ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO DÍA 08 DE MAIO DE
2017.
ASISTENTES:
Alcalde-presidente
D. XOSE CARLOS VALCARCEL DOVAL ( PSdeG-PSOE)
Concelleiros/as

No salón de Plenos da

D. VICTORIA MORENZA DOFORNO ( PSdeG-PSOE)

Casa do concello

de

D. MARGARITA PEREZ FERNANDEZ ( PSdeG-PSOE)

Barbadás,

as

D. JOSE RAFAEL SIERRA CARRIL ( PSdeG-PSOE)

19:30

D. ADRIAN VARELA VAZQUEZ ( PSdeG-PSOE)

de maio de 2017 reúnese

D. XOSE MANOEL FIRVIDA PLAZA (BNG)

en sesión ordinaria, en

D. ANXELA GONZÁLEZ CID (BNG)

primeira convocatoria, o

D. SERAFIN NÚÑEZ PEREZ (BNG)

concello Pleno, baixo a

D. Mª CONSUELO VISPO SEARA (P P)

presidencia do Sr. alcal-

D. MANUEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ (P P)

de, coa asistencia dos

D. NIEVES CARRIL GÓMEZ (P.P.)

Sres./as. concelleiros/as.

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

Relacionados na marxe,

D.ª MIRIAM PRIETO VALDÉS

actuando

como

D.ª SERAFINA VARELAS VIEIRIA (D.O)

cretario,

D.

D.ª JULIA JÁCOME PÉREZ (D.O.)

Alonso Fernández.

sendo

horas do día 08

seSilvia

D. RAMÓN PADRÓN CALVIÑO (GRUPO MIXTO)
Secretaria
D. SILVIA ALONSO FERNÁNDEZ
Ausentes:
D. JUAN CARLOS VILLANUEVA FERÁNDEZ (P.P)
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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Silvia Alonso Fernandez (2 para 2)
Secretaria
Data de Sinatura: 22/09/2017
HASH: 2a87f630cc48bba63a7449ba5de1bde7

Xosé Carlos Valcarcel Doval (1 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 22/09/2017
HASH: 154962dec3c1e759a904557b50ca69a5
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CONCELLO DE BARBADÁS

PARTE RESOLUTIVA
1.- APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR ORDINARIA 06/03/2017.
O sr. Alcalde toma a palabra: Boas tardes a todos e a todas. Empezamos o Pleno ordinario do día
8 de maio. O primeiro punto da orde do día, é a aprobación da acta anterior ordinaria do 6 de marzo
de 2017. ¿Algunha puntualización, consideración, sobre esa acta? Parece que non hai. Votos a favor,
polo tanto, da acta. Unanimidade
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“Aprobación da acta anterior do 06/03/2017”
2. APROBACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA
PRESTACIÓN DO SERVIZO MUNICIPAL “BOS DÍAS COLE” E ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES.
O sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao segundo punto da orde do día que é a aprobación da
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo municipal “Bos días cole” e
actividades extra escolares. Ten a palabra a Concelleira.
A sra. Pérez toma a palabra (PSOE): Boas tardes a todos e a todas. Presentamos neste Pleno a
actividades extra escolares, coa finalidade de regular de xeito independente o funcionamento dos
servizos municipais que se prestan en establecementos docentes. Xa que ata agora estaban unidos a
outras actividades, que non se desenvolven nos centros educativos de Barbadás. Como
consecuencia, isto suporá a derogación en parte, da denominada taxa pola prestación do servizo
municipal de ensinanzas especiais en centros docentes. Sinalar que non se varían en ningún caso, as
contías recollidas na anterior ordenanza fiscal. A novidade consiste na presentación dun novo
servizo dentro dos “Bos días cole” que é os almorzos escolares e a modificación na xestión do
pagamento. Sempre coa finalidade de mellorar o proceso para a prestación do servizo Bos días cole
e actividades extra escolares. Como digo o novo servizo que se vai a presentar é o de almorzos
escolares, atendendo ás demandas das familias en xeral, e as ANPAS en particular, coas que se
mantivo reunión previa para coñecer a súa opinión. Como saberán este servizo xa se ven prestando
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Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo municipal “Bos días cole” e

