostedes a interpretan por 

completo ao revés, da igual. Por certo, o Concello de Barbadás, está asociado á Federación Galega de 

Municipios e Provincias, que é onde consideramos desde a Concellería de Promoción Económica e  

Facenda, que debe estar adscrito o Concello de Barbadás. Non á Federación Española de Municipios e 

Provincias. Por que? Porque a cota que se nos pasaba era de 5.000 euros e consideramos que é un 

dispendio gastar 5.000 euros, para estar asociados a unha asociación que ten a súa sede en Madrid e  

que se reúne en Alicante para decidir, non sei que. Pois non. O Bloque Nacionalista Galego e esta  

Concellería, decide que o Concello de Barbadás estea adscrito á Federación Galega de Municipios e 

Provincias.

O Sr.  Alcalde  toma a  palabra:  Engadir  en relación á  moción,  agora  falo  como Alcalde,  que  a 

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: P3200900C
57



CONCELLO DE BARBADÁS

subscribimos plenamente,  o  Partido  Socialista  de  Barbadás,  subscríbea  plenamente.  Falaba  como 

Alcalde, perdón. Perdón. Dicir, que as cotas da Federación Española de Municipios e Provincias deste  

Concello non están pagadas?. Non están pagadas

O sr. Fírvida toma a palabra: É certo. Nos pasaron 5.000 euros de débedas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non están pagadas. Vostede que tanto alarde fan de que non estamos 

adscritos á Federación Española de Municipios e Provincias estaban as cotas sen pagar.

O sr. Fírvida toma a palabra: E nos pasaron un recibo de 5.000 euros de facturas e decidimos non 

pagalos dándonos de baixa.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Xa está. Xa está.

O sr. Fírvida toma a palabra : Si, si. Grazas

O Sr. Alcalde toma a palabra: As cotas estaban sen pagar.

O sr. Fírvida toma a palabra (BNG): Sen pagar. Si, señor. É correcto.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións polo tanto 

non hai. Queda aprobada a moción.

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

Democracia Ourensana e Grupo Mixto e os votos en contra do PP o seguinte acordo:  “Moción do 

BNG relativa ao superávit dos concellos: 1- Instar ao Goberno do Estado a derrogar o artigo 

32-1 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril,  de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade 

financeira para que o noso Concello poida destinar o superávit da liquidación orzamentaria á 

mellora dos servizos que se prestan á veciñanza. 2 Instar ao Goberno do Estado a reformar o  

resto de normativa vixente relativa o destino do superávit das corporacións locais e aos criterios 

sobre  investimento  financeiramente  sustentábel  mentres  non  se  proceda  á  modificación 

lexislativa:  a)  Para  que  poidan  investilo  en  iniciativas  e  políticas  relacionadas  cos  servizos 

públicos locais sen a necesidade de xerar novos ingresos e eliminando todos os condicionantes e  

limitacións  vixentes.  b)  Que  os  novos  requisitos  para  definir  os  investimentos  financeiros 

sustetábeis teñan en conta todas as competencias municipais básicas e o obxectivo de que todas 

as persoas accedan aos servizos públicos esenciais, a eliminación das desigualdades sociais, a 

mellora do equilibrio territorial e ambiental, e en xeral, o incremento da calidade de vida dos 

veciños e veciñas. 3 Instar á Xunta de Galicia a asumir este acordo e a demandar do Goberno do 

Estado a reforma da actual normativa que impide o investimento do superávit das corporacións 

locais galegas, nos termos explicitados no punto anterior. 4. Trasladar este acordo ao presidente 
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do Goberno do Estado e presidente da Xunta de Galicia, grupos parlamentarios do Congresos e 

do  Parlamento  galego,  para  que  se  tramite  a  modificación  da  LOEPSF e  a  introducir  as 

modificacións  lexislativas  necesarias  na  tramitación  dos  orzamentos  xerais  do  Estado  para 

2017.”

10. MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR DE BARBADÁS SOBRE A TRANSPARENCIA NOS 

CONTRATOS MENORES.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Moción do Partido Popular de Barbadás sobre a transparencia nos 

contratos menores. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira. 

O Sr. Fernández toma a palabra: Grazas señor Alcalde. A contratación menor é un mecanismo que 

satisfai  necesidades  puntuais  propia  da  xestión  pública  e  concíbese  como  unha  ferramenta  para 

resolver problemas puntuais da administración que esixan unha rápida intervención e que necesiten 

unha  tramitación  a  seguir.  O  seu  uso  debe  ser  moderado,  rigoroso  e  esixe  procedementos 

extraordinarios de  control,  e  un extra  de  información para non menoscabar  os requisitos de  libre 

concorrencia,  transparencia,  publicidade  e  igualdade  de  trato  que evitarían  un uso fraudulento  da 

mesma. As contías de 50.000 euros para contratos de obras, 18.000 euros para servizos e subministros,  

IVE non engadido en ámbolos casos, e contías que varían no caso de gastos subvencionables que 

entón pasarían a ser de 30.000 e 12.000 euros respectivamente e nos mesmos termos. Sen embargo, 

este mecanismo estase usando polo goberno de Barbadás dun xeito discrecional e habitual para ter que 

dar explicacións sobre o adxudicatario ou a necesidade da obra ou servizo ao que se refire. Existen  

varias técnicas que enmascaran contratos maiores en forma de contratos menores, como a finalidade 

de  diminuír  a  contía  do  mesmo  e  eludir  así  os  requisitos  de  publicidade  ou  os  relativos  ao  

procedemento  da  adxudicación  que  correspondan,  a  pesar  de  que  a  lexislación  o  prohibe 

expresamente. As máis frecuentes, como se pode observar nos diferentes Decretos de Alcaldía que se 

nos pasan, de pago, son o fraccionamento e encadeamento de sucesivos contratos menores coa mesma 

empresa. Isto pon de manifesto o escaso control na adxudicación e execución destes contratos polo 

que é necesario de dotar de maior transparencia e controlar mellorando a iniciativa lexislativa nesta 

materia. Entendemos que tanto as contías derivadas de subvención como aquelas que proceden das  

arcas do Concello, son igualmente diñeiro público e que polo tanto, a xestión da contratación debería 

realizarse do mesmo xeito. As administracións públicas están obrigadas a publicar todos os contratos 

indicando o obxecto, duración, importe, circunstancias do procedemento así como datos estatísticos 
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sobre  a  porcentaxe  no  volume  orzamentario  de  contratos  adxudicados  a  través  de  cada  un  dos 

procedementos.  Dende  o  Partido  Popular,  para  reforzar  a  transparencia  na  xestión  do  orzamento 

público,  entendemos  fundamental  que  se  outorgue  a  máxima  publicidade  e  información  sobre  a 

concesión de contratos subscritos baixo esta modalidade, que tamén de ser o caso e se o vemos hoxe e 

o  acordamos  así  tamén  se  podería  ampliar  aos  negociados  en  publicidade.  É  unha  medida  de 

transparencia nunha materia que consume grande parte do orzamento municipal. Somos os primeiros 

interesados en verter luz sobre este procedemento legal como a forma de garantir un uso axeitado.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Acabo de poñer o reloxo en marcha, así que non sei canto tempo leva.

O Sr. Fernández toma a palabra: Estou a rematar. Remato o último parágrafo da exposición e sigo 

con acordos. Somos os primeiros interesados en verter luz sobre este procedemento legal,  como a 

forma  de  garantir  un  uso  axeitado  e  mellorar  así  unha  ferramenta  que  resulta  moi  útil  para  as  

administracións públicas sen poñer chanzos na súa eficacia. Por todo elo propoñemos ao Pleno da  

corporación  os  seguintes  acordos.  Primeiro,  a  creación  dun  rexistro  municipal  de  empresas  de 

Barbadás por sectores ás cales se lles acheguen as ofertas de contratación, para elo habilitarase e 

publicitarase un mecanismo para que toda a empresa que o solicite sexa incluída no devandito rexistro 

municipal. Se o concello xa contara cunha base de datos neste senso, este rexistro unirase a ela, todo 

elo mantendo os principios de libre concorrencia amparados pola lei. Segundo, realizar un protocolo 

que unifique os criterios na tramitación. Solicitude indicando o obxecto do contrato. Necesidade á que 

responde. Características técnicas. Importes. Prazos, así como toda aquela información relevante que 

inflúa na tramitación. Realizar a retención do crédito previa á solicitude da oferta. Solicitar oferta ás 

empresas  do sector  incluídas  no banco municipal e  sempre cumprindo coa norma de solicitar  un 

mínimo de tres. Previa á aprobación do gasto,  como é lóxico, será obrigatorio que o responsable do 

contrato elabore un informe, onde se detalle o correcto cumprimento de cada un dos requisitos, prazos 

e penalizacións de ser o caso. Así como unha valoración xeral da execución que pase a unha base de  

datos. Se en algún caso puntual non se puidera cumprir co establecido o motivo deberá ser xustificado  

claramente,  de  xeito  nominal  polo  Alcalde,  ou  polo  concelleiro  correspondente  previo  informe 

técnico. Terceiro, que exista unha publicación tanto na páxina web do Concello de Barbadás como no 

taboleiro de anuncios do mesmo da licitación que se vaia a realizar e dos convenios que o concello 

teña acordado ante terceiros no referente aos contratos menores. Cuarto. Facer pública a información 

nunha sección específica da páxina web do concello que recolla todos os contratos que se tiveran 

adxudicado baixo esta modalidade, incorporando dentro da información facilitada o seguinte: centro 
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xestor,  número de  expediente,  obxecto  e  tipo  de  contrato,  número de  licitadores  participantes  no 

procedemento,  importe  adxudicado,  data  da  aprobación,  servizo  prestado  e  empresa  prestataria, 

decisión de desestimento e renuncia dos contratos, se fora o caso. E quinto e último, creación dunha 

comisión informativa de control dos contratos menores da que se  dará debida conta de todos os 

contratos deste tipo en tramitación ou finalizados no prazo dunha comisión a outra. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Ten ou está na súa quenda de palabra o señor 

Ramón Padrón.

O Sr. Padrón toma a palabra: Desde o noso Grupo, todo o que sexa transparencia sempre imos estar 

a favor e todo o que beneficie a transparencia e a boa xestión dos recursos públicos e dos impostos cos 

que contribúen os cidadáns deste Concello, nos parece sempre unha boa iniciativa. Queremos tamén 

escoitar ao goberno, a ver que ten que dicir sobre estes termos e sobre estes acordos. Non sabemos se 

todo isto ten posibilidade de ser levado a cabo. Temos que dicir tamén, segundo di aquí na exposición 

de motivos, di,  dende o Partido Popular para reforzar a transparencia na xestión, dende o Partido 

Popular,  pon,  Partido  Popular,  para  reforzar  a  transparencia  na  xestión  de  orzamento  público, 

entendemos fundamental que se outorgue a máxima publicidade e información sobre a concesión de 

contratos inscritos baixo esta modalidade. A nosa pregunta e dado que nós non estabamos aquí, en 

anteriores gobernos, e si algúns membros do Partido Popular, e se os anteriores gobernos se facía isto?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Rematou a súa intervención? Moitas grazas.

A sra. Varelas toma a palabra: Señor Ramón, vostede quitoume da boca a palabra que ía a preguntar. 

Tanta transparencia, tanta transparencia, e que pasaba os anos anteriores. Os vinteoito anos para atrás, 

facían todas  estas  cousas?  Vostedes  preguntaron se  realmente  temos persoas  para facer  todo este 

traballo, porque aquí no Concello de Barbadás temos sobrecarga aos funcionarios, teñen sobrecarga de 

traballo, e primeiro hai que preguntar se hai persoal suficiente para facer todo este traballo. Segundo, 

vostedes piden, piden, piden. Eu só quería velos gobernando un aniño. A vostedes, os que están aquí.  

A ver se moitas destas cousas as farían, porque é fácil pedir. Vamos pedir, veña. Pero pedir, cando  

vostedes  co  exemplo  non predicaron  é  ben  triste.  Claro  que  Democracia  Ourensana,  estamos  de 

acordo na transparencia, pois si, claro que estamos de acordo, porque o diñeiro que se emprega é de 

todos os veciños. Non é de ningún político de quenda. O que pasa e que faime graza, faime moita, 

moita, moita graza que  pidan cousas e cando vostedes tiñan a cadeira facían todo o contrario. Grazas.

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

A Sra. Morenza toma a palabra (PSdG-PSOE): Boas tardes a todas e a todos. Pois verdadeiramente 
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os meus compañeiros quitáronme a palabra da boca . Estou estupefacta. Estupefacta, que durante sete 

lexislaturas,  sete  lexislaturas os concelleiros,  algúns deles estiveron varias lexislaturas  aquí  e  non 

deron ningún paso adiante para cambiar a transparencia neste Concello. Este goberno dende o minuto 

cero, que xa podemos acuñar a frase no Grupo de goberno, que tomou posesión, xa fixo pública e  

transparente todo tipo de contratos menores. O ano pasado realizáronse moito máis de vinte e unha 

obras, pero vinte e unha obras das que se fixeron, fixéronse a través de contrato menor con empresas,  

publicáronse na páxina web, optaron todas as empresas que así o creron pertinente. Evidentemente, as 

empresas locais, tamén optaron, algunhas obras, si que saíron adxudicatarias e outras non. Fíxose cun 

control estrico por parte dos técnicos, cunha baremación, cunha transparencia absoluta. E non só me 

refiro ás obras senón tamén a outro tipo de contratos como pode ser pois, cantidades de pequenas, 

como pode  ser  o  cartel  dos  namorados,  ou a  prevención de  riscos  laborais… vostedes  como xa 

solicitaron unha relación de contratos menores do ano 2016, xa terán coñecemento dos mesmos. E 

vano  comprobar,  vostedes  mesmos  que  todo  isto  pódese  cotexar  na  páxina  web do  Concello  de 

Barbadás que se fixo cun ánimo absoluto de transparencia. Entón, vostedes de transparencia non nos 

poden dar  leccións. Pouquiñas leccións de transparencia. Despois,  acerca de servizos profesionais 

independentes polos que vostedes están tan preocupados, sobre todos por algúns profesionais, non 

entendemos por  que  por  uns si  e  por  outros  non,  xa  se  lles  informou dende  o  departamento  de  

Intervención de  numerosas  dúbidas  que  tiñan  vostedes,  pero  parece  ser  que  aínda  non lle  foron 

resoltas as dúbidas. No que se refire ao ano 2017, por exemplo, un dos profesionais independentes 

sobre os que vostedes solicitaron información, non vou dicir o nome, evidentemente, pero vostedes  

sábeno perfectamente, ten ata agora mesmo, soamente tres facturas presentadas este ano, de 6.758 

euros. Os asentos, son tres diferentes. Vostede mira, o ADO son 2.682,33 euros, da factura número 10. 

Pero aí, ao tratarse de profesionais independentes hai que reducir o IRPF que vai noutra factura aparte, 

e  despois  vólvese  repetir  outra  vez  no  bruto.  Entón  ao  final  o  total  só  suma  6.758  euros  que  

corresponden á urbanización do frontal do centro de saúde.  E leccións como lle dicía non nolas van a  

dar  vostedes,  e  menos  de  profesionais  independentes.  Evidentemente  nós  non  podemos  sacar  a 

concurso  uns  servizos  de  contratación  de  proxectos,  porque  iso  non  se  fai  así  en  ningunha 

administración pública. Vanse contratando os proxectos a medida que vai xurdindo a necesidade ou 

que se vai tendo capacidade económica para ilos contratando. Cando este goberno tomou posesión 

encontrámonos tamén que tivemos que afrontar pagos por valor de 18.000 euros con IVE, preto xa 

case dos 21.700 euros que permite a lei, a un profesional que vostedes contrataron durante o ano 2015,  
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2015 fíxese vostede que nós tomamos posesión o 13 de xuño de 2015, e vostedes só en seis meses xa 

debían  a  este  profesional  elixido  por  vostedes  a  dedo,  18.142  euros.  Pois  ben,  nós  actualmente 

traballamos  con  catro  profesionais,  con  catro  só  no  que  se  refire  ao  servizo  que  depende  da  

Concellería de Obras e Urbanismo. Pero vostedes traballaban practicamente con un só profesional. 

Como moito con dous, que era un deles un profesional que traballa para esta Casa. E  tamén nos pode 

dar moi pouquiñas leccións de fraccionamento de pagos, de contratos menores, cando vostedes tiveron 

un reparo de Intervención no ano 2015 por superar os 21.700 euros, precisamente, que permite a lei, 

en contratos menores. Superárono. Tiveron un reparo de Intervención, e chegaron ata os 34.021 euros, 

porque tiñan dúas facturas á mesma empresa dada a dedo, Totallity Group de 19.021 euros e outra  

factura de 14.999,99. Superárono con creces. Como lle digo a vostedes, leccións de transparencia de  

democracia  sobre  o  tema  dos  contratos  menores  poucas  nos  poden  dar.  Porque  ata  nos  teñen 

reprochado nesta Casa que sacamos a concurso público ata unha caixa de bolis. Entón, non nos dean 

leccións. E por outra parte dicirlles tamén que o técnico ao que vostedes tanta teima lle teñen, ao 

longo do 2016, facturou co Concello de Barbadás, IVE engadido 17.710 euros, unha cifra moi inferior 

ao técnico que vostedes contrataron a dedo durante o 2015. Durante un semestre só do 2015

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando. Grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido 

Popular.

O Sr. Fernández toma a palabra:  É curioso. É curioso, eu pensei  que ían a entrar en temas tan 

importantes como falar da bolsa, que lles estou propondo, das PEMES, de aquí de Barbadás. Vanse a  

temas do pasado. Mire, é curioso que estiveran oito anos gobernando, perdón, curioso que estiveran 

oito  anos  na  oposición.  Este  tema   nunca  o  tocaron.  Nunca  se  preocuparon  por  as  PEMES  do 

municipio  que  representan  o  73% do  tecido  empresarial  deste  municipio.  Falou  vostede,  señora 

Morenza de varias facturas, pero varias facturas do 2017, as do 2016 nin sequera as nomeou, tamén 

resulta curioso. Vamos a ver, que mentres estivo o goberno do Partido Popular que non lles preocupou 

isto de publicar os contratos. Mire, a Lei de Transparencia 19/2013 é de finais dese ano, de decembro. 

Ano e medio, levan vostedes dous anos e non se preocuparon de nada. É recente, a normativa e a  

lexislación. Fala vostede de que se publica na páxina web todos os contratos menores. Mire, esta mañá 

pasáronme de Secretaría a relación dos contratos menores dos que eles teñen coñecemento, porque  

moitos deles non teñen coñecemento, e só se publicitaron a metade dos que están aquí. Pero eu non 

lles estou a falar soamente do anuncio do contrato, e as adxudicacións, publicítanas? E os requisitos 

todos do protocolo, publicítanos? Que é o que publicitan? Cando eses contratos lle interesan, si. Este  
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como me interesa  póñoo, porque son moi dados vostedes a vender o que non deben. Aquí o teño, e 

fáltanme aínda polo menos,  o dobre de contratos que están sen publicar. Que me está dicindo que  

están publicados na páxina web? A ver, nós o que traemos hoxe aquí é a creación dunha bolsa das  

empresas de Barbadás, para facilitarlles algo, porque temos que pensar que as PEMES xa lle dixen 

que supuñan aproximadamente, cando menos o 73% do tecido empresarial, e para elas o acceder a un 

contrato menor pode supoñer un revulsivo económico que mellores a súa situación financeira. E por se 

fora  pouco,  fomentamos  o  emprego  do  noso  concello  algo,que  teñen  esquecido,  pero  este  tema 

deixareino  para  outra  ocasión.  Para  o  Concello  en  cando,  o  dispoñer  dun  rexistro  de  empresas  

interesadas e que sexan estas as que tras a publicación do anuncio envíen as súas propostas, pode levar 

un aforro importante na contratación, pois ao ter máis empresas como opción, os prezos serán máis 

competitivos. Así de sinxelo. Sen perder a esencia do contrato menor. Moitas grazas.

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

O Sr. Padrón toma a palabra: Nada, simplemente incidir no mesmo. Nós, pedímoslle ao goberno o 

máximo de transparencia posible, entón estamos de acordo con que se tomen as medidas, todas as 

posibles, para que  o cidadán teña seguro  a execución dos diñeiros públicos e todo aquilo que nós 

encontremos mal feito pois sempre o vamos a denunciar aquí. Está claro que a transparencia neste 

Concello cambiou, mudou. Hai seguramente moitos erros por iso queremos tamén instar ao goberno 

para que traballe  nunha máxima transparencia e estamos de acordo en que se fagan cousas neste 

sentido  como  acordos  que  aquí  se  propoñen,  sempre  e  cando  sexa  posible.  Nós  confiamos  na 

honestidade do Grupo de Goberno, confiamos de que traballen para que como sempre defenderon 

vostedes, a máxima transparencia posible de cara á veciñanza. Nada máis.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Ten a palabra a señora Varelas.

A Sra. Varelas toma a palabra: A transparencia no Concello de Barbadás, ten que ser unha cousa 

obrigada e douna por feito que se está facendo así. Ata o de agora, eu non teño ningún motivo para  

sospeitar de que se estea facendo, todo o contrario. E si, como vexo no pasado e volvo, vamos falar do  

pasado. É que a min unha cousa que me irrita enormemente, e é que persoas que puideron ter isto 

unha marabilla con vinte e oito anos de goberno e fixeron pouco e agora desde a oposición quéreno 

facer todo. Miren, señores do PP, vostedes están na oposición e está claro que piden transparencia. Si 

como todos, como todos os partidos políticos que estamos aquí, e que queremos transparencia, pero 

ser máis papistas ca o Papa, non. E parece que a insignia do PP é tipo non vou a facer comparacións,  

porque pódome meter en cousas que non me competen. Pero o PP fai as cousas mal e despois xa é o 
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que quere predicar. Pero hai que predicar co exemplo, non coa palabra, e vostedes non teñen exemplo. 

Teñen vinte e oito anos dos cales algúns salváronse pero moitos non. Entón, prediquen co exemplo e a 

xente votaralles e a xente crerá en vostedes e déixense destes papeliños que teñen en man do que lle  

queren poñer que a min non é nada. Grazas.

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

A Sra. Morenza toma a palabra: Vostedes falan de que a lexislación é do ano 2013. Ata o 2013 

vostedes non estaban interesados en practicar a transparencia, non? Só lles interesa a partir do 2013. 

Pois mire, vostedes levan todas estas lexislaturas, sete lexislaturas por non dicir máis, tería que repasar 

a hemeroteca, facendo procedementos negociados sen publicidade con estes contratos menores. Sete 

lexislaturas.  Negociados  sen  publicidade.  Invitaban  ás  tres  empresas,  case  sempre  ás  mesmas 

empresas. E sempre eran as mesmas empresas as que facían as obras e iso sábeo a cidadanía , sábeno 

as persoas que están agora na oposición e sabiámolo nós que estabamos antes na oposición e que  

estamos  no  goberno.  Vostedes  traballaban,  era  o  sistema  por  invitación,  por  invitación  aos  seus 

amiguiños. Todas as empresas poden optar a realizar obras aquí no Concello de Barbadás ou a realizar 

servizos.  Nós non podemos discriminar.  As empresas  de Barbadás  si  poden optar ou cursámoslle 

invitacións  só  as  de  Barbadás  e  ao  resto  non.  Ten  que  ser  un  procedemento  aberto  e  sábeno 

perfectamente. Pero vostedes sempre estiveron ancorados na discriminación destes contratos menores 

e agora pretenden que nós fagamos outro tipo de política. Esíxenos o máximo e pretenden paralizar 

evidentemente a vida burocrática deste Concello con este tipo de esixencias, tendo en conta que este 

goberno casi sempre pide, a non ser que sexa para cantidades mínimas tres presupostos para todo tipo 

de  servizos.  Na  maioría  das  ocasións.  Case  sempre  pide  tres  presupostos.  Entón  a  legalidade,  a 

transparencia, estámola cumprindo a estrictamente. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben. Ten vostede un minuto adicional para atender a súa moción.

O Sr. Fernández toma a palabra: Grazas. Vamos a ver. Cando non existen argumentos, sobre as 

propostas que hoxe lle traemos, retroceden ao pasado. Así de sinxelo, e que o levan mostrado durante  

dous anos de lexislatura. Non temos argumento. Que dicimos? Vamos a favor disto que beneficia aos  

cidadáns, beneficia ás pequenas empresas. Pero como non existen eses argumentos e como non se está 

facendo  debidamente  e  acorde  á  normativa,  tiramos  do  pasado.  Entón,  se  tanto  alardean  de 

transparencia aquí temos na mesa esta proposta. A ver como votan esta proposta de transparencia? 

Moitas grazas.

O Sr.  Alcalde toma a palabra:  Moitas grazas.  Eu quero rectificar  ao  señor concelleiro Manuel. 
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Dicíndolle que este grupo, o Grupo Socialista do que eu tamén son representante, presentou neste 

Concello, e sendo eu Concelleiro, dúas mocións: unha sobre o CET e outra sobre a dinamización do 

emprendemento empresarial. Se non lle informaron ben algún dos seus Concelleiros que ten detrás, 

que use a tablet, e que se cingue ás actas, que o verifique. Que o verifique para que o informe ben. 

Pois non está correctamente informado. Non está correctamente informado. Pois si está informado 

entón non se axustou a realidade. Relea as mocións. Relea as mocións. Estou no meu uso. Convítoo a  

vostede que o faga a criterio. E estou no meu uso de palabra que a vostede non o interrompín, quero 

lembrarllo. Quero lembrarllo. É a realidade. Votos a favor da moción?. Votos en contra? Abstencións? 

Relea, relea. Relea. Relea

 Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor do PP, os votos en 

contra do PSdG-PSOE, BNG e Democracia Ourensana e a abstención do Grupo Mixto o seguinte  

acordo: “Moción do PP de Barbadás sobre a transparencia nos contratos menores”

11. MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR DE BARBADÁS SOBRE O CAMPO MUNICIPAL DE 

OS CARRÍS

O Sr. Alcalde toma a palabra: O seguinte punto da orde do día, é a moción do Partido Popular de 

Barbadás sobre o campo municipal de os Carrís. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira.