CONCELLO DE BARBADÁS
nun dos colexios do municipio, en concreto no CEIP Filomena Dato dende o ano 2005, grazas a
unha iniciativa posta en marcha polos pais e nais e xestionada a día de hoxe pola ANPA e
subvencionada polo Concello de Barbadás na súa metade. O custo dese novo servizo será de 20 € ao
mes, e se é de xeito esporádico, de 2 euros ao día, cun máximo de 5 días á semana nas mesmas
condicións que se veñen aplicando para os “Bos días cole”. O requisito para poder solicitar este
servizo será estar matriculado no servizo dos “Bos días cole” do centro docente para o que se
solicita. Para a súa posta en marcha será preciso un mínimo de 15 nenos e nenas, para cada un dos
centros, e o número máximo será de 20 nenos e nenas. Este servizo será atendido por unha empresa
contratada para tal fin. Dende a Concellería de Educación solicitamos tres presupostos a diferentes
empresas tal e como se pode constatar na documentación que está á súa disposición, dando como
resultado que a mellor oferta é a presentada pola empresa Aixiña, polo que presumiblemente, de
resultar aprobada esta Ordenanza fiscal sería a empresa adxudicataria do servizo, e tal como poden
constatar no presuposto, o Concello de Barbadás asume deste xeito máis do 50% do custe total do
servizo, e as familias pagarían aproximadamente 1 euro por día. Como tamén comentei
anteriormente unha das modificacións que se engaden nesta Ordenanza fiscal, está referida ao
pagamento das taxas que quedaría do seguinte xeito: No suposto de devolución dun recibo
establécese un prazo de 10 días para que o usuario ou usuaria presente o xustificante de ter feito
efectivo o pagamento. Isto beneficia ás familias xa que non teñen que asumir a maiores os gastos
ocasionados pola devolución dos recibos, e dado que o pagamento pódese facer a través de varias
consideramos que non se prexudica á hora de facilitar o abono do mesmo. Os obxectivos de ofertar
este servizo son varios. Por un lado está o de poder atender unha demanda que se nos presenta como
xa expliquei, outra porque hai que recordar que moitos nenos e nenas a partir de 3 anos chegan aos
colexios as sete e media da mañá, unha hora moi temperá, co que facilitaríamos que as familias
máis madrugadoras tivesen esta opción para non facer madrugar tanto aos seus fillos e fillas e para
darlles un bo almorzo. E outro obxectivo para por en marcha este servizo, é a oportunidade de
contribuír dende o Concello a promover a alimentación saudable entre os máis cativos e cativas,
esencial para brindar a enerxía necesaria para realizar as súas actividades escolares, atendendo
sempre a todas as características alimenticias neste servizo, con respecto a alerxia e dietas
específicas. A partir do momento que a Concellería de Educación asuma esta xestión directa, o
servizo de almorzos escolares, axuda que se estaba prestando a ANPA do Filomena Dato para
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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opcións, ou ben no caixeiro, ou a través de banca electrónica ou nunha entidade bancaria,
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financiamento do mesmo, quedará finalizada. Grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Boas tardes. Estamos de acordo completamente coa
iniciativa que se presenta. Simplemente que nos sorprende que dende o colexio Ruxidoiro non se
fixera esta demanda, nin por parte das ANPAS nin por parte dos pais, é ben certo que se lle ofertou e
aceptaron como é normal, porque é unha boa iniciativa. O que non sabemos que se puido preguntar
en Comisión informativa, pero non o fixemos, supoño que responderá hoxe a señora concelleira, é
porque non pode haber máis de 20 nenos, se van ao Bos días cole máis ao almorzo, ¿pagarán 20
euros ou 30? E logo o que si pedimos é que se lle presenten as ANPAS dos dous colexios as tres
ofertas do catering do almorzo.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira de Democracia Ourensana.
A sra. Varelas toma a palabra (DO): Nada, pois máis que nada o tema de limitar as prazas,
mínimo 15 máximo 20, paréceme un pouco… Imaxínate que se apuntan 14, xa non se pode facer.
Ou que en vez de 20 sexan 30, xa imos ter persoas outra vez fora, ¿que lle vamos facer a esas
persoas que o soliciten e non teñan cabida? ¿Terán axudas para algo ou que se vai facer con esa
xente?. Vinte, coa poboación que temos na Valenzá, e nos coles, pois parécenme prazas moi
limitadas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira ou voceiro do PP
A sra. Carril toma a palabra (PP): Boas tardes a todas e a todos. En primeiro lugar felicitar a
Partido Popular, que fan un copia e pega de todo o que se facía en Educación cando gobernaba o
Partido Popular no Concello de Barbadás. Seguro que se fose o BNG o que levara esta Concellería
cambiaría todo desde principio a fin, como así o fai, é o seu criterio, facelo todo ao seu antollo e
semellanza, sen importarlle os nenos. Como así o fan no Nadal privando aos nenos de ver ao
PapaNoel, inculcándolles a machada ao Apalpador aínda que aos pobres rapaces non lles guste, pero
por capricho do BNG hai que facelo, ¡si señor!. Como novidade temos os almorzos que antes os
organizaba a ANPA pero sempre foron subvencionados polo Concello, como moi ben dixo a nosa
compañeira a Concelleira de educación. Porque era este o Concello quen lles daba unha subvención
a ANPA para que esta os puidera sufragar. Aínda que non nos facilitaron os orzamentos que ditas
empresas presentaron, como sempre ocultación de información ao partidos da oposición, e máis
concretamente ao Partido Popular. Agora vou corrixilo, déronnos hoxe ás 12:56 para ser exactos a
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Concelleira de Educación por continuar mantendo este servizo, creado, pensado e argallado polo
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documentación. Unhas poucas horas antes do Pleno. E aquí preséntasenos unha dúbida. No caso do
número de nenos que soliciten este servizo dos almorzos sexa maior de 20, ¿que criterio van a
seguir para decidir que nenos terán dereito a este servizo?¿ Como deciden que cativos si e que
cativos non van a almorzar? Vano facer por renda? Xa me responderá a esta pregunta na segunda
intervención. En relación aos Bos días cole, vemos que todo segue igual a como facía o partido
Popular. Outro copia e pega. Queremos crer tamén que solicitarán o certificado de empresa dos
usuarios para comprobar a incompatibilidade de horarios e demostrar así que é un servizo necesario
para a conciliación familiar. Porque este servizo xa que vostedes non o crearon, senón que foi
pensado polo Partido Popular, para que quede ben claro, fagan vostedes un pouco de memoria e
lembren. Creouse precisamente por ese motivo, para poder axudar aos pais á conciliación familiar.
Un servizo que sempre nos agradeceu a cidadanía deste Concello. Vemos tamén que non modifican
os casos eventuais e os importes, o cal nos comprace. Con relación ás actividades extra escolares,
vemos que lle cambiaron o nome a algunhas delas, como informática, que agora lle chaman novas
tecnoloxías, manualidades que agora lle chaman plástica creativa, baile que antes era danza. Que
seguen o mesmo criterio e a mesma tesitura que antes. E son os mesmos monitores quen as
imparten, soamente que lle cambiaron o nome para facelas un pouco máis interesantes. Que se lle
vai facer. Vostedes son así. Son moi propensos a cambiarlle o nome ás cousas, como á Casa da
Xuventude, que agora lle chaman Espazo Infantil, e o fan e punto, cambian os letreiros e non
consultan con ninguén, nin cos técnicos, que levan a sorpresa cando chegan ao seu posto de traballo,
maioría das actividades extra escolares que se imparten é de xente do Concello, o cal nos agrada
tamén. Excepto unha asociación que é de Allariz que sería a que da as clases de circo científico.
¿Por que esa asociación? ¿Non hai ningunha no Concello que poda impartir esas clases e así
miramos un pouquiño máis por os de aquí? ¿Por que ir tan lonxe a Allariz para traer unha
asociación de alí para dar esas extra escolares? Explíquenmo vostedes. Grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Concelleira, ten vostede a palabra. Neste
caso, agora son tres minutos.
A sra. Pérez toma a palabra Vale, vou a responder a miña compañeira Nieves. A ver. Non é certo
que o Partido Popular promovera os almorzos escolares, porque nesta sala está o promotor desa
iniciativa, Fírvida, que era o representante da ANPA nese momento, e foi a través da ANPA, que se
levou a cabo esa iniciativa. E se non é así dígame, ¿por que tiveron esa iniciativa nun dos colexios e
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e que sigan dándolle traballo ás empresas e autónomos do Concello. Polo que podemos ver a
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non promoveron no outro colexio? Deixan, fan, promoven almorzos escolares no Filomena pero
non promoven no Ruxidoiro cando vostedes estaban. Sigo contestándolles. Circo científico, nós
para todas as actividades temos tres presupostos mínimo, sempre. Así o esiximos, e así están, ¿vale?
Para todas as actividades. Se seguen os monitores que están agora, se comproban tamén cobran un
pouco menos que cobraban co Partido Popular, porque cando chegamos nós pedimos unha rebaixa
para poder atender e facer máis actividades. ¿Cambiamos o nome? Si, e por que cambiamos, pois
para ampliar dentro desa mesma actividade unha maior oferta, non centrarnos exclusivamente no
que marcaba ese termo, ou sexa que tentamos buscar conceptos máis amplo para ter opción a máis
actividades. Logo, o número de nenos, a ver os almorzos escolares non se poden dar ao largo da
mañá. Os almorzos escolares como se están xestionando no Filomena, hai un horario en que
empezan e un horario no que rematan. Entón, hai moitos nenos que van ao Bos días cole, pero
estudouse a media dos nenos que acoden todos os días entre as sete e media ás oito e media, porque
as oito e media sería o tope para recepcionar nenos para ese almorzo escolar, porque entendemos
que un neno que chega ás nove da mañá xa non é posible darlle ese almorzo. Entón, entre as oito e
as nove e media, constatado, temos unha media entre 20 e 23 nenos. Entón, non todos piden
almorzos escolares. De feito neste momento no Filomena son 12 nenos, pero cobra 15, porque a
empresa non se despraza por menos de 15, entón cobran 15. Iso é a nivel orzamentario.
Encantaríannos que chegaran 50 nenos e poder ofertar almorzo a 50 nenos. Pero nin 520 nenos
chegan antes das oito e media que se darían os almorzos escolares e o presuposto tampouco sería
catro euros, entón as familias tamén o pensarían un pouco. Non sei se respondín a todos. Todos os
grupos me preguntastes por iso, por as prazas limitadas, é por presuposto e porque se ten
comprobado que a media son 20-23 nenos. Creo que está respondido todo. ¿Se hai unha pregunta a
maiores?
Si por suposto, vale. Os bos días cole segue sendo ao mesmo prezo, e os almorzos escolares non é
algo que sexa exclusivamente necesario. É necesario ter os Bos días cole para aquelas familias
O sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar
A sra. Pérez toma a palabra: Que van a traballar e non teñen con quen deixalo entón iso si é un
servizo esencial para esas familias pero non é esencial que almorcen alí, entón é unha opción a
maiores entón terían que pagar a maiores ese servizo. Grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón e a súa quenda de palabra.
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posible, teríamos que aumentarlle ese prezo, o do euro ao día por familia, xa sería tres euros ao día,
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O sr. Padrón toma a palabra: Menos mal que se acordou de nós por responder ao final de todo.
Elle mellor responderlle ao PP. Aparte de que perde parte do seu tempo falando de que a ver quen
puxera o Bos días cole e quen non o puxera e outras historias que non veñen agora a conto. Se o
puxo antes o PP pois ben feito está que é o que tiñan que facer como teñen que facer vostedes outras
cousas que están no goberno. Respondeu exactamente que pagan 20 euros pois se collen ese
servizo, pagarán 30. Non pode saber vostede os que van ir ao Ruxidoiro demandar o almorzo,
porque aínda non se fixo este servizo alí. Vostede terá os datos do Filomenta Dato, pero non ten os
do Ruxidoiro. Ao mellor agora os pais unha vez que saiban que hai este servizo pois ao mellor
apúntanse trinta e pico nenos e a ver o que fai vostede. E logo, non nos respondeu se lle vai
presentar ás ANPAS os presupostos sobre a comida que é bastante importante porque aféctalle aos
seus fillos. Dicir que se piden tres presupostos non garante nada porque ao final vostede pódenlle
dar o servizo a calquera das empresas. Nada máis.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Fina Varelas.
A sra. Varelas toma a palabra: Nada, pois eu dicir o que dixen antes, que para min non se debía
poñer un límite, porque é o que di Padrón e o que digo eu, si se pon noutro colexio non sabemos a
cantidade de nenos que van a queren este servizo e queda moi mal que uns entren e outros non
entren. Aparte se é así supoño haberá algunha forma, que forma tedes pensada para admitir a uns e a
outros non. Entón, co demais estamos de acordo pero con isto non. Eu, a cantidade, a mínima 15,
pois si, porque se é o que hai que pagar, se non nos serven por menos diso, pero eu nunca deixaría
cada pouco é unha tontería. Poñer un solo pero non un teito. Ao meu entender. Grazas.
A sra. Pérez toma a palabra: Moitas grazas. Señora Nieves. Por favor, señora Chelo.
A sra. Vispo toma a palabra (PP): Cambiamos de muller. Boas tardes a todas e a todos. Ao
público que nos acompaña. Darlle a noraboa á Concelleira de educación porque na Comisión
informativa do xoves que todos estaban presentes, aos que lle tocaba esa comisión, ou sexa que
estabamos nesa comisión realmente, fixo o correcto, era entregar ao Partido Popular ou a calquera
dos Concelleiros que alí estabamos os presupostos de os almorzos, pero como xa, puidemos ver
todos o señor Alcalde optou por dicir que non, que non e que non. Hoxe recibo un correo sobre as
once da mañá, dez e media, non vou dicir exactamente a hora onde se nos negan tales escritos. E
sobre a unha cincuenta e pico, a ver para porte en antecedentes. Nós pedimos por escrito porque nos
interesan os almorzos dos nenos deste Concello, se a ninguén máis lles interesa a nós si, pero polo
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nada cerrado por arriba, porque ao mellor hoxe no outro válenos pero, andar cambiando as cousas
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que vin ao señor Padrón, que o nomeou tamén lle interesa. Entón, se ao Grupo de Goberno non lle
interesa, a nós si, porque non sei se viron os presupostos que nos presentou o Grupo de Goberno, e
precisamente pois ao mellor a cociña de Aixiña, a cociña central de Aixiña que é a quen en teoría lle
van a dar os almorzos, vostede sabe o que é o aceite de palma, lles recordo o que é o aceite de
palma. Nós queremos un informe, un informe que o imos pedir por escrito. Se temos que vir a velo
o imos vir a ver. Se os croissants, a bica, as galletas non creo, pero se estes dous produtos que lle
van a dar nos almorzos poden levar aceite de palma. Se nos preocupa, e aparte sabe que está
prohibido agora mesmo. Mentres que eu non digo se é máis barato ou máis caro, non vou entrar aí.
O servizo de catering Antoxos, cremos que ao noso entender é máis saudable. Leito con colacao,
galletas tostadas, biscoito, zume de laranxa natural e froita fresca. É un pouquiño máis caro pero
entendemos que é a o mellor máis saudable para os nenos pero é o que máis nos interesa. Pois
pedimos por escrito por activa e por pasiva desde o xoves pasado e se nos denegou, para que
vostedes teñan coñecemento. Ás dez da mañá recibimos un correo do señor Alcalde onde non se nos
da esta documentación, e á unha menos cinco unha concelleira do Partido Popular despois de
esperar un bo rato déronlle unha certificación, onde, outros escritos que xa máis adiante terán
noticia, non se nos dan, pero si se nos dan os presupostos. Xa ven como o señor Alcalde cambia
para adiante para atrás aparte de ter un bo asesoramento e de dicirnos o xoves por activa e por
pasiva na Comisión Informativa que era ilegal que nós tiveramos acceso a esa información.
Recórdolle señor Alcalde que todos os puntos que van nun pleno, todos os Concelleiros que estamos
informaron, por iso recuou, voullo dicir así, creo que soa mal pero
O sr. Alcalde toma a palabra: Non hai problema, entendémonos todos.
A sra. Vispo toma a palabra: Recuou porque lle íamos. Recuou, perdón. Xa sabes que o meu
galego..pero, imos ao que imos. Xa vemos como se manexa este Concello
O sr. Alcalde toma a palabra: Leva 3 minutos 37 segundos.
A sra Vispo toma a palabra: Eu creo que quedou constancia. O que lle importa ao Partido Popular
e si lle dou a razón aos meus compañeiros, que non se poder por un teito porque non ten os datos do
Ruxidoiro. Aí si que lle vou a dicir que é ineficacia señora Marga. Pense que non sabemos aínda os
datos. Moitas grazas señor Alcalde.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Primeira cuestión. Non, ti levas dúas
intervencións Marga.