A Sra Vispo toma a  palabra: Grazas señor Alcalde. Inadmisible, así é como os usuarios veciños e 

veciñas de Barbadás e as diferentes agrupacións deportivas que nos visitan, cualifican a situación 

actual que presentan as instalacións deportivas do campo municipal Os Carrís.  Como inadmisible 

resulta tamén o comportamento do Grupo de Goberno instalado na pasividade, na falla de xestión, 

máis preocupado da foto e de quen sae nela que dos problemas cotiás dos cidadáns. Na actualidade as 

instalacións deportivas do campo municipal Os Carrís, presentan un estado de deixamento e deterioro 

preocupantes. Amosan unha clara falla de mantemento que leva os posibles problemas de seguridade e 

saúde para os seus usuarios.  Algo alarmante e  inconcibible  dun concello coma o noso.  Ponse de  

manifesto que o uso que se fai dos impostos dos veciños de Barbadás vai para outros fins e non para o 

ben xeral, como é a súa natureza, e menospreza así un dos seus valores principais. Non está de máis 

dicir que este deixamento e desidia no mantemento das instalacións deportivas xeran a destrución do 

tecido deportivo, ao que este Concello non ten que asumir nin consentir, sendo nos últimos anos un 

referente  nas  súas  escolas  deportivas,  sobre  todo  a  de  fútbol.  Deportistas,  usuarios  e  club  están 

reclamando unha axeitada conservación e mantemento destas instalacións deportivas que neste caso 
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deixan moito que desexar. O campo de fútbol ten falla de material sintético en determinadas zoas, 

dando lugar a posibles lesións aos usuarios da instalación. Non esquezamos que nas mesmas non só 

practican deporte adultos, senón tamén nenos das distintas idades. A reparación é en moitos casos 

máis  económica que  a  substitución,  pero  debido a  que  non se  subsanaron en tempo e forma,  as 

diferentes deficiencias que ían xurdindo no día a día, agora nos toca pagar por elo. Nesta nefasta 

xestión fai que agora se incrementen os custes e que cumpra investir de xeito urxente. Por todo elo, o 

Grupo do Partido Popular propón, enviar, primeiro de maneira inmediata unha brigada ao campo para 

revisar as deficiencias existentes mencionadas anteriormente e dar resposta urxente ás mesmas. Nos 

referimos ao que é o campo, o céspede. Hai zonas onde non se ve soamente, sobre todo onde se tiran, 

nas  porterías.  Realizar  tarefas  de  mantemento  nas  diferentes  instalacións  deportivas  de  xestión 

municipal para evitar un maior deterioro. O último día do pleno, dixemos aquí  nun rogo, que se  

cortara a herba do campo. Ao día seguinte estaba unha brigada alí. Alegrámonos, pero si temos que 

traelo seguiremos traéndoo. Dado que a Unión Deportiva Barbadás presentou ao concello no seu día, e 

ensínoo por se acaso ninguén o cre, o proxecto por importe de 390.000 euros, para o cambio do 

céspede do campo grande e obras no campo de fútbol oito, céspede do mesmo e acondicionamento do  

muro de contención, instamos ao Grupo de Goberno o seguinte: O compromiso de aportar o importe 

dos plans provinciais dos anos 2018/2019  que proveñen da Deputación Provincial, cun importe de 

100.000 euros como axuda a estas intervencións. E captar doutras administracións axudas necesarias 

para completar o custo restante. Que esta moción se traslade á web do concello e que nela figure o 

voto  de  cada  Grupo  municipal.  Esta  moción  xorde  debido  á  reunión  mantida  co  Presidente  da 

Deputación e o presidente da Unión Deportiva Barbadás o 5 de maio. Nesa reunión trátanse diversos 

temas, entre elas o mal estado do campo de fútbol e a necesidade imperiosa do cambio do campo de 

herba. O Partido Popular prepara esta moción con vistas aos presupostos do 2018 que están á volta da 

esquina e coa intención de adquirir o compromiso do Grupo de Goberno de Barbadás para que aporte 

100.000 euros os Plans Provinciais do 2018/2019 e o resto das dúas administracións restantes, xa que 

o presuposto ascende a unha cantidade elevada como son 390.000 euros. Esta obra deixaría unhas 

instalacións á altura do Concello de Barbadás. A deixades destes dous anos do Grupo de Goberno é 

evidente. Non fixeron nada, só chamadas en portas dalgunha administración a destempo e sen adquirir 

compromisos en firme. Ás probas me remito. O Partido Popular xa tiña previsto o cambio de herba 

para o verán do 2015. A última visita que recibiu este Concello, foi do señor Lete. Non se ría señor 

Varela que é certo, e remítome á hemeroteca. Delegado de deportes nese momento. Nesa reunión a 
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nosa prioridade era o campo de herba e a piscina municipal, e está nos periódicos, vaia á hemeroteca.  

Pero volvendo á actualidade, nos comprometemos a levar a cabo esta obra para mellorar  a calidade  

dos deportistas de Barbadás.   É ao que nos comprometemos, esa é a miña primeira intervención.  

Grazas.

O Sr.  Alcalde toma a palabra: Moitas  grazas,  señora Vispo.  Señor Padrón,  está  no seu  uso  da 

palabra.

O Sr. Padrón toma a palabra: Isto é todo unha broma. Vostede o outro día na Comisión informativa 

dixo que traía unha moción sen ter nada que ver, nin reunión de ningún tipo nin de nada. Agora eu, 

esta moción está claro que non a fixo o señor Manuel. Inadmisible. Estando de acordo que o campo 

necesita uns arranxos que desde logo falarei deles, aquí xa se delatan no segundo parágrafo cando di  

preocupado pola foto. Está claro. O problema é o espectáculo que estamos dando aos veciños de que 

un día sae o Grupo de Goberno reunido co señor Baltar, e se di que o señor Baltar se comprometeu, 

como viña na información de La Región, que é a información que temos nós. Nós como non estamos  

en altas instancias, non, é ao que nos temos que cinguir. E dicía que o señor Baltar se comprometera a 

dar cartos para o campo de fútbol, a pista de patinaxe, creo recordar, e non sei. Non, non, iso é o que 

poñía a información ,que se comprometera a incluílo nos presupostos que posiblemente se aprobarían 

ou serían levados á institución provincial no mes de setembro. E iso foi o que poñía a información, 

senón traemos outra vez. Iso pon a información de La Región. Pon a prensa, non sei o que dixo. Logo 

ao outro día de saír esa información, ao día seguinte mesmo, sae o señor Baltar dicindo que Barbadás,  

acusando a Barbadás, criticando a Barbadás de utilizalo e poñendo en boca del palabras que non dixo. 

Ben. Eu preguntei en Comisión informativa á señora Concelleira do Partido Popular que traen aquí 

esta moción e dixo que non sabía nada de ningunha reunión nin tiña idea de absolutamente nada, 

ningunha inversión nin nada.  Agora estanos dicindo aquí, non sei se é para quedar ben diante da  

cámara ou de non sei que, que si si, que nos comprometemos a  facer o campo se se dan, se o ano que 

ven e  ao  seguinte  aprobamos os  50.000 euros  dos  Plans  Provinciais.  Ou sexa,  que  agora  xa  ten 

información e está disposta a compartila con nós aquí. Pero sempre de palabra, claro, aquí só se actúa 

de palabra. Non se trae ningún papel firmado nin se trae absolutamente ningún compromiso. Iso si, a 

Deputación fai campos, pois para Vilariño, vai facerlle o campo a Melias que está a dous quilómetros, 

fai un campo en Muíños que non ten nin equipo, ten un equipo só, non hai nin escola de fútbol nin 

nada. Pero xa sabemos que a deputación reparte diñeiro a discreción como lle vai ou segundo os 

alcaldes. Fíxolle o campo ou estallo facendo ao Vilamarín, e así moitas cousas. E aquí non nos da nin 
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para uns arranxos. Entón non defenda a participación da Deputación no Concello de Barbadás, porque  

é inexistente. Así de claro. Cando o Concello de Barbadás, si que ten unhas necesidades que ten que  

cubrir e a Deputación está cubrindo necesidades noutros puntos da provincia que non se necesitan, así  

de claro. Agora faranlle tamén un campo ao Lobios, porque xa llo fixeron a Bande, a Muíños, agora  

tocaralle a Lobios ou a Entrimo. Entende? Faranlle un campo a cada un. Vostede si pensa que isto é 

gastar os cartos dos cidadáns como é debido, pois nada. Outra vez volvo ao sentido común, nada máis. 

Que máis lle ía dicir? Que si, que estamos de acordo. Déronse conta agora das deficiencias que ten o 

campo. Mire, o campo de fútbol. Non vostedes, vostedes non o fixeron. Fíxoo o Partido Popular, mal 

plantexado. O campo de fútbol deixaron un viario raquítico que era a saída natural de A Valenzá, que  

tiña que ter como mínimo a anchura que está debaixo da gasolineira da Galp, e non a ten, porque  

fixeron un muro e fixeron unhas gradas encima, cando o campo tiña que ir noutra posición. Tiña que ir  

nunha posición distinta. Non tiñan que facer o outro campo que vai por arriba que non o usan. Onde  

queren  poñer  agora  o  de  fútbol  oito.  E  fixeron  uns  vestiarios  debaixo  que  chove  neles  e  teñen 

humidades. Pero como non van ter humidades se estamos en Galicia. Como fan un campo enriba  

dunha planchada, que esperan ter debaixo?. Mal plantexamento como noutras outras cousas que se 

fixeron neste Concello. Entón, que nós traiamos esta moción aínda ten xustificación, pero que a traia o 

Partido Popular, non digo que foran vostedes os responsables, os que están hoxe aquí representando 

aos veciños, de haber feito ese campo, ou haber tomado esa decisión de facelo desa maneira. Pero si 

que o seu partido que gobernou aquí, si que foi o que tomou esa decisión. Entón, todo se empezou  

mal. Absolutamente todo. Nós estivemos alí  no campo, o señor Concelleiro de deportes estará de 

acordo en que hai deficiencias no campo porque hai humidades, exactamente, están as arquetas sen 

limpar. Só hai un tubo, un tubo só para todo o largo do campo que desauga a auga do campo de arriba. 

Iso é imposible que desaugue toda a auga. Imposible. Tería que ter polo menos catro.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, leva cinco minutos vinteún segundos.

O Sr. Padrón toma a palabra: Ben, resérvome para a seguinte.

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

A Sra. Varelas toma a palabra: Esta moción clama ao ceo, é o colmo dos colmos. O que dixen antes. 

O PP fai  unhas cousas e pon outras.  Vamos a ver.  Aparte de deixar  ao Concello de Barbadás en 

ridículo, en ridículo porque a min como veciña que son non me gusta ver que se fai un pouco a burla 

dos políticos de aquí. Porque a Deputación Provincial prometeu unhas axudas, e unha desas axudas  

era para arranxar este campo de fútbol. Encóntrome que na prensa sae dicindo o señor Baltar que non  
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poñan na súa boca tal, tal, tal. E o outro día nas comisións informativas a señora Chelo mentiu e saíuse 

pola tanxente. Non, mentiu, porque o señor Padrón preguntoulle se houbera algunha reunión e ela, 

non, non, non. Mentiu, unha vez máis. Mentiu. Porque el preguntoulle se houbera algunha reunión 

disto  e  vostede  dixo,  eu  non  sei  nada.  Entón  eu  lle  dixen,  mire  señora  Chelo  vostede  está  na 

Deputación e é deputada provincial de infraestruturas, vostede non saba nada disto? Vamos, entón se  

vostede  non sabe  nada  diste  tema e que  alí  non pinta  nada.  Porque se  vostede  é  Concelleiro de 

infraestruturas ten que saber o que se fai e o que non se fai, e vostede tirou pelotas fóra porque lle 

convén como sempre. Mire, a Deputación está gobernada polo PP, polo señor Baltar, que o único que 

se dedican estes días é á polémica de gastar 2.700.000 euros subvencionando un panfleto chamado 

Región. Iso, é ao que se dedica o PP. Si estou na miña quenda de palabra e podo falar diso e vostedes 

teñen que estar caladiños escoitando, que eu tamén cando fala escoito.

A Sra. Vispo toma a palabra: Soamente nos pode mandar calar o señor Alcalde, vale?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, neste caso pídolle por favor que respecte o turno de 

palabra da señora Fina Varelas.

A Sra. Vispo toma a palabra: A ver. Isto que é? Isto que é?

A Sra. Varelas toma a palabra: Podo seguir?.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo Vispo, señora Chelo Vispo.

A Sra. Vispo toma a palabra: Educación polo menos.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ela está na súa quenda de palabra.

A Sra. Varelas toma a palabra: Estamos falando de política. Noticias saídas na prensa e verídicas, 

non invencións miñas. Nin loucuras como vostede vai dicir ou invencións miñas ou que teño medo. 

Entón,  o  PP dedícase,  dedícase,  a  facer  tonterías  co  diñeiro  dos  veciños,  e  tenos  a  Barbadás  

marxinado. Tenos marxinados porque aquí non goberna o PP. Hai que ver nos concellos que goberna o 

PP hai diñeiro, para protectoras de animais, hai diñeiro para campos de fútbol, hai diñeiro para todo,  

para aquí non hai nada. O único que fan é a pobre xente, que quere ter as cousas ben non as ten ben, e  

os políticos que neste momento nos están gobernando, defendendo aos veciños aínda, sentíndome, eu 

sentinme como se os atacaran, porque é absurdo. E eu non teño que defender a ninguén, eu falo como 

veciña. Sentín vergoña do que vin na prensa. Porque so se pide diñeiro para, non para un campo novo 

de fútbol, para arranxar este que está mal. A moción para arranxar o campo de fútbol, si señora, é unha 

moción que para min é correcta. E que hai que arranxar o campo de fútbol como mil cousas máis que  

temos que arranxar. E esta moción non foi, concidiu, mire non creo nas coincidencias, esta moción 
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fixérona adrede como fai moitas. Porque sabe unha cousa señora Chelo? Vostede o que quere e pillar  

ao goberno. É o único. Vostede sabe o que pasa? Que se basea en presentar mocións para pillar ao 

goberno e eu non sei que é o que quere vostede pillar. Porque mire, quen queda mal, mire se calquera  

persoa da calle, ve esta moción despois xa do que ten pasado, do que se ten publicado en La Región, 

cáelle a cara de vergoña facer isto, porque isto é unha auténtica vergonza. E así llo digo. A Deputación 

Provincial ten que axudar a todos os concellos, sexa gobernado por eles ou por outro partido político, 

e aquí non se está facendo iso, senón vaianse vostedes a Muíños, vaianse a Pereiro, váianse…E que 

non haxa mellores políticos, e que o diñeiro vaise para alí e nós quedámonos sen diñeiro. Grazas.

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

Varela, Concelleiro de deportes. 