Ímolo facer hoxe deste xeito, quen presenta a moción ten un minuto
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aquí sentados temos a obriga de ter a información. Este punto, non sei se o sabe, ao mellor llo

CONCELLO DE BARBADÁS
adicional. É así segundo está dicindo Ramón agora.
A sra. Pérez toma a palabra: Teño un minuto. Vale, vou aproveitar o meu minuto. Señor Padrón,
pois si é importante, considero, aclarar sempre as información que non son correctas. Coma neste
caso deu o Partido Popular. As facturas si se van presentar ás ANPAS, os presupostos, pois
considero que non, pois quen o vai xestionar é o concello. O que presentaremos ás ANPAS é os
menús que lle facilitaremos aos nenos que asistan a ese servizo. Si, porque serán menús variados,
cada día terán..., non, non, porque quen

escolle aquí é o Concello. Por que pedimos tres

presupostos, pois non para gardalos nun caixón, loxicamente. Pois para constatar pois quen está
autorizado, cales son profesionais e cal é a oferta máis económica. Neste caso pois é Aixiña. Están
todos aí para comprobar, de tódalas actividades, e de todas sempre é a oferta máis económica.
Señora Chelo, cada unha destas empresas está autorizada por Sanidade, porque de feito hai máis
caterings que pedimos presupostos pero non poden servir en centros docentes. Entón, estas tres eran
as que si estaban autorizadas. Entón, si a autoridade sanitaria lles deu esa autorización entendemos
que haberá profesionais que controlen eses menús e os ingredientes, de que tipo de aceite se trata, e
todo. Porque eu loxicamente non podo mirar todos os días se é aceite de palma ou aceite de oliva ou
de que está. E que máis. O do teito de nenos, é certo, pero temos que esperar tamén a polo en
marcha e logo será o momento en que decidamos se foi un erro ou foi un acerto. Grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: O Alcalde vai facer dúas consideracións ou tres. Cando empeza, era
precisamente o que dicía agora Marga. Que cando empeza un novo servizo evidentemente non se
cada momento analizarase e tomarase unha decisión acaecida sobre ese funcionamento e sobre a
posibilidade de ter que incrementar esa oferta. En todos os servizos cando se inician pode haber
algún problema ou non, non o sabemos, entón un número que pode ser xusto, pode ser precisamente
esa media de persoas que o poden estar demandando na actualidade. Para anos sucesivos, pódese
estudar como evoluciona. E á señora Chelo dicirlle simplemente que non se negaron os escritos. Ao
Partido Popular díxoselle que tiña os escritos a súa disposición na Casa do Concello. Iso non é
negalos. Iso non é negalos. Iso mesmo foi o que se lle dixo o xoves na Comisión informativa.
Vostedes teñen a súa disposición a documentación na Casa do Concello. E despois, non o pediron
por escrito ata o venres pola mañá. E os escritos precisamente, pero os escritos, a documentación
haina que solicitar por escrito, e solicitouse o venres. Xa está. Señora Chelo, eu decido unha vez
analizados os asuntos. Non teño porque decidir no mesmo momento, a un escrito pódese contestar
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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coñece cal é a súa evolución, cal é a súa demanda. Precisamente a demanda que vaia habendo en

CONCELLO DE BARBADÁS
nun prazo determinado. Señora Chelo. Insisto. Vostedes presentaron o escrito, agora mesmo non sei
a que hora foi presentado, non o sei e contestóuselles. Vostedes teñen a documentación neste caso,
e xa está. Pero polo tanto pediuse o venres pola mañá e contestouse o luns. Porque vostede ten que
saber dunha vez por todas que a documentación pídese por escrito, pídese por escrito. O venres. O
venres. Xa está. O xoves non o pediron por escrito.
A sra. Vispo toma a palabra: Non, non, perdoe un momento. Os puntos do Pleno nos ten que dar
información na comisión informativa.
O sr. Alcalde toma a palabra: E informóuselle dos importes.
A sra. Vispo toma a palabra: Pero se non nos deixou velos.
O sr. Alcalde toma a palabra: E vírona.
A sra. Vispo toma a palabra: Non nos deixou velo que nolo quitaron.
O sr. Alcalde toma a palabra: Vostede quería facer unha fotografía señora Chelo. Está o asunto
rematado e llo aclarei.
A sra. Vispo toma a palabra: Estábamos todos e vai quedar vostede en evidencia.
O sr. Alcalde toma a palabra: Non, non quedo en evidencia, eu estou dicindo a verdade.
A sra. Vispo toma a palabra: Ai, eu minto.
O sr. Alcalde toma a palabra: Vostede tómeo como queira. Eu estou dicindo que vostedes
pedírono verbalmente, non se lles deu, non se lles deu.
A sra. Vispo toma a palabra: Negáronse as copias nas Comisións informativas.
e déuselles. Xa está. Votos a favor da proposta?. Abstencións.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor do PSdG-PSOE,
BNG e Grupo Mixto e as abstencións do PP e Democracia Ourensana o seguinte acordo:
“Aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora da Taxa pola prestación do servizo
municipal Bos días cole e actividades extraescolares”
3. MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR PARA A INSTALACIÓN DE EQUIPAMENTO
DEPORTIVO AO AIRE LIBRE PARA VARIAS ZONAS DO CONCELLO
O sr. Alcalde toma a palabra: O terceiro punto da orde do día, é a moción do Partido Popular de
Barbadás para a instalación de equipamento deportivo ao aire libre para varias zonas do Concello.
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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O sr. Alcalde toma a palabra: Presentouse na Comisión informativa e despois pediuse por escrito

CONCELLO DE BARBADÁS
Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido Popular. Segundo a Secretaria como se aprobou por
urxencia na comisión informativa vai no último punto da orde do día unha vez que se aproben, ou
que se debatan os puntos da orde do día que xa estaban prestablecidos.
O sr. Fernández toma a palabra (PP): Grazas señor Alcalde. Boa tarde a todas e a todos. Cada día
aumenta no noso Concello o número de persoas de diferentes idades que practican actividades
deportivas ao aire libre. Moitas destas actividades requiren dun espazo físico habilitado para a súa
práctica, coma poidan ser sendeirismo, trail, running, BTT ou simplemente realizar algún tipo de
exercicio estático, Veciños e veciñas non só de Barbadás senón tamén de localidades limítrofes,
frecuentan e transitan durante o ano zonas do noso Concello para elo. Existen lugares que pola súa
situación e entorno préstanse para realizar calquera tipo de quecemento, estiramentos, e exercicios
estáticos, e que compre habilitalos do mobiliario axeitado para elo. Debemos prestar especial
atención a eses mozos e mozas de Barbadás que proveñen de colectivos desfavorecidos e que
requiren que dende as institucións lle facilitemos o atopar valores sociais. Ocupar o seu tempo libre
a través da práctica deportiva pensamos que ben vaga a pena. Para elo aparecen cada día novas
disciplinas deportivas que requiren de pouco investimento persoal para a súa práctica, e de pouco
custo incluso para as arcas municipais. Modalidades que axudan a ter un ocio san. O denominado
“street workout”, e que nós preferimos denominar como ximnasia deportiva na rúa, parécenos moi
axeitado para elo, xa que cada día conta con máis adeptos e cunhas vantaxes sociais importantes.
Nela ten cabida calquera persoa, xa sexa home, muller, adulto, mozo, e o que é máis importante,
interculturalidade e cada día se está a estender polos parques das cidades máis importantes.
Utilízanse barras instaladas en parques e en zonas de recreo nas que se realizan fondos, flexións,
dominadas, e outros exercicios que requiren de máis adestramento, ou que fan necesario o traballo
en grupo e a motivación persoal. Dende o Grupo do Partido Popular de Barbadás, apostamos por
fomentar o deporte e os hábitos saudables dos nosos veciños e veciñas sen que elo supoña grandes
custos persoais. Por elo propoñemos a súa aprobación no Pleno dos seguintes acordos: Instalación
de mobiliario deportivo específico para a realización de exercicios de estiramento e quecemento
deportivo. Xa sabemos que existe unha zona que se puxeron, penso que son seis elementos, mistura
madeira e aceiro ao carón da piscina. Hai un parque de nenos ao lado e precisamente quen os están
a utilizar son os nenos máis que o resto de xente máis adulta. Propomos iso, fronte a zona do
polideportivo e nos arredores das piscinas, e sinalados ademais con información da súa utilización.
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persoas con mobilidade reducida ou con limitacións funcionais. Fomenta a integración e a

CONCELLO DE BARBADÁS
Estender a súa implantación de xeito progresivo en lugares de A Valenzá e noutras localidades do
Concello onde se aprecie a práctica destas actividades deportivas ao aire libre que requiran deles.
Instalación de elementos para a realización de ximnasia deportiva na rúa, nas zonas sinaladas no
punto anterior e nunha parte da explanada do parque da Liberdade. Penso que cuns 150 metros ben
chega para poder iniciarse neste tipo de actividades deportivas e ao longo do tempo poderíase ir
ampliando a súa frecuencia. Informar e fomentar o uso desta disciplina entre a poboación moza a
través dunha campaña de ocio saudable co deporte na rúa. Captar subvencións a través dos servizos
municipais para costear a inversión inicial ou de ser o caso adicar unha partida orzamentaria para
elo. Moitas grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O sr. Padrón toma a palabra; Estamos de acordo coa iniciativa e non temos nada máis que
engadir.
O sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina ou señora Julia.
A sra. Varelas toma a palabra: Vai a señora Fina. Vamos a ver, si estamos de acordo co deporte e
penso que é unha boa actividade o deporte, tanto fisicamente como mentalmente. O que pasa é que
hai aquí puntos co cal non estou moito de acordo. Poñer unha partida orzamentaria para isto. Eu
penso que deportes aquí no concello de Barbadás xa nos leva máis ca suficiente. Máis ou menos
gastamos un 10% do que temos en deportes. Para min, é excesivo. Ou sexa, xa é excesivo o que
gastamos en deporte como para seguir gastando máis. Vostedes falan de instalación, mobiliario, que
aprobar unha cousa, a min gústame saber que é o que se vai a aprobar. ¿Vamos gastar, 100 euros,
3.000 euros, 6.000 euros?. A ver, é ben sabido o pouco diñeiro que temos, e este concello ten moitas
necesidades acuciantes a que hai qué acudir. Entón, a miña compañeira e eu, para aprobar isto
primeiro queremos saber de canto estamos a falar, porque xa vos digo, para min é excesivo xa o que
estamos gastando en deportes. Máis que excesivo. Había que revisar iso nos próximos exercicios,
porque paréceme unha auténtica loucura. Grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Concelleiro de Deportes.
O sr. Varela toma a palabra (PSOE): Boas tardes a todos e a todas. Agradecemos a moción que
nos presenta o Partido Popular xa que pensamos que é unha moción construtiva e que realmente o
que buscan é unha mellora das instalacións das que dispomos para a práctica deportiva e saudable
do noso Concello. Dito isto, vou facer unha serie de aclaracións respecto dos acordos que nos
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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é barato, que sae barato para as arcas. ¿De canto se cifra o barato para vostedes? Porque claro, para

CONCELLO DE BARBADÁS
presenta o Partido Popular na súa moción. Respecto ao punto primeiro, no que piden extensión de
mobiliario deportivo específico para a realización de exercicios de estiramento e quecemento nos
arredores da piscina, sinalar como xa fixo o compañeiro Manuel, que existe mobiliario deportivo do
que se solicita, na rúa dos Amieiros, na zona máis próxima ás piscinas, é utilizado tamén por
adultos, non so para os nenos. O que non podemos limitar é limitar o acceso aos rapaces. Respecto
ao punto segundo, no que se pide a instalación de elementos para a realización da ximnasia
deportiva na rúa nas zonas antes mencionadas, nunha parta da explanada do Parque da Liberdade,
dicir que o Grupo de Goberno ten outros proxectos elaborados para a zona do Parque da Liberdade
co cal habería que ver a viabilidade de poder habilitar neste espazo este tipo de elementos. Estamos
de acordo na parte que se refire á creación dunha campaña de ocio saudable co deporte na rúa como
vostedes lle chamaron, aínda que teríamos que ver exactamente que é o que queremos facer e como
poderíamos articular dita campaña. Respecto ao punto terceiro que se refire a captar subvencións a
través dos servizos municipais ou adicar unha partida orzamentaria para costear a inversión, este
Grupo de Goberno trata de captar todo tipo de subvencións para o ben do noso Concello. Pero tendo
en conta que temos que priorizar, é dicir, cales son as inversións máis importantes en cada
momento, en cada área. Quería emendar unha parte dun punto, simplemente un pouco ao que se
refería Fina, que sería o final do punto un, por estender a ampliación de xeito progresivo a máis
lugares de A Valenza, e a outras localidades do Concello, onde se aprecien a práctica de actividades
deportivas ao aire libre que requiren, engadiríamos “en función das dispoñibilidades
O sr. Alcalde toma a palabra: Outra emenda a maiores tamén. A de suprimir no punto tres,
“adicar unha partida orzamentaria para elo.” Si, no punto tres. Non, porque é incongruente. No, no,
estamos falando de que estaría en función da situación presupostaria, da dotación presupostaria do
Concello, pero é que vostedes. E queremos engadir a de suprimir no punto tres, adicar unha partida
específica, porque cando se fala dunha partida orzamentaria para elo, entendo, ou entendemos que é
unha partida específica para iso, e trátase de emendar e de suprimir ese treito, ese espazo, adicar
unha partida orzamentaria para elo.
O sr. Fernández toma a palabra (PP): Vamos a empezar nun principio coa señora Fina Varelas.
Vamos a ver. Gastamos seguramente en deporte bastante.
A sr. Alcalde toma a palabra: A perdón. Tócalle a el. Ramón.
O sr. Padrón toma a palabra: Non, como dixen antes que non tiña nada que engadir, pero...
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orzamentarias”. Non teño nada máis.

CONCELLO DE BARBADÁS
A sr. Alcalde toma a palabra: Pero tócalle é que lle corresponde a el porque presenta a moción,
despois vai a vostede.
O sr. Padrón toma a palabra: Ah, perdón.
A sr. Alcalde toma a palabra: Si, si, tócalle a vostede despois de Manuel.
O sr. Fernández toma a palabra: Nada, por contestar un a un segundo as vosas intervencións.
Señora Fina Varelas, dicíamos que, ou dicía vostede que gastamos moito, moita partida en deportes.
En algúns deportes. Por iso nós traemos unha proposta para abrir a outro tipo de actividades e que
eu penso ben, que ao mellor habería que reducir nalgunha outra para tirar desta. Din que non
traemos unha proposta, un orzamento. Si, por iso nun pleno hai uns meses, trouxemos unha
proposta para que as mocións se estudaran previamente e se propuxeran orzamentos e se puxeran
enriba da mesa e vostede votouna en contra. Si, pero hai que matizar porque cando traemos as
cousas hai que primeiro estudalas. Si que fixemos, temos varios orzamentos, varias propostas
diferentes empresas expertas na materia. Nun principio no correo que a min me pasaron,
solicitándolle información sobre mistura dos elementos, tanto de estiramento e quecemento, como
da práctica da ximnasia deportiva. Falábannos por un espazo de 200 metros cadrados, habilitado
con area ou con caucho, falábannos de 18.000 euros. É dicir, instalación, material e o que é o piso.
Ten que ser un piso de seguridade, loxicamente, ou de area ou de caucho. Son de actividades que
requiren de certa precisión é forza e hai que ter un pouco de coidado nas caídas e demais. Falábanos
diso, de 18.000 euros, por espazo de 200 m 2. Entón, ese sería o orzamento que podería baixar, por
con area. Ao señor Adrián, pois vamos a ver, falaba do tema de no punto número un, ao falar de
estender a súa implantación sempre e cando haxa unha partida, ou así se pode entender. Vamos a
ver, iso expliqueino xa antes. Dixen que progresivamente, sempre que haxa unha demanda, que
haxa petición desas actividades e sempre que haxa dispoñibilidade económica, como é certo. O do
punto tres, para matizalo, xeneraliza. Estamos a falar de dous tipos de actividades, uns son uns
aparatos de estiramentos e quecementos e os outros son os de ximnasia deportiva, pero o punto tres
xeneraliza entre as dúas modalidades, por iso o puxemos como punto tres, senón incluirámolo na
proposta que fai o señor Adrián Varela, ben queda xa previsto que sempre e cando haxa unha
partida orzamentaria, entendémolo así. Non hai necesidade de retirar o punto que xeneraliza isto.
Moitas grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón Padrón. ¿Non ten nada que dicir?: Ah, perdón. Señora
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suposto, pois se o Concello acomete o instalar directamente o tema do caucho ou facer unha zona

CONCELLO DE BARBADÁS
Fina.
A sra. Varelas toma a palabra: Pois nada. Señor Manuel, agradezo que me informe de canto é o
estimado, o gasto, porque como me gusta sempre votar en función, das cousas, sabendo toda a
información, pois aquí neste papel que vostede redactou moi ben, non viña nada mal que puxera ese
importe, porque tampouco hai tanto, e así xa non tiña que preguntar nada. Despois xa, o que non me
parece, o que digo antes, que estou a favor do deporte, que estou a favor de que se fagan todas estas
cousas, o que si digo e volvo repetir, e non me cansarei de dicilo, o Concello de Barbadás, excédese
en gasto en deporte. Haberá que mirar reducir dalgún lado para seguir facendo cousas. O que non
podemos é gastar seiscentos e pico mil euros e veña máis gastos e veña máis gastos. O cal non
quere dicir que a súa idea sexa boa, simplemente a ver onde vamos a sacar o diñeiro, é que é algo
tan lóxico como isto, non é outra cousa. Voulle dicir unha cousa, adicar unha partida orzamentaria
para elo, tamén non me parece lóxico, para iso específico. En canto a captar subvencións, pois está
moi ben. A Deputación podía botarnos unha man de vez en cando e mandarnos algún diñeiro para
moitas cousas que necesitamos, e aparte temos aquí unha señora que perfectamente nos pode
defender. Moi ben. Agradézolle se o fai. Estamos aquí falando de captación de subvencións pois se
nos pode botar unha man aquí, pois encantada. Eu todo o que sexa en beneficio dos cidadáns eu vou
votar a favor. O que pasa que cando xa vamos excedidos, máis ca excedidos, seguir veña, dálle,
suma, dálle e suma, é que me parece excesivo, pero, e volvo a dicir, se hai diñeiro para isto, eu non
me vou a poñer en contra, pero non sei como vamos a facer cando xa estamos moi pasados. Grazas.
O sr. Varela toma a palabra: Eu creo que o tema da emenda queda suficientemente claro, se
facemos o engadido ese, que sexa en función das prioridades orzamentarias. Entendemos que o tres,
pois se vamos a querer unha partida nova, vai ser dentro do orzamento da Concellería non habería
ningún problema. Con respecto ao que di Fina do gasto en deportes, evidentemente, desde o
primeiro día xa o dixo, é a súa opinión. Gustaríame que de vez en cando se pasara por alí, por as
instalacións deportivas, a ver canta xente neste Municipio se dedica a facer deporte. Gustaríame.
Porque parécelle moi excesivo pero ao mellor habería que se pasase por alí de vez en cando. Con
respecto a Manuel, deixou caer algo, e gustaríame se pode ser que me conteste, que dicía que había
que quitar cartos dalgunha partida, pois gustaríame saber cal é, de onde os quitaría. Nada máis.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten un minuto vostede.
O sr. Fernández toma a palabra: Por contestar rapidamente, empezo por Adrián. Tédelo que ir
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O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Adrián Varela.

CONCELLO DE BARBADÁS
mirando vós. Non vos vamos facer nós o traballo desde logo. Nós traemos a proposta, vostedes
proporán de onde se quitan e nós aceptaremos ou non. Ben, iso primeiro. A señora Fina Varelas,
¿Sabe para que están as Comisións informativas?, para informar, e eu adoito en todas as Comisións
informativas ao final da exposición a preguntar se alguén ten algunha dúbida que pregunte. Creo
que vostede non preguntou absolutamente nada. E segundo, hai axudas da Deputación para adicar a
instalacións deportivas, onde se adiquen e cousa do goberno que temos hoxe aquí.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Hai que votar as emendas. Aceptouna?
O sr. Fernández toma a palabra: As emendas do que está falando o señor Alcalde, aceptamos a
emenda do segundo apartado do punto número un. Por suposto, sempre con dispoñibilidade
orzamentaria. Aceptamos a emenda. Todo o que sexa a contribuír coas actividades de lecer e
deporte vámola a aceptar.
O sr. Alcalde toma a palabra: ¿Votos a favor?
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo: “
Moción do Partido Popular de Barbadás para a instalación de equipamento deportivo ó aire
libre en varias zonas do Concello: 1- Instalación de mobiliario deportivo específico para a
realización de exercicios de estiramento e quecemento deportivo na área situada fronte ó
Polideportivo, e nos arredores das Piscinas, sinalados con información da súa utilización.
Estender a súa implantación de xeito progresivo en máis lugares de A Valenzá e outras
localidades do Concello onde se aprecia a práctica de actividades deportivas ó aire libre que
para a realización da “Ximnasia Deportiva na Rúa” (Street Workout) nas zonas sinaladas no
punto anterior e nunha parte da explanada do Parque da Liberdade. Informar e fomentar o
uso desta disciplina entre a poboación moza a través dunha campaña de “Ocio Saudable co
Deporte na Rúa”. 3- Captar subvencións a través dos servizos municipais para costear a
inversión inicial, ou de ser o caso, adicar unha partida orzamentaria para elo. “
4. MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR DE BARBADÁS PARA A ELIMINACIÓN DE
BARREIRAS PSICOLÓXICAS, CULTURAIS, INFORMATIVAS E COMUNICATIVAS A
TRAVÉS DA SINALÉTICA.
O sr. Alcalde toma a palabra: Cuarto punto da orde do día é a moción do Partido Popular de
Barbadás para a eliminación de barreiras psicolóxicas, culturais, informativas e comunicativas a
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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requiran deles, en función das dispoñibilidades orzamentarias. 2- Instalación de elementos
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través da sinaléctica.
O sr. Fernández toma a palabra: Boa tarde de novo. Esta é unha moción moi sinxela e dende logo
podería ser probablemente moito mais ampla, o cal ven a dicir que estamos abertos a calquera outro
tipo de proposta nesta liña. Para empezar, no Concello de Barbadás, só se ten tratado o tema da
accesibilidade, orientado á supresión de barreiras físicas e sobre todo arquitectónicas. Este concepto
estivo ligado durante gran tempo e de forma case exclusiva a elo. Na actualidade falamos de
accesibilidade universal, un concepto moito máis amplo que recolle as necesidades de todas as
persoas. A accesibilidade universal é unha condición imprescindible para que todas as persoas
podan exercer os seus dereitos de forma igualitaria e desenvolverse libremente. Implica non só a
eliminación de barreiras físicas, senón tamén psicolóxicas, culturais, informativas e comunicativas.
A accesibilidade cognitiva chegou máis recentemente porque as persoas con discapacidade
intelectual ou de desenvolvemento tiveron menos oportunidades para expresar os seus desexos e
necesidades. Cando falamos de accesibilidade cognitiva estamos a facer referencia ás capacidades
cognitivas no relacionado co procesamento da información, é dicir, atención, percepción, memoria,
resolución de conflitos ou comprensión. Abrangue todas aquelas estratexias que axudan a que as
persoas que presentan necesidades derivadas de procesos cognitivos diferentes podan acceder á
información e procesala para utilizala na súa adaptación ao medio. No caso de persoas con
trastornos do espectro do autismo, un área de dificultada nelas, é o procesamento da información
que ven do seu entorno social, e a interacción con outras persoas. Para elo debemos apostar pola
acción. É dicir, o proceso para desenvolver a acción dentro dun espazo. Deste xeito garantimos a
comprensión da mensaxe que emitimos, poñendo imaxes ás palabras, facilitamos a expresión,
centramos a atención da persoa no que desexamos transmitirlle e axudámola a estruturar o espazo e
o tempo e a planificar a actividade. Un pictograma é unha representación visual dunha realidade,
que pode ser un obxecto, unha acción, un concepto abstracto e mesmo un elemento. Os carteis nos
lugares públicos indícannos o acceso a diferentes servizos. Dánnos seguridade e facilítannos o uso
das instalacións. Responden a preguntas como que vou a facer ou onde debo ir, situándonos no
tempo e no espazo e anticipando que é o que vai a ocorrer. A utilidade destes símbolos teñen para
calquera persoa éa mesma que a sinalización con pictogramas supón para unha persoa con TEA, o
trastorno do espectro autista. Estes apoios visuais sérvenlle para comprender situacións sociais,
clarifican información verbal, as normas explícitas da seguridade e reduce a ansiedade. Mellorar a
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
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utilización da sinaléctica nos espazos, sinalando non so o espazo senón tamén a secuencia de
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súa autonomía e independencia, axuda a situarse no espazo, no tempo e planificar as propias
actividades ou incluso a tomar decisións. Comunicar as súas necesidades ou gustos. Con todo isto
lógrase que a persoa alcance unha maior calidade de vida. Cando empregamos pictogramas o
entorno vólvese máis previsible e comprensible á hora de orientarse e utilizar os servizos. Por
extensión, outros colectivos veríanse tamén beneficiados deste tipo de actuacións e atoparan nos
pictogramas unha valiosa axuda. Persoas con discapacidade cognitiva aumental, persoas con
incapacidade na fala, persoas maiores, nenos e nenas, persoas analfabetas funcionais, e incluso
estranxeiros que descoñezan o noso idioma. Ademais dos colectivos mencionados, a accesibilidade
beneficia ao conxunto de cidadáns, xa que todos nós podemos atoparnos temporalmente nunha
situación de desvantaxe. Trátase de cambios sinxelos que contribúen ao benestar e á igualdade de
dereitos das persoas con discapacidade en xeral e con autismo en particular, dándolles a
oportunidade de participar de forma activa na sociedade. Para elo, hoxe en día dispoñemos de
numerosos recursos e empresas adicadas a subministración de indicativos e sinais axeitados e
especialmente elaboradas coa axuda de asociacións e colectivos expertos niso. Por todo o
anteriormente exposto, o Partido Popular de Barbadás, propón ao pleno os seguintes acordos:
Sinalizar con pictogramas os edificios, dependencias, instalacións e espazos públicos do Concello
de Barbadás que se indican, Casa do Concello, Casa da Xuventude, Casa da Cultura, Oficinas
municipais de A Valenzá, parques infantís, colexios, piscinas, pavillón polideportivo, aparcadoiros,
Protección Civil, Policía Local, Centro empresarial transfronteirizo, Museo da gaita, Locais sociais
traballo para estudar a liña a seguir para execución deste acordo onde ademais dos grupos políticos
participen asociacións, colectivos ou profesionais con coñecementos e experiencia na materia e que
queiran colaborar e participar nesta iniciativa. Para rematar, solicitar ao Concello, á súa vez, que se
coordine cos demais organismos oficiais con dependencias en Barbadás, como por exemplo o
Centro de saúde para esta iniciativa de sinalizacións. Moitas grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón, está na súa quenda de palabra.
O sr. Padrón toma a palabra: O señor. Ben, a iniciativa tamén nos parece boa e a exposición
tamén extensa e pormenorizada. Non temos máis que engadir. Estamos de acordo, porque non cabe
outro debate aquí.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Voceira de Democracia Ourensana.
A sra. Varelas toma a palabra: Pois estamos completamente de acordo. O compañeiro explicou
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C