O Sr. Varela toma a palabra (PSOE):  Boas tardes a todos e a todas. Eu a verdade,  cando esta 

moción chegou ás miñas mans tiven que lela varias veces para dar crédito ao que estaban expondo 

nesta  moción os  compañeiros  do  Partido  Popular.  Dende  o  ano 2007  que  se  instalou  o  céspede 

artificial no campo dos Carrís, nunca se realizou mantemento, que é algo que recomendan todas as 

empresas que se dedican a instalacións deste tipo de campos, xa que aparte de permitir dispor do 

campo en mellores condicións da práctica deportiva, neste caso do fútbol, alarga a vida útil do céspede 

sintético. Insisto, dende o 2007 ata o 2015, que se produciu o cambio de goberno neste Concello, 

nunca se realizou ningún tipo de mantemento por medio dunha empresa especializada. Soamente se 

fixo, como se segue facendo na actualidade, un peiteado periódico do céspede por parte do encargado 

do mantemento da instalación. No momento que se produciu o cambio de goberno contactouse con 

varias  empresas  que  se  dedican  ao  mantemento  de  campos  de  céspede  sintético.  En  todas  elas 

atopamos a mesma resposta: no estado no que se atopaba o campo no 2015 non tiña sentido realizar xa 

un mantemento, xa que o estado que presentaba o céspede non permitía traballar ás máquinas que  

peitean e levantan dito céspede. O único que se pode facer é por parche naquelas zoas máis danadas  

pero tampouco é unha solución definitiva.  Insistimos que é algo que se debería ter feito dende o 

primeiro momento, o cal permitiría ter o campo ao día de hoxe nunhas condicións moito mellores das 

que se atopa neste momento. A día de hoxe, o que precisa o campo é un cambio do céspede artificial 

para o que se estivo contactando coas distintas institucións, Deputación, Xunta de Galicia e incluso  

coa Federación galega de fútbol para que colaboren co Concello neste proxecto. O Grupo de Goberno 

presentou hai máis dun ano na Xunta de Galicia e na Deputación unhas memorias do cambio de  

céspede no campo de  fútbol  once e  instalación de  céspede artificial  no campo de  fútbol  oito.  O 
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importe total das dúas obras ascendería a 297.000 euros, dos cales 191.000 corresponden ao cambio 

de céspede e 106.000 corresponden ao arranxo instalación de céspede sintético no campo de fútbol 

oito.  Vostedes  falan  do  proxecto  que  nos  presentou  a  Unión Deportiva  Barbadás,  presentado  no 

Concello no mes de febreiro deste  mesmo ano. Ascende a máis de 390.000 euros.  E inclúe só a  

ampliación do campo de fútbol once e o cambio de céspede deste campo, non inclúe a instalación de  

céspede sintético no campo de fútbol oito. Son case 100.000 euros máis investidos só no campo de 

fútbol once. Ademais temos que ter clara unha cousa, que o campo de fútbol dos Carrís é municipal, 

non é do club, como parecía fai anos. Respecto ás axudas solicitadas ás institucións, temos que dicir  

que dende principios do 2016 estamos en conversas co servizo de deportes da Deputación de Ourense,  

onde nos informaron que ía haber durante o ano 2016 subvencións para novos campos de  herba 

sintética e para substitución do céspede de aqueles que se atopaban en mal estado. A día de hoxe 

seguimos esperando por ditas subvencións. A pesar de que no mes de xullo do ano pasado chegou ao  

Concello un formulario no que lle solicitaban tanto os datos dos equipos que se atopaban alí como o 

estado do campo, como da achega económica que faría o concello.  Seguimos esperando noticias. 

Ademais xa foi solicitado ao presidente da Deputación, na distintas reunións que mantivo o Grupo de 

Goberno. En canto á Xunta de Galicia, tamén no verán pasado, nos solicitaron que lle enviáramos as  

necesidades  que  presentaba  o  noso  Concello  en  materia  de  instalacións  deportivas,  séndolle 

reenviadas neste momento as memorias de substitución do céspede. Así mesmo fai menos de un mes, 

mantivemos unha reunión coa Secretaria Xeral para o deporte, Marta Míguez. Reunión na que nos 

informa de que se vai a haber un convenio entre a Deputación e a Xunta de Galicia para investimentos 

en instalacións deportivas. Ela nos informa de que dende a Deputación en ningún momento se nomeou 

o campo de fútbol de Barbadás.  Dito isto,  pois como dixo o amigo Ramón, pois hai  cousas moi 

curiosas como que a Xunta de Galicia se gaste 240.000 euros en pórlle céspede sintético ao campo de 

terra de Vilamarín, localidade que non tiña nin equipo de fútbol no momento que se empeza a obra.  

Ou ter que ver como a Deputación fai un campo de herba sintética en Bande onde só xoga un equipo 

senior ademais dos equipos de fútbol veterano e a trece quilómetros se fai outro en Muíños, un campo  

que se utiliza unha vez cada quince días. No que se refire ao estado do resto da instalación, xa hai  

máis de dous meses que está no meu poder unha relación de obras a realizar feita por un traballador do 

Concello. Así mesmo, tamén se lle encargou facer outra relación ao encargado de mantemento das 

instalacións para ver se non se actuaban reflectidas todas as carencias que presenta a instalación. Estas  

obras evidentemente realizaranse no verán, época na que non se utilizan as instalacións. De todos 
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xeitos fálase na moción de problemas de saúde, pois os cidadáns deberían saber que no mes de marzo 

cambiáronse todas as vías do vestiario do campo de fútbol xa que non cumprías coas condicións que 

nos esixe a Consellería de Sanidade. Así, igualmente, instaláronse válvulas para evitar o retorno de 

auga quente ao circuíto, problemas que viñan de  anos atrás e aos que nunca se lle puxo solución ata  

agora. Falan de falta de preocupación, pero este ano temos que facer uns planos novos da instalación,  

xa que os planos dos vestiarios que se atopaban no Concello non se correspondían coa realidade. 

Falan de nefasta xestión, de que se incrementan custos. Gustaríame que calquera das persoas que 

estaba nesta sala houberan entrado nos vestiarios como entrei eu no mes de xuño do 2015. 

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

concelleira do Partido Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra: Espero que me deixe tamén o mesmo tempo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Catro minutos cincuenta e dous segundos, tivo, señora Chelo Vispo. 

Vostede,  perdoe  un momento.  E que vostede  leva  unha temporada,  vostede  leva unha temporada 

lanzando afirmacións para poñer en dúbida a palabra das outras persoas.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non, non diga, pero que está dicindo. Que está dicindo

O Sr. Alcalde toma a palabra: Entre elas do tempo

A Sra. Vispo toma a palabra: Digo o tempo que é seu, eu non lle poño nada.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Que lle deixe tanto tempo. Vostede ten agora tres minutos que son os 

que lle corresponden na segunda intervención señora Chelo Vispo. El tivo agora mesmo, usou, catro 

minutos cincuenta e dous segundos. Prosiga, empece, por favor. 

A Sra. Vispo toma a palabra: Si, podo?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vouno a empezar de novo, de cero. Vouno empezar de cero de novo.

A Sra. Vispo toma a palabra: Mire, vamos a ver. Vou a empezar por vostede, señora Fina Varelas. 

Este proxecto eu na Comisión non mentín, e que lle quede moi claro que non mentín. Alguén me 

preguntou pola reunión que tiveron e se quere mirar a foto, esta reunión e díxenlle que eu non tiven 

nada que ver nesa comisión e estábamos máis persoas. Se vostede nega o evidente. Eu non estiven  

nesa reunión. O que estiven nunha reunión e dixen que non sabía nada como deputada porque non tiña 

noticias disto e entereime por o periódico igual que vostedes. Iso que quede moi claro e que conste en  

acta que eu non asistín a esa reunión nin sabía absolutamente nada dela. Entón, o día 5 de maio,  

remítome a que o presidente da Unión Deportiva Barbadás convoca, ou sexa,  o presidente, a ver, 

pediu unha reunión co Presidente e fomos á reunión os tres,  o Presidente, o Presidente da Unión 
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Deportiva Barbadás e eu, onde se me da coñecemento deste proxecto que se presenta en febreiro. Eu 

non teño coñecemento desas memorias do concello pero si deste proxecto que me fan eles, que me fan 

chegar. De acordo. Isto está presentado no Concello, entón eu póñome en funcionamento e digo, moi 

ben, vamos a pedir parte das tras administracións, tanto do Partido, perdón, do Grupo de Goberno do 

Concello de Barbadás, como das outras dúas administracións. Eu non traio ningún compromiso. O 

compromiso temos que adquirilo aquí. A que eses dous anos 2018 e 2019 se metan para arranxar o 

campo  de  fútbol.  De  acordo?  Nós  no  2015  que  quede  moi  claro,  señor  Varela,  xa  tiñamos  ese 

compromiso.  Ese  compromiso,  e  está  aí.  De  acordo?  Entrou  outro  Grupo  de  Goberno,  eu  me 

desentendo dese tema. Levan dous anos con este tema. Non é ningún cachondeo traer isto aquí ao 

Pleno.  Si  que  se  rin  vostedes  dos  cidadáns.  O Partido  Popular  é  o  único que  se  preocupa neste  

momento  de  conseguir  ou este  proxecto  ou  os  presupostos  para  o  2018.  A min que  me diga  as  

carencias que tiña. Vostedes levan dous anos gobernando. A herba do campo, os vestiarios, que tiveron 

que arranxalo agora. Levan dous anos, no Grupo de Goberno. Levan dous anos. Mire, 200.000 euros  

para a Casa da Mocidade. Non, non sopre, 200.000 euros que querían empregar na Casa da Mocidade. 

Por que non presentaron ao Estado 200.000 ou 300.000 euros para arranxar o campo de fútbol?. Por 

que non llo din aos cidadáns? Por que os proxectos, asfaltar por aí camiños de terra, en vez de metelo 

no campo de fútbol que é a seguridade de todos os cidadáns? Se o Partido Popular non o puido facer.  

Non poña agora que a Deputación fai campos e fai tal. Mire, o Presidente da Deputación, en cinco 

anos non tivo que saír nos periódicos e non o ía a nomear, o que pasa é que me atacaron con ese tema.  

Nunca tivo que retractarse do que di nun periódico un Grupo de Goberno que o único que fai é ir ás  

administracións, sacar unha foto co seu móbil, co seu móbil, vale señora Victoria, co seu móbil, sacalo 

nos periódicos e que non é certo. Que un Presidente de unha Deputación teña que saír, o único que fai 

este  Grupo  de  Goberno é  pechar  portas  nas  administracións.  É  unha auténtica  vergoña.  E  agora 

mesmo soamente temos unha persoa no público, pero mire que lle quede moi claro, a min dáme igual 

o que faga neste momento a Deputación cos campos de fútbol. O Partido Popular púxose mans á obra 

para arranxar este campo de fútbol, e mire voulle dicir unha cousa, adquirimos o compromiso, non, 

non faga así, porque en dous anos que conseguiu vostede? Que conseguiu vostede? Nada, nada, non 

conseguiu nada, nada.

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

A Sra. Vispo toma a palabra: Nada e é unha vergoña o que sae nos periódicos, que teña…E non lle 

digo nada.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, vaia rematando, leva catro minutos.

A Sra. Vispo toma a palabra: Mire, o señor Baltar saíu ao día seguinte, e sabe o que sae en Ourense 

por Barrios

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, leva catro minutos.

A Sra. Vispo toma a palabra: Da igual, quédame para os rogos, non se preocupe, cando non quere 

escoitar.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, cando non quero escoitar. Non ando manipulando nos tempos, 

eh!

A Sra. Vispo toma a palabra:  Eu non manipulo os tempos pero vostede manipula as palabras e as 

persoas, que o saiba. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, ten vostede a quenda de palabra.

O Sr. Padrón toma a palabra: Eu fora de, nós fora de liortas políticas está claro que a Deputación 

non ten interese ningún en investir en Barbadás. Lévanolo demostrado estea quen estea no goberno, 

ou estea quen estea. A Deputación está ao servizo dos cidadáns. Non está ao servizo de que lle gusten 

os políticos dun determinado concello ou non, ou lle vaian pedir máis ou menos. A Deputación ten que 

dar servizo aos cidadáns. A Deputación non pode facer dous campos de fútbol nun sitio que viven 

duascentas persoas e hai un equipo de fútbol e deixar a outro concello que é maioritariamente xoves  

desta provincia  con unha escola de fútbol e con un montón de equipos deportivos ao aire libre. Desta 

maneira. Entón, non poñamos aquí escusas de que se presentou ou deixou de presentar, se lle cae 

mellor o concelleiro ou lle cae mellor o Alcalde ou estea quen estea. A Deputación ten que servir aos 

cidadáns, e ten un orzamento que ten que redistribuír na provincia, segundo as necesidades que haxa.  

Iso que quede claro. Porque os cidadáns así o demandamos que somos os que pagamos impostos e os 

deputados que están na Deputación saen cos votos das eleccións municipais e están alí representando 

ás comarcas de Ourense, supóñome, por distribución comarcal. Ben, entón a Deputación terá que facer 

un análise de onde están as necesidades e non distribuír o diñeiro ao libre albedrío. Oia vostede!  

Segundo información desta semana, vaise facer un campo en Vilariño e outro en Melias, dous pobos a  

dous quilómetros un do outro. E poñen a escusa de que o Alcalde do Pereiro que llo pide e o Concello  

do Pereiro aporta diñeiro entón que llo dan para alí. Oia, a Deputación teralle que dicir, mire vostede,  

nós vámoslle dar diñeiro pero si para un campo de fútbol ben, pero non lle vamos dar diñeiro para  

dous campos de fútbol,  polo cal vostede terá que investir  noutras cousas tamén, que ao mellor o 

concello  ten  necesidade.  Ah,  non!.  pero  como o  pide  o  Alcalde  e  lle  mandamos  diñeiro,  entón 
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dámoslle diñeiro aínda que estea un campo pegado ao outro e só haxa dous equipos de fútbol. Aquí 

hai vinte equipos de fútbol e temos un campo que como ben dixo o señor Varela e é verdade, non tivo 

mantemento de ningún tipo. Agora,  cinguíndonos á moción que iso si que nos interesa é verdade que 

o  campo necesita  e  niso  vámolo  a  apoiar,  a  moción,  porque sería  como tamén uns rogos,  non?,  

tampouco é. Iso si, para apoiar a moción pedímoslle que retiren o punto tres porque o acordo tres, isto  

é falar por falar. Non sabemos, aquí non se comprometeu ninguén a nada, quero dicirlle a vostede que 

o que lle preguntei é se vostede sabía algo, algo, algo do tema de, algo do tema de que aquí se ía, se o  

señor Baltar estaba disposto a darnos diñeiro para o campo, a ver, se había algunha información para 

eu dicirlle aos veciños, vostede respondeu que non sabía absolutamente nada.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar

O Sr. Padrón toma a palabra: Non había nada, ben.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non lle dixen que estiveran na reunión. Eu non lle preguntei iso, 

iso  díxoo  a  señora  Fina.  Eu  sei  o  que  falo.  Eu  pregunteille,  pregunteille,  non fai  falla  que…Eu 

pregunteille si ela sabía algo do tema do que estábamos falando, e dixo que non sabía nada, ou sexa 

como se eu lle pregunto si sabe se hai alguén en Marte e me dixo que non sabía nada. Ben

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, por favor.