18

Cod. Validación: 9PE6CH2FYEQ4SJDA6FK5X6NXC | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 18 a 60

nos pobos e lugares de especial interese cultural e artístico do noso Concello. Crear unha Mesa de
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moi ben todos os puntos e nada que alegar.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Victoria Morenza.
A sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Boas tardes a todas e a todos. Pois ben, na propia
iniciativa do Partido Popular xa se recoñece que este Goberno dirixe as súas actuacións relacionadas
coa mobilidade e a accesibilidade e a supresión de barreiras físicas. E digo este Goberno porque o
anterior moi pouco fixo neste sentido. Por suposto que a acción do Goberno está encamiñada a
eliminar barreiras, porque son precisamente as barreiras arquitectónicas as que impiden. Son unha
prioridade para as persoas que conformamos este Goberno. É moi importante para este Goberno que
nun Concello onde nacen cen nenos e nenas ao ano, cos conseguintes carriños de bebé circulando
polas rúas, polos parques, polos centros públicos, non existan barreiras. Isto debeu ser a prioridade
durante anos pero non o foi. O Partido Popular non tivo en conta os factores demográficos, tanto no
relativo aos nacementos coma no que se refire á mobilidade reducida dos nosos maiores e por iso
non deseñaron unha cidade libre de barreiras. E por iso pintaron pasos de peóns sen prever a
correspondente eliminación de barreira. E por este tipo de políticas que daban as costas á evidencia,
vostedes señores e señoras do Partido Popular non fixeron unha política con actuacións continuadas
e progresivas de eliminación de barreiras. Antes que nada hai que rematar coas barreiras físicas, e
nun segundo paso tratar de ir eliminando as psicolóxicas, culturais, informativas e comunicativas
das que falan na súa proposta. A este Goberno tamén lle preocupa a sinaléctica, pero sobre todo a
sinalización obrigatoria por Lei que vostedes non instalaron en numerosos lugares de tránsito
ambiciosa, esqueceron instalar os sinais regulamentarias en pasos tan céntricos como o que cruza a
Avenida de Celanova preto da confluencia coa rúa Severo Ochoa e por iso esqueceron neste paso
eliminar barreiras. E porque o grupo do Partido Popular que estivo vinteoito anos no Goberno non
instalou sinais de advertencia noutro dos pasos máis usados de A Valenzá, o que está a altura do
número 110, e tamén se esqueceron de sinalizar, de instalar sinais de pasos de peóns nun lugar de
máxima confluencia como é a entrada ao Parque dos Patos. E tampouco puxeron sinais de pasos de
peóns noutro lugar de máximo tránsito, na rúa 17 de maio, preto da ponte de Villaescusa, onde
esqueceron tamén facer o rebaixe na beirarrúa. Tamén se esqueceron durante décadas de habilitar
pasos seguros para a poboación escolar que dende o ano 2007 se dirixe cada día ao colexio
Ruxidoiro. Por iso este Goberno habilitou pasos de peóns debaixo do viaduto cos seus respectivos
rebaixes, e tamén se habilitou recentemente un paso de peóns na rúa das Cuartas cara ao parque da
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público. E porque a súa liña de actuación no campo de eliminación de barreiras era pouco
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Liberdade e ao colexio para dar seguridade ás persoas que circulan procedentes tanto do campo de
fútbol, polideportivo e Paseo dos Amieiros e Rúa da Paz. E porque a este Goberno nos preocupa
eliminar barreiras físicas déronse moitos pasos neste sentido pero tamén na sinaléctica. Por este
motivo se están instalando sinalizacións de uso dos parques infantís nas zonas de ocio reformadas. E
porque nos preocupa a eliminación de barreiras psicolóxicas emprendemos unha campaña baseada
na sinaléctica da concienciación de uso dos animais domésticos, e non unha simple fotografía dun
cadeliño plastificada e colgada das farolas ao longo e ancho do Concello. Como ben digo, o Partido
Popular poucas leccións lle pode dar a este Goberno en sinalización, en eliminación de barreiras
arquitectónicas ou en liñas de actuación tendentes a mellorar a accesibilidade, a mobilidade e a
seguridade viaria. Por suposto que estamos de acordo co fondo da iniciativa que vostedes presentan,
pero presentamos unha emenda para suprimir o punto número dous da proposta.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Manuel.
O sr. Fernández toma a palabra: Escomencei a intervención da presentación desta moción
dicindo que era unha moción sinxela, que se podía ampliar e que calquera proposta sería benvida
pola nosa parte. Dáme mágoa, señora Morenza, mágoa, auténtica mágoa, pero tamén me da vergoña
allea que utilice unha moción deste tipo para vender a súa ineptitude e a súa ineficacia. Vou a
utilizar unha expresión que ultimamente estamos a ter bastante frecuente aquí no Pleno. E que non
teño nada que dicir á súa intervención. E mire para dicir algo máis, non vamos a retirar o punto
número dous, onde demos cabida a diferentes colectivos para este estudo. Dende logo que non.
O sr. Padrón toma a palabra: Si, por unha parte xa que se presenta unha emenda nós estamos de
acordo coa moción. Crear unha mesa de traballo para estudar a liña a seguir para a execución
tampouco debe ser tanto problema, e preguntarlle ou facerlle ver ás distintas asociacións ou partidos
políticos que poidan aportar as súas achegas nesta iniciativa. Non nos parece que se deba suprimir.
Nada máis.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Fina.
A sra. Varelas toma a palabra: Nada, como dixen antes estamos de acordo coa moción. Para nós
está ben explicada. Grazas
O sr. Alcalde toma a palabra: Señora Morenza.
A sra. Morenza toma a palabra: Para nós ineficacia é non instalar sinalización obrigatoria por lei,
para nós ineficacia é ter parques a centímetros dun viario, parques infantís, con perigosidade para
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O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
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que os nenos teñan un accidente. Iso para nós si que é prioritario. A sinalización obrigatoria por Lei.
Como xa dixemos, esta iniciativa é moi interesante e traballaremos nesta liña. Diso non cabe
ningunha dúbida, pero a constitución de Mesas de traballo que vostedes se fartan de propoñer
moción, tras moción, tras moción, está claro que vostedes na oposición moito traballo non teñen,
porque queren máis traballo e máis traballo. O que queren ao mellor quizá é inmiscuírse en labores
de goberno que non lles corresponden porque vostedes agora mesmo teñen que asumir o seu papel
de oposición e non o dan asumido psicoloxicamente. Como ben digo a constitución de mesas de
traballo non é o camiño idóneo sobre todo cando hai a dispoñibilidade, a disposición dos actuais
gobernantes, en eliminar este tipo de barreiras, estámolo facendo, é un feito. Hai que ter en conta
tamén que a maioría das iniciativas que se acometen neste ámbito son consultadas e consensuadas
coa cidadanía e cos colectivos implicados. Propoñemos como xa dixemos, a eliminación do punto
dous, porque este Goberno acolle de bo grado as iniciativas da oposición. Esta e calquera outra, e o
Goberno xa se aconsella con técnicos na materia, non con políticos, que son os que definen os
camiños a seguir, e como xa dixen antes, sempre mantemos un contacto co tecido social e
asociativo.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Manuel.
O sr. Fernández toma a palabra: Si, para pechar, insisto, hoxe a miña frase, non adoito a facelo
pero non teño nada que dicir. Vostede mesma o está dicindo todo de vostede mesma. Mesas de
traballo noutros concellos hai comisións de estudos de mobilidade e demais, no que participan todos
papeis e xa non teño nada máis que dicir. Moitas grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Manuel outros concellos son outros concellos.
Vivimos en Barbadás, temos o persoal que temos, e temos uns técnicos que traballan nesta liña. E o
Concello quere traballar nesta liña. Quero remarcar que o concello quere traballar nesa liña e como
dixemos antes, como dixo a señora Victoria Morenza, a moción é ben acollida. Simplemente que
vostedes se enquistan e se encerran na creación dunha mesa de traballo. Como ela ben dixo, hai
técnicos que asesoran ao Goberno municipal, e o Goberno municipal ten que gobernar e nesa
dinámica se está. Votos a favor da moción?
A sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular e Grupo Mixto,
O sr. Alcalde toma a palabra: E Compromiso.
A sra. Secretaria toma a palabra Compromiso e Democracia Orensana, perdón. Democracia
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os colectivos, incluídos os grupos políticos, pero vostedes coma sempre. Vostede mesma perdeu os
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Orensana.
O sr. Alcalde toma a palabra: ¿Abstencións? Grupo de Goberno.
A sra. Secretaria toma a palabra: Queda aprobada a moción.
O sr. Alcalde toma a palabra: Si, si, queda aprobada.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobada cos votos do Partido Popular,
Democracia Ourensana e Grupo Mixto e as abstencións de PSdeG-PSOE e BNG o seguinte acordo:
“Moción do Partido Popular de Barbadás para a eliminación de barreiras psicolóxicas,
culturais, informativas e comunicativas a través da sinalética: 1- Sinalizar con pictogramas os
edificios, dependencias, instalacións e espazos públicos do Concello de Barbadás que se
indican, Casa do Concello, Casa da Xuventude, Casa da Cultura, Oficinas municipais de A
Valenzá, parques infantís, colexios, piscinas, pavillón polideportivo, aparcadoiros, Protección
Civil, Policía Local, Centro empresarial transfronteirizo, Museo da gaita, Locais sociais nos
pobos e lugares de especial interese cultural e artístico do noso Concello. 2- Crear unha Mesa
de traballo para estudar a liña a seguir para a execución deste acordo, onde ademais dos
grupos políticos, participen asociacións, colectivos e/ou profesionais con coñecementos e
experiencia na materia e que queiran colaborar e participar nesta iniciativa. 3-Solicitar ao
Concello, á súa vez, que se coordine cos demais organismos oficiais con dependencias en
Barbadás, como por exemplo o Centro de saúde para con esta iniciativa de sinalización nos