O Sr. Padrón toma a palabra: Entón, si  retiran o punto tres para acabar, eu só medio minuto. Eu 

aprobo a moción, non hai ningún problema porque o campo necesita. Isto dirixido ao concelleiro e 

responsable, necesita pintura, necesita limpar os desaugues que desaugan a auga de arriba, e necesitan 

máis dun desaugue que só ten un no medio, senón sempre vamos ter humidade no inverno. A limpeza 

da cuneta de arriba é necesaria porque senón borda esa auga e ven polo campo adiante.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, dígao en rogos e preguntas.

O Sr. Padrón toma a palabra: Iso, ben.

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

A Sra.Varelas toma a palabra: Eu o que dixen señora Chelo é que o señor Padrón, preguntoulle se 

tiña vostede  algunha información e  vostede  dixo  que non tiña ningunha información. Punto e  se 

acabou, vale? O que é gracioso é que aquí o campo de fútbol está súper deteriorado pero non foi 

destes dous anos.  Coincide que vostede foi Concelleira de deportes,  que fixo os anos anteriores?  

Rascar o pelo. Porque dígame.

A Sra. Vispo toma a palabra: Un pouco de respecto
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Sra.Varelas toma a palabra: Si, rascar o pelo. Toda a

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Señora Chelo,  eu penso que neste  caso non lle  está faltando ao 

respecto, está facendo un símil dunha actitude.

Sra.Varelas toma a palabra:  Ou sexa, vostede concelleira de deportes, concelleira de deportes os 

últimos catro anos que eu saiba. Deportes, que antes viña de cultura. Este campo, non se estropeou 

nestes dous anos, ben de atrás, seu mantemento nefasto. E o colmo dos colmos é que se fai, que me 

acabo de enterar agora, que se fai uns vestiarios que non corresponden a uns planos. Cando unha 

persoa vai facer unha casa, ten que facer unha casa e corresponderse aos planos e aquí fálase de algo 

público, de algo público, ou como é un vestiario, é que non se corresponde o que hai. E vostede era 

responsable, era a concelleira de deportes. Onde vostede toca todo é un caos. Concelleira de deportes,  

campo de fútbol, unha merda. Así. Piscinas, temos unha charca, unha charca para as rás, mal feita e 

pequena, señora Chelo, tome aí.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Vostede está intervindo neste momento, señora Mirian?, non. 

A Sra. Varelas toma a palabra: Unha charca, unhas charquiña para ras, e que como é o seu linguaxe, 

vostede entende así, voume tal. Unha charquiña para as ras. Despois xa temos

A Sra. Vispo toma a palabra: Estalle chamando aos veciños de Barbadás, ras. Ras.  

A Sra. Varelas toma a palabra:  Á charca, á charca, non señora. Non poña palabras na miña boca, 

estou dicindo que é unha charca. Non, señor. Non señor Manuel. Manuel non. Non, mira, non sexa tan 

cínico.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, non interrompan as intervencións. Fina.

A Sra. Varelas toma a palabra: Ten educación. Mire, mire este, este é un senvergonza

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, cale, cale e despois prosiga a súa intervención.

O Sr. Fernández toma a palabra: Está insultando todo o rato.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Iso non o escoitei, non escoitei. Agora non escoitei.

A Sra. Varelas toma a palabra: Abandone, abandone.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina, se lle chamou senvergonza.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Os primeiros que teñen que ser ordenados son todos vostedes. Están 

interrompendo

A Sra. Varelas toma a palabra: Podo acabar a miña intervención? Pois estáte calado. Chico.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, por favor.

A Sra. Vispo toma a palabra: Vostede non mande calar a ninguén, manda o Alcalde, teña educación.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel, cale por favor. Señora Chelo cale por favor. 

A Sra. Vispo toma a palabra:  A educación tena que ter ela, e vostede é o único que  pode mandar 

calar.

A Sra. Varelas toma a palabra: Cale un pouco que a súa voz é chillona ao máximo.  Ah, meu deus, 

que histérica.

O sr. Alcalde toma a palabra: Estouna mandándoa calar e non cala. 

A Sra. Vispo toma a palabra:  Non me da a gaña de calar. Señor Alcalde

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ah, moi ben. Entón por que son o único que pode mandar calar. 

Señora Chelo, por favor, pídollo.

A Sra. Vispo toma a palabra:  Educación. Educación.

A Sra. Varelas toma a palabra: Prosigo, prosigo. 

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Remate, Fina, por favor prosiga. Por favor Manuel. Pídalle que se 

retracte

A Sra. Varelas toma a palabra : E dalle.

O Sr. Alcalde toma a palabra Eu non o escoitei, pídalle que se retracte se o dixo.

A Sra. Varelas toma a palabra:  Vamos a ver,  podo seguir falando ou non podo seguir falando? 

Vamos a aclarar o de charcas para ras.  En ningún momento lle chamo aos veciños ras.  Chámolle 

charcas para rás porque é unha piscina dunha dimensión moi pequena para a poboación que temos. 

Vostede entende agora? Entendeuno mellor? O que lle quixen eu chamar charcas para ras? Mire o que 

non podemos é nos Plenos armar estas liortas porque vostedes sabe o que fan? Provócanas. E eu teño 

carácter, pero vostedes provócanas. Vostedes poñen palabras, insinúa cousas, como dixo antes  o señor 

Alcalde, anda moi, insinúa moitas cousas. E xa estamos cansos de tantas insinuacións. Entende? A que 

me refiro? Que vostede estaba en deportes, era Concelleira de deportes, herdou o señor Varela.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten corenta segundos.

A Sra. Varelas toma a palabra:  As piscinas mal, campo de fútbol mal. Eu o que quixen dicir e 

vostede está de deputada provincial, de infraestruturas e non fai nada. E recórdolle que na Deputación 

fale un pouquiño é porque non é quentar a cadeira, tamén é para defender e vostede está moi caladiña.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar. Rematou? Señor Adrián. Victoria Morenza. Está na 

súa quenda de palabra.

A Sra. Morenza toma a palabra:  Si, vostede, a señora Consuelo Vispo falaba de que no 2015 existía 

o compromiso político de que se ía a mellorar o campo de fútbol. Resulta que o Partido Popular non 
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acadou o goberno de Barbadás entón xa non se arranxa. Os seus compromisos levounos o vento. É un  

castigo político. Se castiga a Barbadás porque cambia de goberno. O compromiso político non existe. 

Xa  vemos  a  seriedade  que  teñen  os  nosos  representantes  tanto  na  Xunta  de  Galicia  como  na 

Deputación. O Concello de Barbadás xa o ten dito ata a saciedade, e o Concelleiro de deportes, 40.000 

euros está disposto a poñer o Concello de Barbadás para arranxar o campo de fútbol. Colabore a 

Xunta de Galicia, colabora integramente a Deputación. Iso está claro e tamén se falou na entrevista co 

Presidente. Vostedes falan de destinar 100.000 euros en dous plans provinciais en dous anos sucesivos. 

Mire señora Consuelo, a que veciños vou deixar sen saneamento, sen saneamento en pleno século 

XXI? Aos veciños de Outeiriño? Aos veciños da rúa de Abaixo de Bentraces? Vou deixar sen auga aos 

veciños de San Benito en Piñor? Deixamos os camiños en terra en numerosos núcleos do concello? 

Ou non renovamos o saneamento de A Valenzá? Vostedes queren hipotecar en algo que vostedes nun 

cumpriron, hipotecar 100.000 euros en algo que vostedes non cumpriron porque tiñan un compromiso 

que  era  fume.  Fume  electoral.  Viuse  claramente.   Respecto  do  proxecto  do  que  vostedes  tanto  

alardean, é unha memoria, non é un proxecto. Un proxecto técnico é máis voluminoso. Vostede sábeo 

ben. Nós tamén, como dixo Adrián tivemos unha entrevista coa Directora Xeral para o Deporte que  

dixo que ela non tiña coñecemento de que existira esta demanda, non se lle transmitiu e agora si que o  

terá en conta. Anunciounos que se terá en conta para crear un equilibrio territorial  evidentemente 

porque Barbadás ten un número, unha actividade deportiva que o merece. E despois xa aproveitando a 

miña  intervención,  explicarlles  a  todos  sobre  a  obra  de  rehabilitación  do  firme  da  Avenida  de 

Celanova e o seu pintado,  que  é  perigoso  e  xa  se  tomaron as  medidas  urxentes oportunas,  foi  o  

director  de  obra,  esa  persoa  á  que  vostedes  tanta  teima  lle  teñen,  quen  decidiu,  un  técnico,  un 

enxeñeiro en camiños quen decidiu que teñen que pasar dez días para que sexa pintada. E vai ser  

pintada este xoves. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Creo que rematou a quenda de intervencións. Vostede 

ten un minuto por alusións. Si.

A Sra. Vispo toma a palabra: Non o vamos retirar señor Padrón, senón non temos Padrón. Mire, o 

que quero que teñan claro é, o señor Varela ten palabra, vostede tamén ten que defender o dominio do 

deporte, xa me dirá. Mire señora Fina Varelas, recórdolle que as escolas deportivas mentres estaban, 

eu como Concelleira de deportes, foron un éxito. A piscina, recórdolle que todas as avarías que tivo 

esa piscina que non arranxaron foi o ano pasado, onde houbo cortes nos nenos, nos bañadores e todas 

esas cousas. Mire, se quere deixarme quedar mal, déixeme quedar mal, a min dáme igual. Agora,  
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voulle dicir unha cousa, educación, a próxima vez levantámonos e ímonos do Pleno, porque vostede si  

que non ten educación ningunha, pero ningunha. Vale?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, por favor, por favor, por favor! Por favor, señora Chelo. 

A Sra. Vispo toma a palabra : Non Xa non sei do que estaba falando.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Estaba falando da educación. Fina. Fina, por favor.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Chelo, remate.

A Sra. Vispo toma a palabra : Non, non.  Si, non, non. Se me deixan eu remato.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, acaben vostedes.

A Sra.  Vispo toma a palabra:  Se  me deixan,  acabo.  A ver.  Eu sigo  e  vouno deixar  ben  claro. 

Soamente dicirlles que a reunión que tivo o Grupo de Goberno do Partido, do Partido Socialista e do 

BNG,  eu non sei absolutamente nada. Iso foi o que me preguntaron, se eu sabía algo. Dixen que non. 

Porque me enterei polos periódicos. O único que traio aquí é a moción para arranxar o campo de 

fútbol, e o que consiga iso porase a medalla, señor Varela. Está entre o Partido Popular e o Grupo de  

Goberno. Hai que arranxar, hai que arranxar o campo de fútbol

O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, ten que rematar. Señora Chelo ten que rematar.

A Sra. Vispo toma a palabra : Nada máis, vale? Vale.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Mire, vou ser brevísimo. Vou ser brevísimo. No vou a responder polo 

miúdo ao que dixo vostede, pero podería dicir vinte e cinco mil cousas, desde dicir que unha Deputada 

provincial  que  representa  a  Barbadás  non  ten  coñecemento  dunha  reunión  co  Presidente  da 

Deputación, é lamentable. E que ademais a Deputada provincial sexa responsable de infraestruturas 

aínda segue sendo máis lamentable. Ben pouca comunicación teñen vostedes. E como dixo o señor 

Adrián Varela, nós non queremos medallas. Nós cedémosllas todas a vostede, cando arranxen o campo 

de fútbol, nós retirámonos da foto e ponse vostede. Deixámosllo así. Mire, vámolo poñer, ímolo poñer. 

Nós retirámonos da foto e ponse vostede. Ten o meu compromiso agora mesmo, vostede e o señor 

Presidente  da  Deputación.  E  o  señor  Presidente  da  Deputación.  Votos  a  favor  da  moción? 

Abstencións? Unha.  Votos en contra? 

Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitado cos votos a favor do PP, os votos en  

contra de PsdG-PSOE, BNG e Democracia Ourensana, e a abstención do Grupo Mixto o seguinte 

acordo: “Moción do PP de Barbadás sobre o campo municipal “Os Carrís”.

11. MOCIÓN DO GRUPO MIXTO SOBRE A LIMPEZA VIARIA NAS ALDEAS DO NOSO 
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CONCELLO

O Sr. Alcalde toma a palabra: Hai unha moción do Grupo Mixto sobre a limpeza viaria nas aldeas 

do noso concello. Eu agradecíalle axilidade señor Ramón. Síntoo.

O Sr. Padrón toma a palabra: Dende o Grupo Compromiso por Barbadás traemos a debate a este 

pleno municipal a problemática da limpeza viaria dos nosos pobos. Estamos a falar dun servizo moi 

demandado pola cidadanía que contribúe cos seus impostos ao mantemento deste Concello. Dende hai 

anos ningún goberno foi quen de ser eficaz na execución das tarefas de limpeza e desbroce tanto de 

vías camiños e parques dos pobos. Os gobernos anteriores a consigna era limpar antes  das festas. O 

novo  goberno  apostou  pola  contratación  de  persoal  para  realizar  estas  tarefas.  O  ano  pasado 

antendeuse o servizo a duras penas contando que todo o persoal traballou arreo. Hai que dicir que foi 

un  ano  de  moita  abundancia  de  herba  e  maleza  polo  seu  crecemento  rápido  axudado  por  unha 

climatoloxía favorable. Este ano sen darse este último dato o servizo non está cuberto. As vías e rúas 

dos  nosos  pobos  así  como  os  seus  parques  e  lugares  de  esparcemento  están  maioritariamente 

desatendidos como se pode constatar facilmente cun pequeno percorrido polo Concello. Este ano xa 

só lle quedará ao goberno aplicar a política dos anteriores, limpar antes das festas de cada pobo.  

Lembremos aquí que Compromiso por Barbadás propuxo no seu día medidas que contribuirían a 

mellorar este servizo achegadas  ao Grupo de Goberno por diferentes canles. Non se nos fixo caso. 

Apostaron pola contratación de persoal para estas tarefas. E nós confiamos nun primeiro momento 

nesta estratexia aínda intuíndo que non ía ser de todo o eficaz que necesitabamos. Votamos a favor 

daquela contratación de persoal. Sen embargo, a realidade é outra e o tempo estanos a demostrar que o 

servizo non está cuberto deste xeito. Polo tanto dende o noso Grupo queremos instar ao Grupo de 

Goberno a modificar a política de limpeza viaria dos nosos pobos a favor dunha xestión moito máis 

eficaz cos cartos de todos e de todas. Esta modificación sería aplicable para o 2018 xa que este ano o 

persoal está contratado e traballando. Queremos propor a debate deste pleno municipal o noso propio 

modelo e as nosas propias ideas que saen do contacto directo coa xente e coa realidade do día a día.  

Dito isto propoñemos os seguintes acordos. Instar ao Grupo de Goberno a contratar para o 2018, dous  

traballadores para o servizo de obras e non as seis contratacións para servizos múltiples que se fan na 

actualidade. Segundo punto, instar ao Grupo de Goberno a contratar a limpeza viaria de desbroces de 

camiños dos pobos do concello a traballadores autónomos ou a pequenas empresas por esta orde, que 

prestan este servizo, sen prexuízo dos propios traballadores do Concello que desempeñan tamén estas 

labores.  Consideramos  que  desta  maneira  manteremos  un  servizo  básico  para  a  veciñanza 
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perfectamente atendido con menos custe para o concello. E terceiro, instar ao Grupo de Goberno a ter  

un plan para o funcionamento eficaz do tractor municipal que ao día de hoxe non se lle saca o proveito 

ao traballo que debería perfectamente desempeñar. Moitas grazas.

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

A Sra.  Varelas  toma  a  palabra:  Vale.  Nesta  moción  estamos  de  acordo,  xa  que  Democracia 

Ourensana por Barbadás a primeira moción que presentou aquí  nun pleno, foi en xullo de 2015, 

pedindo unha moción para os desbroces. O ano seguinte, presentamos outra moción, o dezaoito de 

maio do 2016, tamén mencionando parques e xardíns, e tamén de tema de desbroces. E ben certo que 

o concello pois está mal. Está mal, porque mires para onde mires, hai herbas, podouse este ano súper 

tarde, aos pes das árbores en todo o concello hai herbas, aquí mesmo, en Bentraces, en Loiro, xa só fai 

falta ir mirando por o coche para os lados e ver que isto non está coidado. En concreto en Loiro, hai  

unhas  silvas  nunha  finca  particular,  que  vadeas  ter  que  cortar  porque  realmente  preguntáronme, 

preguntoume Rafa o outro día si sabía quen eran os donos, eu non os coñezo, pero claro o que non se  

pode é telos así, porque calquera día pode haber unha desgraza. Entón, isto está moi mal. Está mal. Eu 

sempre que vos vexo non é o primeiro día que volo digo, dígovolo a todos que isto está mal. O tema  

do tractor sei o problema que houbo. Houbo un problema ao pasar a ITV, houbo o problema dun 

brazo, non estaba homologado unha das pezas que se lle puxo. Entón o tractor tívose que levar a un  

taller e estivo parado. O que si é que hai que organizar o traballo de tal forma que como di Padrón, é 

certo, que o tractor non pare. Ou sexa, que estea traballando todo o tempo porque só temos un e se  

encima témolo parado o Concello está, calquera pobo, está mal. E calquera pobo, calquera parque, 

calquera xardín, hai herbas por todos os lados. E é certo que este ano non foi especialmente un ano 

chuvioso, non foi como o ano pasado, que o ano pasado acabar coas herbas era imposible, porque era 

chuvia e chuvia. Este ano non. Entón está claro que tal como tedes programado non funciona. Non 

funciona. E xa son dous anos. E o que está claro que os veciños xa están cansos, e protestan. Eu aínda  

o outro día presenciei como o señor Alcalde lle pedían que desbrozara. Ou sexa, a xente isto valóroo  

moito. Valórao moito porque é o primeiro que se ve dun concello. Que témolo un auténtico desastre. 

Entón, hai que facer de tal forma, organizar o traballo de que isto non volva a suceder, porque claro un 

ano podes dicir pois, pois houbo chuvias ou tal, pero e que non pode ser dous anos consecutivos isto 

tan mal. Que tamén quere dicir que nos anos anteriores fora unha marabilla, porque unha marabilla 

nunca foi. Pero este ano creo que é o peor de todos, o que se leva a palma. Grazas. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira ou voceiro do Partido Popular.
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O Sr. González toma a palabra (PP): Boas tardes señor Alcalde, señores Concelleiros e funcionarios 

presentes e público. A moción de don Ramón como moitas veces é en clave veciñal e é en clave de 

defender certas cousas dende o punto de vista da cidadanía, o que pasa é que non funciona. Chegamos 

tarde don Ramón. Xa o ano pasado tiveron brigadas dabondo, un montón delas,  algunha delas de 

nome ben soado, non saben delas. Non saben onde as teñen. Nós incluso tivemos, lembren vostedes, 

tivemos  que  traer  unha  moción  aquí  para  que  rotularan  os  traxes  dalgúns  traballadores  incluso 

rotularan algúns coches tamén. Non saben onde están e non os controlan. Un desastre. Entón tanto ten  

que se dea máis xente que se non. O problema non é de traer máis obreiros. Non é de externalizar, e  

mira que están externalizando. Están externalizando ata incluso contratas nos informes técnicos, unha 

desfeita. O problema non é ese. O problema de fondo segue sendo de xestión. De xestión. Un concello 

é un oitenta ou un noventa por cento de xestión e un dez por cento política. Esta xente está a facer un 

noventa por cento de política, son xeneroso, e un cinco, ou dez por cento de xestión. Vámolo deixar 

aí. Dona Victoria agora faranos un relato extenso, ademais dona Victoria é a supermán deste Grupo de 

Goberno porque fala e ten que defender e a pobre ten que saír, e dígollo con cariño, sen acritude, ten  

que saír a defender cuestións continuamente. Ela leva deportes, ela leva tal, súper Victoria. Así fai a  

pobre que non da feito. Os obreiros escápanselle polas esquinas e van limpando cando lle din os 

veciños. Dinlle os veciños, coño decídelle aí que limpe iso, vamos e tal,  pum, pum pum e ao día 

seguinte os árbores limpos, dun lado da rúa ou da beirarrúa. Dun lado limpos e doutro lado non. Non 

dará máis. Súper Victoria tamén terá un límite, loxicamente. E dígoo sen ofender, non se me vaian a 

alporizar que hoxe vexo que o Pleno está que da pena. Da pena tamén, da pena tamén que nos vexan 

fóra como estamos facendo aquí. Aquí xulgamos a Deputación que xa se defende ela.  Ademais a 

señora representante de Democracia Ourensana que eu saiba, ten dous representantes na Deputación.  

O  señor  Padrón  a  última  hora,  pois  tamén  ten  o  seu  dereito  a  criticar  á  Deputación,  pero  ela  

transmítello e que non fala cos seus compañeiros de Democracia Ourensana?, Porque nós aquí si  

somos compañeiros, aquí cando falta alguén como falta Chelo Vispo está ben representada, porque eu 

creo  que  son  bastante  grande  e  se  me  ve  ben.  Entón,  nunca  o  Partido  Popular  deixou  de  estar  

representado e se un dos membros non ven ou deixa de vir,  é problema noso. Non é problema é  

problema  externo  non  se  preocupe  vostede.  Cousa  que  sen  embargo  no  seu  caso,  vexo  que  a 

compañeira, mmmm, onde está? Non aparece. Algo haberá, algo haberá. E os de Ourense, e os de  

Ourense, que non fala con eles, porque non lle transmite iso na Deputación? Transmítallo alí. Non non 

veña aquí a gobernalo. Tamén por parte do señor Fírvida alí, falando pois de, non da Deputación, ou 
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sexa non dos deputados de Madrid porque loxicamente non se sente parte do Estado Español, pero si 

que hai dous deputados en Galiza e do goberno e tal,  menos do que ten que falar,  que é da súa 

capacidade de gobernar e de dar explicacións do que están facendo mal. Despois tamén é lamentable o 

señor de bigote, unha xenreira, de verdade, os que viñemos algunhas veces, algún Concelleiro me ten 

dito que eu non son de aquí, efectivamente. Por certo, don Ramón, non se preocupe tampouco do 

concello limítrofe do Pereiro, porque lle pode dar leccións, o Alcalde do Pereiro a este Alcalde que 

temos aquí,  pero largas.  Perdón polas comparacións que sempre son odiosas,  pero tela mariñeira. 

Cando fai en Melias e en Vilariño, pregúntelle por que. Home, o señor Alcalde sábeo que é de alí de  

Vilariño, que lle pregunte aos veciños, que tamén supoño que falará con eles, máis que cos de aquí, 

seguramente, non?. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non vou a entrar ao trapo.

O Sr. González toma a palabra: E remato xa porque seguramente a min me terá mirado con lupa, 

porque efectivamente temos que dar as queixas señor Alcalde, non é a mesma vara de medir. Sempre  

se lle esquecen curiosamente unhas cousas, cando falan determinados concelleiros se lles permite, se 

lles permiten certas liberdades e cando falamos outro míranos con lupa. Iso fágaseo mirar porque os  

testemuños están aí, tanto as actas como as gravacións. Non é a miña palabra so. A miña palabra  

tamén é lei pero neste caso teño quen a apoie. E dicía que vivían no pasado pois séguennos criticando 

os vinteoito anos, a cousa é a veces de non ter pedigree, de chegar aquí novo e tal, que é verdade, é  

verdade. Eu como moitos de vostedes a inmensa maioría somos alleos, non nacemos neste Concello,  

non  temos  sangue  azul,  pero  iso  non  nos  impide  que  non  lle  queiramos  e  que  non  queiramos  

defendelo, que é unha cousa moi distinta. Entón, xa está ben. Seguen lembrando vinte e oito anos.  

Home, eu creo que hai moitas cousas que fixo ben. Non merece a pena que o defenda porque non o 

necesita. Non vou defender esa laboura. Desde logo si que hai unha diferencia importante, que somos 

un equipo novo e somos un equipo con gañas de traballar, e déronme gañas, doeume moito polo que 

lle competeu hoxe, quizais o mais grave e xa remato, canto me queda señor Alcalde?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Dous segundos.

O Sr. González toma a palabra: Pois remato rapidísimo, senón no segundo turno de intervención. O 

traballo  que  levou o  compañeiro  Manuel  a  preparar  unha moción moi ben preparada  en  prol  da 

transparencia que tanto…remato despois. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Ten a palabra a señora Concelleira.

A Sra. Morenza toma a palabra: Moitas grazas. Podemos coincidir con Compromiso por Barbadás 
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en que é necesario cambiar o sistema, quizais podemos coincidir, estudarémolo. De feito xa o levamos 

estudando xa hai varios meses, incluso antes de que se presentara esta moción. Pero desde logo co 

método que imos utilizar non vai ser pagarlle 50.000 euros a unha empresa para que contrate catro 

obreiros seis meses e lle pague 800 euros prorratas incluídas extras. Ese non é o sistema. O sistema  

será un procedemento aberto, contrato menor aberto, máxima transparencia, si, sería ese o sistema,  

quizais. Persoas que se dediquen especificamente a isto. Pero nós pensamos, pensábamos, e estamos 

convencidas diso, de que o sistema de contratación con transparencia, un procedemento aberto, de 

valoración de méritos, tamén é o sistema idóneo. Sons cuestións que imos seguir estudando e que non 

desbotamos, porque temos en conta a oposición construtiva que se faga neste Concello, e despois 

dicirlle tamén que hai un cambio brusco e importante na política de desbroces que está facendo este  

goberno. Non só se desbroza nas festas. Por exemplo, na Finca Fierro xa se desbrozou dúas veces, aos 

parques, xa se lles deu un montón de voltas dende que empezou a temporada forte. En diferentes fases  

de  desbroces  selectivos  por  seguridade  viaria,  e  estanse  poñendo  practicamente  todos  os  medios 

materiais e humanos a disposición deste servizo de desbroce, de vías. E despois, a compañeira Fina xa 

adiantou un pouco, supoño, que xa será algo sabido, por que o tractor non saíu. Non sei se o Partido 

Popular que son os principais culpables de que isto acontecera o coñecen, pero voullo explicar eu por  

se non o saben. A data de matriculación do tractor foi o tres do doce do 2008. Nesa data o Concello de  

Barbadás  comprou  un  tractor  e  púxoo  a  funcionar  uns  meses  despois,  tardaron  un  tempo  a 

regularización da situación. E todo seguiu pois coa súa normalidade habitual de desbrozar as marxes  

das vías do Concello. Agora este ano cumpríanse os oito anos, tiña que pasar a ITV. O tractor estivo 

traballando hasta decembro, e a  finais de xaneiro principios de decembro levouse a poñer a punto, e  

cambiáronselle as rodas,  un mantemento que non se fixera ata agora, practicamente fixéraselle un 

mantemento nulo durante estes oito anos. Tivéronselle que cambiar as catro rodas e facerlle unha 

posta a punto completa. Pois ben, o 19 de abril, foi pasar a primeira ITV e cal é a nosa sorpresa que  

foi rexeitado  por  non figurar  na documentación a  homologación da  cuchilla  dianteira  e  do  cable 

cabrestante. E isto foi culpa do Partido Popular. Non queremos nin pensar que houbera pasado se 

houbera habido un accidente  na estrada  co condutor  dentro,  ou se  se  houberan  provocado danos 

patrimoniais  ou  se  se  houberan  causado  danos  a  persoas,  por  ter  un  vehículo  que  non  estaba 

homologado por a inspección técnica de vehículos. Esta anomalía, a que lle achacamos ao Partido 

Popular, requiriu que se fixera un proxecto técnico elaborado por unha enxeñeira e que tivera que estar 

o vehículo case outro mes parado por culpa do Partido Popular ata o 12 de maio do 2017 que xa pasou 
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a segunda ITV e grazas á xestión deste goberno que puxo fin á ineptitude do Partido Popular, poñer en  

circulación un vehículo que non cumpría os requisitos de homologación que esixe a lexislación, pois  

finalmente a ITV foi afirmativa e o 15 de maio púxose a funcionar e está funcionando adecuadamente 

a  non  ser  con  algunhas  pequenas  incidentes  que  ao  mellor  Concelleiro  que  teño  enfronte,  ten 

coñecemento por algúns outros medios indirectos. Seguramente que hoxe non pode dicir aquí. E si o  

señor Manuel González probablemente teña coñecemento de todas estas cousas por estas vías, volvo a 

repetir, porque antes creo que non me ouviu. Dicirlles tamén a todos vostedes, é unha información 

metereolóxica que lle dou. Este ano o ciclo foi, sol-auga, sol-auga, sol-auga. Prevese para as vindeiras 

semanas sol-auga, sol-auga, sol-auga. Esa é a previsión. Traballamos arreo, a tope, medios humanos e 

materiais, para poñer fin a esta situación. Evidentemente queremos limpar as marxes e vías, queremos 

ter limpos os parques e queremos ter todo adecuadamente. Pero evidentemente nin as circunstancias 

externas nin as internas nolo permiten. Moitas grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Señor Ramón, por favor, ten tres minutos.