5.- MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PARA RECLAMAR UN IMPULSO PARA A
CREACIÓN DUN POLÍGONO COMERCIAL.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moción do Grupo Mixto para reclamar un impulso para a creación
dun polígono comercial. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O sr. Padrón toma a palabra: Traemos ao Pleno outra carencia que presenta o noso Concello, e o
noso deber é instar ao grupo de goberno a que traballe neste sentido. Dende hai dúas décadas como
todos sabemos este Concello asumiu o compromiso de dotar a Barbadás dun polígono para
desenvolver a súa actividade empresarial e comercial. Os gobernos anteriores do Partido Popular
fixérannos pensar que dita infraestrutura algún día sería unha realidade. Sen embargo, os feitos,
pasados os anos son outros, e esta área empresarial nunca se chegou a levar a cabo. Polo tanto,
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seus espazos do noso Concello. “
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dende Compromiso por Barbadás, queremos traer a debate neste Pleno, a necesidade de que
Barbadás conte cunha área perfectamente delimitada onde se poidan localizar empresas e
comerciantes do noso Concello que queiran ampliar os seus negocios, abrindo tamén a posibilidade
de que outras firmas comerciais se fixen en nós como obxectivo para a implantación das súas
instalacións na nosa provincia, xa que contamos cunha saída da autovía nun lugar privilexiado para
potenciais compradores dende o norte de Portugal e as grandes vilas de Ourense, Allariz, Xinzo,
Verín, Celanova e a propia comarca de Ourense. Dicir, que hoxe en Barbadás un comerciante ou un
emprendedor, si se dirixe ao Concello para ampliar o seu negocio e tratar de facer unha nave ou
algo, onde poder almacenar o seu material ou o que sexa, non ten un terreo onde poder implantar a
súa empresa. Non se lle da permiso, nin hai terreo. Os terreos que se previron no plan de urbanismo
para desenvolvemento industrial están sen urbanizar polo tanto ese emprendedor, ou ese
comerciante, terase que desprazar á zona comercial Barreiros ou incluso ao Polígono de San Cibrao.
Logo, si tamén unha empresa, unha multinacional ou algo, quérese instalar no noso Concello,
tampouco hai ningún traballo feito para que se poida prever a súa instalación. Polo tanto, os
gobernos, xa dixemos do Partido Popular prometeron e prometeron, pero interesou máis o
desenvolvemento urbanístico e desordenado en A Valenzá que tratar de facer unha área comercial
ou empresarial para este Concello. Polo tanto, este novo grupo de goberno, necesariamente terá que
facer algo no tema. Temos unha saída a autovía A52, que remata xusto na estrada de Celanova e hai
un terreo que é rústico, non estou falando do dos Muíños, senón antes de chegar ao cruce de saída
empresarial ou comercial. Os terreos onde se preveu o polígono, cremos que ao mellor non se
desenvolveu no seu momento, non sabemos por que. Ao mellor teñen unha contestación cidadá por
parte dos pobos que están arredor deses terreos que se deixaron para iso. Polo tanto, levan dous
anos no Goberno, e polo que nós sabemos non teñen feito nada neste sentido. Levamos a cabo o
tema dos niños empresariais, de axudas aos comerciantes, e todo, pero neste campo, aínda non
fixemos nada e polo tanto estamos empezando a casa polo tellado.
A sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.
O sr. Padrón toma a palabra: Perdón, o acordo, é instar ao Grupo de Goberno, por se no lo
emendan, a que traballe nos mecanismos oportunos para a creación dun polígono comercial e
empresarial.
A sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Voceira de Democracia Ourensana.
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da autovía no que se poderá ir facendo algo para nun futuro que poida ser posible esta área