O Sr. Padrón toma a palabra: Como mesmo acaba de recoñecer ao final o servizo non está cuberto 

porque as circunstancias tanto externas como internas, pois, lamentablemente fracasaron. Se o ano 

pasado se puido elevar a labor porque no inverno non xeou e creceu moito a herba e púidose elevar a  

labor, con moita máis herba, este ano non se puido por outras circunstancias. Por iso, nós traemos 

hoxe esta moción. Porque está demostrado que non podemos estar ano tras ano ao albedrío de que  

funcione un ano ou non funcione o outro. Cando traemos a moción, traémola moi seriamente porque 

sabemos do que estamos falando. Oxalá que non houbese, non houbese feito falta traela, senón que 

houbese  funcionado  o  servizo  e  estivera  cuberto  e  os  cartos  dos  contribuíntes  estiveran  ben 

empregados.  Pero lamentablemente,  é así.  E o servizo non está  cuberto.  Non está.  É a realidade. 

Tratemos de disfrazala como sexa,  pero é a realidade.  Non está cuberto. E aquí ninguén falou de 

empresas  explotadoras  nin grandes  multinacionais  do  desbroce  nin  nada  diso.  Está  ben posto  na 

moción, no punto 2, traballadores autónomos ou pequenas empresas, por este orde , que prestan estes 

servizos. E hai moitas, e no concello tamén. Entón nós consideramos que sería a maneira máis eficaz 

de que o servizo estea cuberto  e aparte estes traballadores traballan todo o día, mañá e tarde, son 

capaces de limpar un pobo nun día, pasan a factura, teñen, está verificado que cobran por hora, levan a 

súa  maquinaria,  e  conforme  outros  servizos  do  Concello,  pois  non  é  necesidade  externalizalos, 

podémolos facer  con traballadores  do  Concello,  este  servizo  déanse  conta que  non. Que hai  que 

externalizalo, chámeno como queiran, pero hai que lle pagar a unhas empresas e a uns profesionais de 
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verdade que o fagan, porque senón vamos a estar tódolos anos coa mesma cantinela e levamos así  

anos e anos e anos. E facéndolle gastar cartos ao concello inutilmente.  O do tractor, iso clama ao ceo 

xa, iso non hai, é dicir, deus, non hai quen o faga funcionar. E logo despois o tractor, é outra cousa. O  

tractor se está nunha punta do Concello ten que traballar nesa punta do Concello e ten que quedar alí  

para o día seguinte collelo o traballador. O tractor non pode estar vindo tódolos días a Bentraces,  

porque esas máquinas estropéanse polo camiño, sobre todo cando andan moito tempo seguido a unha 

velocidade excesiva. Pero seguen sen preguntarlle aos profesionais que de verdade saben das cousas. 

E xa digo, oxalá, o servizo houbera funcionado e non houbera que ter traído esta moción. E logo, para 

contestarlle  ao  señor  Manuel,  viuse  ben  que  non  falou  en  todo  o  tempo  e  tiña  que  falar  algo.  

Dedicoulle medio minuto á moción. O resto…Entón a ver se agora na segunda quenda fala algo do 

tema. Nada máis.

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

A Sra. Varelas toma a palabra: Nada, pois dicir o que dixen antes. Que está mal e que hai que facer,  

cambiar o plan, porque está claro que o que estades facendo ata agora non funciona. Temos que ter  

outra alternativa. Recordarlle aquí ao compañeiro Manuel do PP que é moi gracioso, porque mire, a 

miña compañeira vese ben, que é miudiña non está, pero o seu compañeiro que é voluminoso leva 

catro ou cinco plenos sen asistir. Entón, vostede preocupouse por ela e voulle dicir que por causas 

familiares non puido vir, pero que o seu compañeiro cinco seguidos…Mire un pouquiño por el non 

vaia a ser que lles pase algo. Preocupación, simplemente. Nada máis.

A Sra. Vispo toma a palabra: Preocupación? 

A Sra. Varelas toma a palabra: Claro, seu compañeiro leva catro ou cinco plenos sen asistir.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, debates fóra. Debates non.

A Sra. Varelas toma a palabra: Nada Entón eu me pregunto se lle pasa algo, que se preocupe polo 

seu equipo. Eu polo meu estou preocupada, e xa avisei a quen tiña que avisar que tiña problemas 

familiares e non podía asistir. Punto.

O Sr. González toma a palabra: Señor Alcalde, non procede.

A Sra.  Varelas  toma  a  palabra: Procede,  que  ten  que  proceder  señor  Alcalde  se  eu  estoulle 

contestando á pregunta que vostede me fixo? Vamos ao tema da moción que ten razón señor Padrón.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Un minuto catro segundos

A Sra. Varelas toma a palabra: Entón Victoria ou a Rafa, a quen lle compete. Tedes que cambiar o 

plan disto porque non funciona. Está moi mal, e os veciños están cansados e fartos. Ti pódeslle estar 
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dicindo, pois a ver se para o ano. Non podemos estar así e a min pregúntanme, a Padrón pregúntanlle e 

a vostedes pregúntanlle. Entón fagan, déanlle as voltas que queiran pero fagan para que isto funcione. 

Este servizo funcione. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Manuel, está na súa quenda de palabra.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Está apagado.

O Sr. González toma a palabra : Non pasa nada que eu repito. Teño unha memoria “cojonuda”. Non 

pasa nada. E que como estou algo afónico, para que se oia ben. Non pasa nada. Corrixímolo se o señor 

Alcalde nos permite, claro. Dicía que imos a votar a favor porque a moción é positiva e en clave de …

o que pasa que é o que dicimos, non funciona como demostroulle xa o ano pasado. Unhas veces lle 

chove outras veces e o Grupo do Partido Popular que lles fixo non sei que.  Sempre hai  escusas,  

escusas, escusas. Como os rapaces que non estudan ben sempre teñen escusas. Culpa dos profesores, 

vaia. En fin que sigan así. Aínda van a seguir dous anos máis que lle quedan de equipo de goberno e  

como sigan así vanlle seguir votando as culpas de todo o malo, das piscinas sen arranxar, dos… todo 

culpa do Partido Popular. Que sigan, que sigan, que a cidadanía xa os xulgará. Xa os está xulgando día 

a día, a cotío.  Dicirlle a dona súper Victoria con perdón da expresión, que eu case son coma vostede.  

Son capaz de oír, si que oín  perfectamente, pero estaba acadando outros datos como non podía ser  

doutro  xeito,  non? Non,  ao  mellor  chego a vinte  cousas  á  vez pero  case.  Dicirlle  a  Democracia 

Ourensana  que  non  se  entera  que  agora  que  está,  parece  ser  que  ten  esta  boa  sintonía  que  ten  

información, pódese dicir privilexiada? Non ofendo a ninguén. Por parte de dona Victoria ou quen lle 

corresponda quen a lle pasou do tractor, e que tal, porque ela non tiña nin idea entre outras cousas 

porque está demostrando que non se enterou de nada. Si que ten, si que ten, se ofendo a alguén retíroo, 

non pasa nada.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non, non, non ofendeu a ninguén.

O  Sr.  González  toma  a  palabra:  Dicía  con  cariño  e  sen  acritude  que  se  agora  que  ten  esta 

información e parece que xa está no Grupo  de Goberno, e xa digo, posiciónese e dígao, porque por 

que isto que pasou hoxe aquí é de escándalo.  Dicir tamén, perdón, perdón, perdón que se me esquecía 

e  iso  é  o  máis  importante.  Dicir  que  me doeu  moito,  porque  eu  creo  que  Manuel,  aquí,  o  meu 

compañeiro, mostrou unha labor moi importante, levoulle varios días preparar esa moción, e fíxoo 

moi ben, ía en crave de xestión como facemos todas as nosas, cando as repasen verán que son todas en 

crave de boa vontade e de xestión. E lla tiraron e pasaron por riba. Ou non lla entenderon como 

fixeron con algunhas miñas do centro de saúde,  que si  tal.  Ou non a atenderon ou ámbalas dúas  
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cousas. O caso e que, non deixa de ser unha labor proveitosa para os veciños e que pasaron. Claro que 

o  interesante  é  facer  propaganda,  e  dicir,  que  somos  moi  transparentes,  a  esquerda  neste  país. 

Arrogouse a función de que somos moi transparentes vostedes e non se fale máis deste tema, non, non 

se fale máis, e vou falar do Bárcenas e…pero disto non se fale máis. A transparencia demóstrase con 

feitos e aquí xogamos Barbadás. Deputación xa ten bastante con atender o que ten que atender e os 

outros gobernos igual. Así que por favor, falemos de Barbadás, máis que nada polos veciños, non por  

outra cousa. E por último dicirlle que o tractor, o que pasa que non se enteran como en todo. Xestión, 

ou a  destempo ou inoperancia,  así  van.  O tractor  comprouse  cun informe dun técnico de  medio 

ambiente cando gobernaba precisamente o bipartito, chámenlle X, non era do PP, menos mal. En fin, 

que sigan vostedes na oposición, esperten, están a gobernar, demóstreno. Grazas.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Señora Victoria Morenza.

A Sra.  Morenza  toma  a  palabra:  Señor  Manuel  González,  o  tractor  non  estaba  homologado. 

Tivémolo que homologar o 12 de maio. Tivémolo que homologar, tivemos que facer un proxecto 

técnico  por  un  enxeñeiro.  Entérese  vostede,  non  estaba.  Evidentemente  o  servizo  non  funciona, 

recoñecémolo, e evidentemente vamos a estudar novas posibilidades para facer cambios e dicir, tan só  

que das empresas explotadoras sabe moito o Partido Popular, nós non. Nós queremos que se contrate a 

traballadores, farémolo a través de autónomos ou ben de empresas, pero desde logo non contratando 

empresas que lle pagan 800 euros con prorratas incluídas aos traballadores. Iso non! Iso non! Iso non 

o vai facer este goberno. Explotadores non. 

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

O Sr.  Padrón  toma a  palabra: Vou  a  aproveitar  o  minuto,  xa  a  moción está  falada,  para  non 

interromper despois. Como xa saíu o tema da pintura da avenida de Celanova e xa se falou de que xa  

se deu aquí unha escusa de que o responsable recomenda non pintar en dez días. Mire, despois de todo 

o que se falou aquí da seguridade viaria, que ata un grupo político trouxo un Pleno extraordinario por  

un feito, que diga o técnico do momento, non é escusa, ou sexa, que non recomenda pintar en dez días. 

Miren a seguridade está por riba de todo, entón haberá que pintar o mesmo día e se dentro de vinte 

días hai que volver pintar pois hai  que gastar  outra pouca pintura.  Pero será máis importante iso 

porque dese conta de que ese fin de semana viña unha concentración moteira, ademais. E eu, pasei por 

A Valenzá varias veces, pero como coñezo onde están os pasos de cebra, miraba á xente que quería  

cruzar e paraba, e a xente cruzaba porque está acostumada a cruzar, pero unha persoa que veña de 

Ourense que non está acostumada a pasar por A Valenzá, había, así un que mete o coche, outro que 
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pasa, había problemas entón iso non é unha escusa. Oia, vostedes pinten, se dentro de dez días ou 

quince días temos que volver pintar, estamos falando dun sitio que é un tránsito diario cunha cantidade 

de persoas impresionante. Nada máis, e con isto remato hoxe.

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

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

“Moción do Grupo Mixto sobre a limpeza viaria e nas aldeas do noso Concello: 1- Instar ao  

grupo de goberno a contratar para o 2018 dous traballadores para o servizo de obras e non as 

seis  contratacións  para servizos  múltiples  que se  fan na actualidade.  2-  Instar ao  grupo  de 

goberno  a  contratar  a  limpeza  viaria  e  desbroces  de  camiños  dos  pobos  do  Concello  a 

traballadores autónomos ou pequenas empresas, por esta orde, que prestan estes servizos, sen 

prexuízo dos propios traballadores do Concello que desempeñan tamén labores. Consideramos 

que desta maneira manteremos un servizo básico para a veciñanza perfectamente atendido con 

menos custe para o Concello. 3- Instar ao grupo de goberno a ter un plan para o funcionamento 

eficaz do tractor municipal que a día de hoxe non se lle saca o proveito e o traballo que debería  

perfectamente desempeñar.”