CONCELLO DE BARBADÁS
A sra. Varelas toma a palabra: Pois nada, estamos de acordo con esta moción, xa que é unha pena
que estando tan ben situados como estamos, ao carón cidade de Ourense, tendo autovía ao noso
lado, que non teñamos un polígono. Un polígono en condicións, porque en A Valenzá, en Barbadás,
hai moita demanda de empresas que se queren instalar aquí en non hai solo habilitado. Entón
estamos, pois perdendo o tempo. Sinceramente esta é unha cousa que o Grupo de Goberno tiña que
empezar a actuar neste punto, porque isto é creación, é vida. É vida para o Concello, dáse traballo,.
O concello tamén crecería porque ven industria veñen veciños, e sería un ben para todos. Entón,
estou moi de acordo con esta moción porque penso que é unha moción de futuro, unha moción
apostando por o noso Concello, e traer empresas. Atraer é do que se trata. Grazas.
A sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas, ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido
Popular.
O sr. González toma a palabra (PP): Boas tardes Concelleiros, Concelleiras e ao público asistente
en xeral. Grazas a todos por vir. Ofrecéuseme unha dúbida nun dos parágrafos que dicía vostede
don Ramón. Ao mellor podemos aclarala sobre a marcha. E é que estudou o plan xeral de
ordenación municipal do Concello. Entendo que o ten estudado, que o revisou, que sabe os terreos
que están adicados ao plan de urbanismo, que coñece toda a problemática que estaba e que estaba
xa practicamente e demais. ¿É correcto? Porque me pareceu entender que pedía outros terreos
distintos deses. Doutros terreos, pero entón xa non é para este Goberno. So quédanlle dous anos. É
que é unha pregunta importante, pois senón enfocaríamos a contestación. Dende logo dicir que a
ordenación urbana que o poñan en marcha. O que non entendo é como vostede non entrou no
Goberno no seu momento e o houbera metido xa para adiante, porque remanente de tesourería hai,
cartos para facelo hai, e estano derretendo, estamos vendo continuamente en cantidade de inversións
que non levan a nada, entón, cal é o problema de darlle tantas voltas. Ten o plan xeran de
ordenación urbana, se non o ten pasámosllo. Ten o tema desenvolto, hai 462.364 metros cadrados
destinados a iso. Poñelo en marcha e estrada. E rematouse a discusión. Moitas grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Ten a palabra a señora Morenza.
A sra. Morenza toma a palabra:Moitas grazas. Este goberno sí ten feito varias xestións. Ten tido
múltiples reunións cuns promotores dun parque empresarial. Aquí temos un dosier. O dosier non é
moi amplo porque as reunións e os contactos quedáronse en papel mollado precisamente porque
eles non se mollaron. Eles tiñan que ter e facer unha serie, poñer, para dicilo bruscamente, tiñan que
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idea é marabillosa, pero chegamos tarde, a boas horas. Se xa está contemplado no plan xeral de
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poñer diñeiro encima da mesa e tiñan que involucrarse economicamente. Entón claro, un concello
non pode asumir todo o procedemento que xa explicarei despois, que suporía poñer en marcha un
parque empresarial destas características. Como todos sabemos o actual PXOM de Barbadás é
aprobado definitivamente na data de 19 de xullo de 2002. Trátase dun planeamento aprobado ao
abeiro da lei de 1997 de solo de Galicia, e por tanto agora mesmo non está adaptado á vixente lei de
2 de 2016 de 10 de febreiro de solo de Galicia. O planeamento prevé, o planeamento antigo que está
en vigor, que xa é de 2002, está un pouco obsoleto, prevé unha área de uso industrial denominado
Solo Rústico apto para urbanizar, número 4. Trátase dunha superficie de 45 hectáreas con uso
industrial na zona de Bentraces. Para utilizar este solo é necesaria a redacción dun plan parcial e dun
proxecto de cargas que beneficios ou de expropiación. Un proxecto de urbanización e un proxecto
de edificación. A iniciativa para a redacción do plan parcial pode ser municipal ou dos particulares.
Este Goberno aposta porque sexa dos particulares. Xa se fixeron hai anos estudos previos para o
desenvolvemento deste solo resultando un gran movemento de terras o que eleva o custo de forma
importante. En aplicación da disposición transitoria primeira da Lei 2 de 2016 o solo rústico apto
para urbanizar, sobre o que non se aprobou ningún plan parcial, aplícaselle o réxime da Lei 2 de
2016. Dicir que o uso de área comercial é un uso prohibido no solo rústico. Para utilizar esta área
comercial sería necesario realizar unha modificación puntual do actual PXOM, determinando un
solo urbanizable para o seu desenvolvemento e a tramitación é a mesma ca da aprobación dun
planeamento xeral. É dicir, un procedemento moi longo. Iniciouse un plan parcial respecto a estes
previos no solo rústico apto para urbanizar no número catro, pero comprobouse que había grandes
desniveis no terreo. Había que facer importantes movementos de terra e grandes recheos. Como xa
dixen antes o sistema normal, ou habitual, é que os propietarios se constitúan nunha xunta de
compensación para convertelo en solo industrial ou comercial. Ou ben que promotores se encarguen
de facerse cos terreos para converter un solo rústico apto para urbanizar e un solo industrial. O
procedemento como ben dixen antes, ten unha duración que oscila de un a dous anos e cuxa
secuencia é a seguinte. Antes de acometer unha modificación deste calado, sería preciso que os
promotores presentaran ao Concello o compromiso de compra dos terreos, e tamén o compromiso
de que lle pagarán ao equipo redactor os cambios na cualificación urbanística. Estes primeiros pasos
son os que se intentaron acometer con estes promotores que se puxeron en contacto con este
Goberno, e temos entendido que tamén se puxeran en contacto co goberno anterior, co cal
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terreos de Bentraces pero non se chegou a superar o trámite da aprobación inicial. Fixéronse estudos
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deducimos que o Partido Popular pode estar informado dos terreos dos que estamos falando. Nós
non o podemos dicir porque podería dar lugar a especulacións cos terreos. Entón agora mesmo, non
podemos dicir onde están situados os terreos, pero si mantivemos contactos e dado que non
frutificaron porque eles non se comprometían economicamente, este tema quedou por agora
paralizado, en espera de que se podan seguir dando pasos. Na segunda intervención sigo facendo
unha explicación pormenorizada.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O sr. Padrón toma a palabra: Ben, pois xa nos quedou claro que o Goberno non vai a facer nada
para este tema. Seguiremos, Barbadás seguirá sendo un Concello sen un a zona desenvolta a tal
efecto, salvo que algún día teñamos a sorte de que cheguen uns promotores e fagan isto todo o que,
por nós. Non van a vir, vanse a ir a outros sitios onde xa esas situacións están salvadas, e polo que
vexo, polas intervencións tamén, xa renunciamos totalmente a que a Xunta de Galicia, se inmiscúa
tamén neste proxecto. E nada máis. Está claro que esa zona que quedou para facer, e eu seino ben,
porque o mirei no plan de urbanismo, vin a informarme, tamén vai ser difícil que se desenvolva
algún día porque xa digo, polo que temos entendido a veciñanza dos pobos pretos non está moito
pola labor de recibir alí unha concentración grande de empresas. Non sabemos se algún día terían
dereito a pedir que non se fixeran alí, ou non teñen nada que facer. En definitiva, seguimos como
estabamos. Levamos vinte anos con isto. Acórdame que no seu día podíase solicitar parcelas no
polígono e así o fixo moita xente, pero a día de hoxe está claro que non hai nada. Entón nada, a nosa
máis.
O sr. Alcalde toma a palabra : Moitas grazas. ¿Señora Fina?
A sra. Varelas toma a palabra: Nada é unha pena. Visto o que falou a señora Victoria Morenza é
unha pena que non se faga nada, que o Concello non faga nada. Está claro que non vamos esperar
que os de afora nos lo fagan. Esperar que hoxe en día veñan promotores a gastar diñeiro, cando
teñen noutros sitios as cousas sen gañar diñeiro…Con que nós non apostemos por nós ninguén vai a
apostar. E pasarán como di Ramón, vinte anos ata que veñan épocas douradas, que veñan
promotores e gasten diñeiro, pero as cousas non se poden basear niso. Penso que nunca hai
resultado se non hai unha aposta. E é unha pena que non apostemos polo futuro do Concello.
Grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra : Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido
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obriga é presentar esta moción para saber todo o que o Goberno ten feito e o que pensa facer. E nada
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Popular.
O sr. González toma a palabra: Boas tardes outra vez. A dona Victoria que vaia preparando
documentación, porque lle pediremos a copia do dosier e do plan parcial. Dígoo para que logo non
leve sorpresa. E en canto ao tema tamén se poden pedir axudas financeiras a administracións e
entidades de crédito, etc, etc. Delegalo hoxe cunha época de crise como están nas empresas,
delegalo no financiamento privada, pois é quedar ben e non dicir nada. Moitas grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra : Moitas grazas. ¿Señora Victoria?
A sra. Morenza toma a palabra: Nós non estamos rendéndonos, nin dicindo que vamos renunciar
ao proxecto de ter un polígono industrial, pero evidente o que non imos é entrar a un proceso de
compra de terreos nin trámites expropiatorios, que nos conlevarían moita burocracia por agora.
Evidentemente hai persoas e promotores interesados neses terreos e ten quedado en evidencia. O
que pasa que ao mellor hai persoas que neste momento non é tan bollante. Tivo o Partido Popular
momentos bollantes nos que non conseguiron crear un polígono industrial ou comercial aquí en
Barbadás. Moi bollantes. Moi bollantes urbanisticamente pero ao mellor non interesaba situar
empresas. Agora parece que lle interesa un pouco máis. A nós tamén nos interesa. Nós non dicimos
que imos renunciar a este proxecto pero xa lle dicimos de antemán non imos acometer algo que
sabemos que vai ser un proxecto que ten un custe e que vai ter unha duración de un a dous anos,
porque conlevaría a que o equipo redactor entregara un proxecto de modificación do plan. Que o
tería que facer un equipo redactor, e iso non se paga con padrenuestros, dicíndoo vulgarmente. Hai
exposición pública, solicitar os correspondentes informes sectoriais, aprobación provisional, despois
da inicial. Enviar a modificación á Xunta, que a Xunta a aprobe, aprobación definitiva, e despois
realizar o plan parcial, despois o proxecto de urbanización e o proxecto de obra. Estes son os
trámites, e os longos trámites que hai que facer en un proxecto
O sr. Alcalde toma a palabra : Un minuto vinte e seis segundos.
A sra. Morenza toma a palabra: de un a dous anos que conlevaría a creación dun polígono
comercial en Barbadás e o goberno de Barbadás está disposto a seguir
O sr. Alcalde toma a palabra : Non, é a segunda. A segunda, a segunda intervención.
A sra. Morenza toma a palabra: Traballando para crear un polígono.
O sr. Alcalde toma a palabra: Perdoe un momento. Deixe de interromper sen xustificación.
Deixen de interromper sen xustificación.
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que realizar unha avaliación de incidencia ambiental, hai que facer unha aprobación inicial, unha
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O sr. González toma a palabra: Entendín que era
O sr. Alcalde toma a palabra : Entendeu non, pensouno vostede que ninguén llo dixo, matice.
Pensouno vostede ao mellor porque quería. Prosiga señora Morenza.
A sra. Morenza toma a palabra: Retomo. Este Goberno non vai renunciar en ningún momento á
creación dun polígono comercial ou industrial en Barbadás. Vai seguir dando pasos e vai seguir
mantendo reunións e falando coas administracións públicas e atendendo e estando atentos a
calquera subvención que salga e a calquera iniciativa que se presente, ou incluso a calquera
oportunidade que exista. Non vamos a renunciar. O lugar non é o idóneo. A área de solo rústico
número catro, está claro que non é idóneo. O Partido Popular iniciou trámites en Xestur. Intentou
facer aí un polígono industrial ou un polígono comercial e non o conseguiu. Entón leccións a nós de
onde crear ou onde situar un polígono comercial non nolas vai dar o Partido Popular. E leccións
para loitar por algo que se merece Barbadás tampouco nolas vai dar, nin o Partido Popular nin
ningún grupo político. Seguiremos traballando para lograr isto pero xa lle advirto que é un trámite
burocrático moi longo.
O sr. Alcalde toma a palabra : Moitas grazas. Xusto tres minutos dous segundos a pesares das
súas interrupcións. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O sr. Padrón toma a palabra: So dicir dúas cousas para rematar. Os trámites longos hai que
empezalos algún día, porque senón aínda son moito máis longos. Se non se pon a primeira pedra é
imposible acabar a casa. Logo, a nós parécenos que esa área antes do cruce, na saída da autovía ata
porque despois hai desniveis grandes, pero polo menos todo o que é a carón da avenida de Celanova
tería un lugar ideal porque ademais non hai casas preto nin hai poboacións moi preto delas.
Tampouco vamos a pretender aquí un polígono de grandes dimensións porque Barbadás é o que é. E
está claro que está o Polígono da zona Barreiros e o polígono de San Cibrao preto de nós.
Simplemente ter algún lugar onde efectivamente algún día que podan colocar empresas de alguén
que queira ampliar o seu negocio. E ter algún sitio específico. Quedábame unha cousa por dicir pero
xa se me foi o santo ao ceo.
O sr. Alcalde toma a palabra : ¿Rematou entón?
O sr. Padrón toma a palabra: E dicir que a realidade tamén é que neste Concello en tempos fíxose
un Museo da música, hoxe da gaita. Gastáronse seis centos ou máis mil euros, e non se fixo isto. Por
iso digo que empezamos a casa polo tellado. Se ao mellor se houbera apostado polo polígono, o
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aquí abaixo, ata a ponte que está por riba do campo de fútbol, aínda que non sexa moi extensa,