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Por urxencia, sométese a consideración de incluír na orde do día a 

aprobación definitiva da ordenanza reguladora para concesión de subvencións de asociacións veciñais. 

Votos a favor da toma de consideración da urxencia.

A Sra. Secretaria toma a palabra:  Unanimidade.

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

“Inclusión por urxencia da aprobación definitiva da ordenanza reguladora para a concesión de 

subvencións de asociacións veciñais.”

O Sr. Alcalde toma a palabra: A segunda tamén de urxencia. Sométese á consideración do Pleno

A Sra. Secretaria toma a palabra Non, non, non. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: E votación xa da aprobación definitiva. Pensei que primeiro había que 

incorporar á orde do día.  Vale.  Votos a favor da ordenanza de asociacións veciñais. Abstencións? 

Votos en contra? Partido Popular

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

e Democracia Ourensana,  os votos en contra do PP e as abstencións do Grupo Mixto o seguinte 

acordo:  “Aprobación definitiva da Ordenanza reguladora para a concesión de subvencións de 
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asociacións veciñais”

O Sr. Alcalde toma a palabra: Agora, sométese á consideración do pleno a urxencia da inclusión da 

aprobación  definitiva  da  ordenanza  reguladora  para  concesión  de  subvencións  a  asociacións  e 

entidades culturais. Votos a favor da urxencia?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.

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

“Inclusión por urxencia da aprobación definitiva da ordenanza reguladora para a concesión de 

subvencións a asociacións e entidades culturais.”

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Votos a favor da aprobación definitiva da ordenanza.

A Sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade. Non, perdón.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Non, non. Votos a favor da aprobación definitiva?

A Sra. Secretaria toma a palabra: Menos Ramón

O Sr. Alcalde toma a palabra:  E abstencións? Grupo Mixto.

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

e Democracia Ourensana,  os votos en contra do PP e as abstencións do Grupo Mixto o seguinte 

acordo: “Aprobación definitiva da Ordenanza reguladora para a concesión de subvencións a 

asociacións e entidades culturais.”

DACIÓN DE CONTAS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA. 

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Parte de control. A dación de contas. A documentación téñena aquí na 

documentación do Pleno. Rogos e preguntas.

ROGOS E PREGUNTAS

O Sr. Fírvida toma a palabra : Eu teño un rogo.

O Sr. Alcalde toma a palabra:  Ese eu tamén. Eu tamén teño un rogo. 

O Sr. Fírvida toma a palabra : Si, non podemos ter un rogo?.  Non, pero non vou rogar ao Grupo de 

Goberno. Vou rogar a outra persoa.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Fina, vai por orden. Primeiro está Fina se quere

A Sra. Fina Varelas toma a palabra: O meu rogo vai porque basicamente os veciños me mandaron 

mensaxes polo cacho que está en A Valenzá, que se asfaltou que non ten paso de peóns e moita xente está 

preocupada. Entón, a ver se canto antes o pintades ou se non poñedes policía local nese cacho moi, para 

que estea pendente do tráfico, porque aínda encima, ao fin de semana pasado houbo concentración de 
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motos. Agora vainos vir a festa de A Valenzá e como di padrón é certo, a xente que somos de aquí 

sabemos onde están e vamos con coidado, e a xente que ven de fora non sabe onde hai paso de peóns, e 

primeiro está…. Si, vina, pero a xente é moi despistada. A xente cando vai conducindo mírache máis para 

as raíñas que para as plaquiñas. Entón eu claro, eu dígoo porque eu no meu whastapp teño mensaxes de  

xente, sobre todo e se vistes no meu muro de Facebook,  hai publicado iso de que a seguridade viaria é  

moi importante. E nada, basicamente a cousa máis importante que tiña que dicir.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Partido Popular.

A Sra. Vispo toma a palabra: Un dos rogos é que o Grupo Popular pide que realmente a realidade se 

faga, que non se minta. Voulle ser sinceira. Na Comisión informativa vostede dixo que unha das persoas 

que puxera unha foto no Facebook detrás da gardería, falara vostede, somos todos conscientes, estamos 

aquí de que vostede falara con eles

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non dixen iso. Dixen que lle contestei  e creo que incluso falei no 

seu día persoalmente. Si?

A Sra. Vispo toma a palabra: Non é certo. Non é certo e o teño por escrito del. Ou sexa, se quere llo  

ensino despois.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Pode dicir o que queira.

A Sra. Vispo toma a palabra: Vale, o que quero dicir é que calquera persoa que estamos aquí o pode ver 

do seu puño e letra, que vostede non falou con el. Mire, estou eu. Outro rogo. O do tractor. O do tractor, 

voulle  dicir,  houbo  un  técnico  da  Consellería  do  Medio  Ambiente  foi  o  que  fixo  o  informe  da 

adxudicación da oferta do tractor que se comprou a Comercial  Martínez de Castro Caldelas,  cando 

gobernaba o bipartito Partido Socialista e BNG. O técnico que fixo esa homologación para a oferta e o 

poden contrastar e queremos que no próximo pleno o verifiquen é do BNG, de acordo? Ou sexa que aquí 

non ten nada que ver o Partido Popular. Queremos que se verifique. Vamos a ver, outro rogo. Outro rogo. 

O Sr. Fírvida toma a palabra: O Técnico non é do BNG.

A Sra. Vispo toma a palabra: Da Consellería nese momento que estaba o Bloque Nacionalista Galego. 

O Sr. González toma a palabra : Entón é culpa do técnico, non do PP.

A Sra. Vispo toma a palabra : Estaba gobernando o Partido Socialista e BNG.

O Sr. Fírvida toma a palabra: En todo caso non sería culpa do BNG. Dun técnico.

A Sra. Vispo toma a palabra : É igual. 

O Sr. González toma a palabra : Entón é culpa do técnico, non do PP.
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, o ano pasado, o ano pasado 

A Sra. Vispo toma a palabra : Con que  persoa?

O Sr. Alcalde toma a palabra: Con esa que dixo vostede. O ano pasado

A Sra. Vispo toma a palabra : Agora non rectifique, vale

O Sr. Alcalde toma a palabra: Non, non. Sobre ese tema, o ano pasado, non este ano.

A Sra. Vispo toma a palabra : Mire, é igual. Témolo por escrito. E o que queda mal é vostede non nós.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Me da igual señora Chelo, ante inxerencias súas, me da igual.

A Sra. Vispo toma a palabra (PP): Pero que se fixo. A ver explícoo despois, non imos perder o tempo. 

A ver, e que está posto na mellora e no informe, vale. Se queredes tráioa pero quero que conste que lle 

están botando a culpa ao Partido Popular cando non a ten. Vou a outra cousa máis importante. A avenida 

de Celanova. Vamos a ver. Cando se pintou, cando se asfaltou, perdón, o venres, a sinalización se puxo o 

luns. Temos fotos. A fin de semana non estaba posto que había os pasos onde as sinais estas que se 

puxeron a pé de estrada.  Pero vamos a ver, quén está gobernando, por deus? Que sempre temos a culpa 

os demais.

A Sra. Morenza toma a palabra (PSOE): A empresa adxudicataria é a responsable de sinalizar. Non 

vai ser o goberno que teña que estar vixiando se a empresa sinaliza.

A Sra. Vispo toma a palabra : Señor Alcalde, estou no meu uso da palabra.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Victoria e Manuel. Victoria e Manuel, xa está.

A Sra. Vispo toma a palabra : A estrada que comunica o pobo de Piñor en Ourense, perdón, a estrada 

que comunica a estrada de Piñor con Ourense, en A Barxa, fai máis dun mes e medio que se produxo a  

caída  dun  muro  que  sostén  a  estrada  propiedade  do  Concello.  Onde  se  levan  producindo  varios 

accidentes, están sinalizado deixando o paso do ancho dun viario. Ou sexa, soamente se pode pasar por 

un viario o outro están uns pivotes postos, que non se pode. É unha protesta dos veciños que soben e 

baixan por esa estrada, que nola pasaron. En Pouleiro, entrou o tractor, marabilloso que vostedes din que 

xa está homologado, no Pouleiro, no parque. Rompeu as pedras, deixou todo a medio segar e temos fotos. 

Vale? Ou sexa, non me diga que non.

A  Sra. Victoria toma a palabra: Hai informe da policía tamén.

A Sra. Vispo toma a palabra: Cando organicen. Veñen as festas de A Valenzá. Mire, outro rogo. Outro 

rogo. Veñen as festas de A Valenzá. Cando houbo agora a carreira, houbo un embotellamento na zona dos 

patos, entón, por favor, se vostede é o xefe de seguridade deste concello, que non volva a pasar porque 

nos atopamos nós mesmos metidos no problema. Vale? Había unha persoa de Protección Civil que non 
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deixaba pasar  as rúas de arriba. Estábamos todos embotellados no parque dos patos. Veñen as festas de A 

Valenzá, máxima seguridade. Despois non nos botemos as mans á cabeza. Iso é un rogo. Na Brigueira en 

Sobrado, un mes que se asfaltou, está cheo de grava. Hai fotos tamén. Non entendemos porque está cheo 

de grava cando se asfaltou e agora mesmo non botaron asfalto. Non entendemos iso. Revisen todos os 

parque que están, sobre todo na zona do río. Tobogáns, bambáns, todo está incluso con puntas cara fóra. 

Hai fotos e llas podemos ensinar. Vamos a ver, unha pregunta. Como se encontra neste momento.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Se é unha pregunta ten que esperar ao rogo do señor Fírvida.

O Sr. Fírvida toma a palabra: Eu só quero facer un rogo e é ao señor Ramón. No Pleno celebrado o 

mes pasado, o día 8 do mes pasado. El manifestou que quería denunciar que presentara unhas alegacións 

á ordenanza que regulan os niñeiros de empresa e dixo, fixemos ben o noso traballo, presentamos as 

alegacións, repetiu outra vez máis que non se pode debater, e se debaten as alegacións do Partido Popular 

e non as del. Que el fixo ben o seu traballo, non sabemos por que tipo doutras cuestións hoxe non 

podemos debater as  nosas alegacións.  Repite  outra  vez noutra  intervención, é  dicir  para  que quede 

constancia aquí tamén, este Concelleiro representa a 504 veciños deste Concello e achegouse ao Concello 

para presentar alegacións a esta ordenanza, subiu a secretaría había dúas persoas en secretaría, preguntou 

se se  podía presentar  isto  e  estaba  en prazo para  presentalo,  porque de  feito ía  no seguinte  Pleno. 

Dixéronnos que non ía que ía neste Pleno, que non ía ir a este Pleno, que as podíamos presentar, que 

estábamos en prazo e que baixáramos ao rexistro,  e preguntei  se  non había nada  máis que facer e 

dixéronme que non. Eu pídolle ao señor Padrón que pida desculpas ás funcionarias deste concello, porque 

eu teño información, xa a tiña noutra ocasión, así llo manifestei pero vostede mo negou. Houbo unha 

funcionaria desta Casa que lle advertiu telefonicamente que esas alegacións estaban presentadas fóra de 

prazo  e  que  tiña  que  volver  a  presentalas  a  partir  do  día  5 do  mes que  ven,  que  era  o  prazo  da 

presentación atendendo á publicación do Boletín Oficial da Provincia. Polo tanto, o meu rogo, despois de 

escoitarlle dicir a vostede no Pleno tres ou catro veces consecutivas e culpabilizando a traballadoras polo 

seu traballo e manifestando que o seu traballo estaba perfectamente feito, que  esas traballadoras si que 

advertiron a vostede que estaban presentadas fora de prazo.

O Sr. Padrón toma a palabra: En primeiro lugar eu non culpabilicei a ninguén. Eu relatei exactamente 

o que dixen. A min non me chamou ninguén por teléfono. Pois busquen a chamada.

O  Sr. Fírvida toma a palabra: A min as funcionarias desta Casa téñenme toda a credibilidade.

O Sr. Padrón toma a palabra: A min ninguén me chamou por teléfono.

O  Sr. Fírvida toma a palabra: Si. Pois xa está. 
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Non ha lugar a debate. É un rogo.

O Sr. Padrón toma a palabra: Que pon en dúbida a miña palabra?

O  Sr. Fírvida toma a palabra: Eu acabo de dicir o que acabo de dicir. A min as miñas funcionarias 

desta Casa. Acabo de dicirllo. Non estou dicindo. Non che consinto que digas que estou dicindo tonterías.

O Sr. Padrón toma a palabra: Que probas ten vostede?

O  Sr. Fírvida toma a palabra: Estou dicindo que unha funcionaria desta casa chamouno a vostede. 

Díxome a min que o chamou a vostede por teléfono e que a min esa persoa me ten toda a credibilidade.  

So lle digo que lle pida desculpas. Só é un rogo

O Sr. Padrón toma a palabra: Entón, vostede dálle a credibilidade a esa persoa de palabra, a min non 

ma dá. 

O  Sr. Fírvida toma a palabra: Digo o que acabo de dicir. Eu digo o que acabo de dicir. Eu xa acabei de 

dicir o rogo.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Os rogos non dan lugar a debate.

O Sr. Padrón toma a palabra: Mi madriña querida o que me faltaba por oír.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Preguntas?

A Sra. Vispo toma a palabra: Eu. 

O Sr. Alcalde toma a palabra: Levántase a sesión. Son as doce da noite. Rogos e preguntas por escrito.

O Sr. González toma a palabr: Queda un minuto, eh! Por aquel queda un minuto.

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

A Sra.  Miriam toma a palabra: O rogo é que estamos aquí,  estamos representando aos veciños. 

Decidimos por eles, non? Pois eu lle rogo á vostede é que nos trate a todos igual.

O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben. Tomo boa nota. Agora acabouse o tempo. Son as doce e algo. 

Levántase a sesión. Ramón.

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

finalizada a sesión, sendo as 24:00 no lugar e data ó principio indicados, estendéndose a presente acta, 

de todo o que, como secretario, dou fe.
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