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polígono trae inversións
O sr. Alcalde toma a palabra : Ten que rematar.
O sr. Padrón toma a palabra: e logo o Museo da música viría de igual maneira.
O sr. Alcalde toma a palabra : Moitas grazas. Procedemos á votación. Votos a favor?
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor do PP e Grupo Mixto
e os votos en contra de PSdeG-PSOE, BNG e Democracia Ourensana o seguinte acordo: “Moción
do Grupo Mixto para reclamar un impulso para a creación dun polígono comercial: Instar ao
Grupo de Goberno a que traballe e cree os mecanismos oportunos para a creación dun
polígono empresarial e comercial. “
6.- MOCÍON DE DEMOCRACIA ORENSANA RELATIVA Á CAMPAÑA SOLIDARIA
PARA A RECOLLIDA DE ROUPA E UTENSILIOS
O sr. Alcalde toma a palabra : Pasamos polo tanto á moción de Democracia Ourensana relativa á
campaña solidaria para a recollida da roupa e utensilios. Ten a palabra a señora voceira de
Democracia Ourensana.
A sra. Varelas toma a palabra: No Concello de Barbadás hai en torno a duascentas familias
necesitadas. Moitas delas teñen nenos. Como é sabido, ter un neno require de gastos
imprescindibles, leite de fórmula, cereais, é dicir, alimentos de primeira necesidade. Isto a unha
familia cun neno suponlle ao mes un gasto de 120 euros. Ademais de necesitarse cueiros, toalliñas,
O cal isto, en familias necesitadas suponlle un sacrificio económico ao cal non dan chegado. As
axudas coas que contan da Xunta e Deputación son escasas, xa que a Deputación da 300 euros e a
Xunta 1.200, e estas cantidades non chegan para cubrir as súas necesidades. Democracia Ourensana
por Barbadás pensa que o principal deber do Concello, e políticos e veciños, é coidar e axudar ás
persoas, persoas con falta de recursos económicos e sobre todo a familias con nenos, xa que estes
son seres indefensos. Propoñemos ao Goberno de Barbadás, en primeiro lugar, campañas para a
recollida de alimentos para bebés, roupa e utensilios, berces camas, bañeiras, cadeiras. Ditas
campañas pódense facer desde a páxina web do Concello, cartelería, radio e prensa. En segundo
lugar, facer campañas dirixidas a negocios, a empresas para a doazón de fondos ou material. En
terceiro lugar, dotar de máis diñeiro para os presupostos do exercicio 2018, xa que nos diste ano
foron 8.000 euros e non chegan. Unha cantidade adecuada serían 30.000 euros. E en cuarto lugar, se
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etc. Así mesmo, os bebés e os nenos necesitan constantes cambios de roupa debido ao crecemento.
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podería facer un concerto solidario contando coas bandas da Escola de música do Concello de
Barbadás para recadar fondos.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón Padrón.
O sr. Padrón toma a palabra: Ben, dende o noso grupo como nas anteriores mocións presentadas
polo Partido Popular.
O sr. Alcalde toma a palabra: Non é do Partido Popular.
O sr. Padrón toma a palabra: Non, digo como no resto das outras dúas mocións presentadas,
dicimos que estamos de acordo coa moción e non temos nada máis que engadir. Estamos de acordo
en que se aumente a dotación e as cantidades non sei, aquí xa di, serían, non digo exactamente que
terían que ser os 30.000. En todo caso o Grupo de Goberno terá que tomar nota e con Servizos
Sociais que son os que están ao tanto destas familias necesitadas, si esa cantidade é necesario
aumentala ou non. Totalmente de acordo.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido
Popular.
A sra. Vispo toma a palabra: Boas tardes de novo. Señora Fina Varelas, podemos estar de acordo
coa súa moción. Vostede moitas veces dinos que traiamos os deberes feitos. Díxolle ao meu
compañeiro Manuel que lle dera o presuposto. Vostede coñece, leva dous anos de Concelleira.
¿Vostede coñece o Concello por dentro? Eu creo que non. Voulle facer un relatorio que imaxino que
o Concelleiro de servizos sociais fará despois, pero voullo dicir porque o coñezo de primeira man.
xa están cubertas para os so 9 bebés que hai de menos de dous anos. A partir desta idade están
cubertos con tres repartos, xa se consideran adultos, para que o entenda. De cero a dous anos hai
nove bebés. No banco de alimentos agora mesmo a través da Cruz Vermella, Europa envíanos
alimentos para estes nenos. Están cubertas as súas necesidades. Eu non sei se sabe como funciona o
banco de alimentos. O que vostede di na súa moción, berces, roupa, utensilios… A roupa para bebés
neste momento, pode logo dicilo o señor Concelleiro, no banco de alimentos que é onde estaba
antigamente Protección Civil, onde estaba o local, hai cantidade de roupa de bebé, hai berces, hai
cadeiras. Cando entra algo disto que o necesitan familias, chámaselle desde Servizos Sociais. Estou
falando de cando estaba o Partido Popular. Imaxino que agora están funcionando igual. Entón todos
os martes se abre ese banco de alimentos, ábrese a situación que era onde a antiga Protección Civil.
Creo, se non me equivoco, senón que me corrixa despois o señor
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Neste momento hai entre 180 e 190 familias, 505 usuarios do banco de alimentos. As necesidades
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Concelleiro, ábrese de catro a seis da tarde. Fanse tres repartos de alimentos tres veces ao ano a
través destas familias que están apuntadas en Servizos Sociais e despois todos os martes poden ir a
recoller alimentos. Cónstame que se seguen gastando entre 300 e 400 euros todos os martes para
comida que se necesite a maiores, galletas, colacao…do que máis se gasta. Iso faise da compra, creo
que se segue a facer todos os martes. Despois, axudas, mire, axudas, está a Deputación e a Xunta,
pero eu creo que se deixou algunhas que en función dos ingresos da Xunta da dúas veces ao ano,
xuño e decembro, dos tres ata os dezaoito anos, 150 euros cada seis meses, para rendas baixas, eh!,
tamén teño que dicilo. E despois de cero a tres anos, 360 euros de pago único se o demandante non
fixo a declaración da renda. Iso son axudas que da a Xunta. Logo voulle dicir, vamos a ver, vostede
tivo os presupostos na súa man. Agora preocúpalle dos bebés, preocupáballe do camiño da súa casa,
preocupábase dos animais. Pero vostede ten unha compañeira, imaxino que non fixo a moción soa,
que a haberá feito a súa compañeira tamén. Entón, non me poña escusas. Eu tamén estiven fora tres
meses por desgraza pero meus compañeiros fixeron o traballo, e comigo tamén. Indicáballe o que
eles traían aos Plenos, entón non poña escusas. Vostede ten que coñecer como Concelleira todo este
Concello por dentro e creo que non o coñece. Démoslle agora mesmo, de como funciona e que as
necesidades están cubertas para todas esas familias. Vostede di para bebés, eu diría xa de que a
moción fora en xeral, para toda a cidadanía que estea neste momento pois en exclusión social, ou
que estean apuntados en servizos sociais. Despois, sigo dicíndolle, en terceiro lugar os presupostos.
Vostede os tivo na man. Porque no seu momento, no seu momento, non falou co grupo de goberno
que si. Xa se fixo un que o pode dicir a señora Concelleira en Ourense para unha asociación que era
de Down, me parece, non? Cal era o último que se fixo, de Ado, perdón. A ver, pódese facer, non lle
digo que non, non sei eu quen ten que dicilo. A ver, non son eu quen ten que dicilo, xa dixen. Non
estamos gobernando pero si se pode. De todos xeitos a Casa de Cultura ten as butacas que ten, e
loxicamente, imaxino que fai unha publicidade, habería que facelo noutro sitio para que a xente
acudise e puidera doar o que fora. Despois di, tamén non sei se sabe que hai, creo que seguen
facéndoo, establecementos deste concello e bares, que doan ao Concello mercancía. Creo que o
seguen facendo, me parece se non me equivoco. Entón, señora Fina Varelas eu creo que esta moción
se vostede coñece o Concello por dentro…Grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra o señor Serafín Núñez.
O sr. Núñez toma a palabra (BNG): Ben, boas tardes a todos e a todas. Vexo que efectivamente a
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para facer fincapé en subir esa dotación. En carto lugar, poderíase facer un concerto solidario. Claro
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portavoz do Partido Popular si que vexo que sabe como funciona o banco solidario, e tamén me
congratulo e eu dende aquí como primeira valoración si que quero convidalos en calquera
momento, o martes de catro a seis ou nun momento que teñan a ben, pois se lles pode ensinar o
funcionamento do centro, do servizo pero tamén que vexan como traballamos. Dicir, resinar que no
banco solidario, xa traballamos con roupa de bebé, tamén con outro tipo de utensilios como tamén
se acaba de resinar aquí. O problema que podemos ter alí é un pouco, tamén cuestión ás veces de
espazo, porque o sitio e xusto e non temos moitas veces o suficiente espazo como para ter pois as
cousas o suficientemente colocadas. Entón si que efectivamente, usamos ese sistema, cando ven un
carriño de bebés pois chamamos a estas familias que están, que teñen cativos e que están dentro do
listado de inclusión, para que poda algunha delas pasar a recollelo e que non nos quede. Dicir que
efectivamente moitas veces hai tamén avalancha de roupa, importante tamén, e o déficit que temos
de voluntariado. Si que temos feito campañas, é dicir, que o servizo que iniciamos en decembro de
2015, parece segundo apuntou o Partido Popular, que isto xa funcionaba dende a época dos tempos
e non, isto creouno este grupo de goberno efectivamente. E traballamos con voluntariado e que
efectivamente, si que necesitamos a veces ampliar tamén este grupo para que o traballo sexa un
pouco ás veces máis levadeiro. Si que temos feito campañas neste sentido. Dicir que estamos de
acordo co sentido da moción e si que puidera resinar como funcionaba antes ese remanente de
mercancía que quedaba deses tres repartos que vostede di da Cruz Vermella, como funcionaba no
seu momento, porque funcionaba dun xeito absolutamente precario, onde pois quedaba a mercancía
perfectamente colocada, perfectamente dispoñible, atendendo as datas de caducidade e
entregándoas en prazo e forma para á xente que as precisa. É dicir, que o modus operandi é
substancialmente distinto. Eu llo podo dicir, en 2015 encontreime con cantidade de mercancía
caducada da Cruz Vermella, iso era porque non se estaba traballando ben, hoxe nesta liña estase a
traballar de xeito distinto, para que o teñan claro. Efectivamente falou de 190 familias, de 505
beneficiarios, so temos 9 nenos de cero a dous anos e eu creo que é verdadeiramente importante,
Fina, non que sexan 9 ou que sexan 5, que estean perfectamente ben atendidos. E nós, desde logo
estou de acordo co sentido da moción, e a idea vai a ser un pouco dobre vía. Por un lado, pretender
incrementar o listado co que traballamos no servizo. Hoxe traballamos un listado de
aproximadamente dezasete artigos para alimentación de adultos, en alimentos non perecedeiros e
amplialo tamén neste sentido de potitos, cereais, leite de continuación, de cereais infantís, e polo
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tirada, non se sabe onde, lle podo dicir onde. Onde caducaba e mal se atendía e hoxe está
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menos unha vez ao mes, vaiamos nesta liña tamén para, aparte da achega da Cruz Vermella tamén
traballar no día a día en achega a estes nove cativos. De acordo? No tema relacionado coa campaña
dirixida aos negocios e empresas, dicir que si puntualmente tamén como ben di a portavoz do
Partido Popular, si hai negocios, como o bar Brétema que ten organizados concertos ou algunha
actividade solidaria, onde nos aportan o que recollen solidariamente. Bar Brétema, OrenEspress,
Aluminios Campelo que puntualmente está aportando, mensualmente cando ten a ben. Me chama e
ven cunha aportación, ¿vale? E tamén resinar aquí que o Concelleiro do partido Compromiso por
Barbadás, que tamén no Nadal fixo unha achega importante tamén cunha, creo que era, cun diñeiro
dunha achega dun pleno extraordinario, o que el decidiu facer esa achega ao banco. Eu aquí si
quixera facer extensiva aos grupos da Corporación para que tamén pensen un pouco nesa liña que é
onde mellor iría invertido o diñeiro a veces. É dicir, que nós vamos a destinar a partida orzamentaria
precisa para atendelo pero que estamos abertos a que calquera nos faga chegar máis achegas. No
tocante pois iso o incremento orzamentario, comentarlle unha emenda que teño a nivel económico
para resinar, e si que estamos de acordo, que se vai a incrementar. E con relación ao punto carto que
falan do concerto solidario, dicir que xa se está traballando nesa liña tamén. Falan dun concerto e
tal. Torneos solidarios de fútbol 8 e outro tipo de actividades deportivas no Nadal e noutras épocas
pois cada familias que participan aportan un quilo para o banco solidario algo que tamén é de
agradecer. Tamén temos un remanente importante con estas cuestións.
A sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando señor Sarín.
acordo?
A sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Señora Fina.
A sra. Varelas toma a palabra: paréceme unha tristeza enorme canda se fala de solo nove nenos.
Nove nenos? Nove persoas. Non é só nove nenos. So cun neno necesitado que temos xa é máis que
suficiente. Non hai que dicir so, é triste. Nótase que non pensan moito neles, porque dicir a palabra
só xa di que clase de persoa é, co solo. Vamos a ver. Sei onde están os alimentos, coñezo o
Concello. Non o coñezo tamén como vostede, porque non levo os seus anos eu, pero cando preparei
esta moción, falei cunha persoa que me explicou un pouquiño as necesidades e o que tiñan, e do que
se dispón e do que non se dispón. Falei ca persoa encargada disto, porque a moción non a fixen ao
chunchún. A moción fíxena porque aquí todo é a pedir, pedir para deportes, pedir para outro, moi
ben pedir para todos, e para os necesitados que? ¿Para as persoas que o pasan mal día a día que?
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C

33

Cod. Validación: 9PE6CH2FYEQ4SJDA6FK5X6NXC | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 33 a 60

O sr. Núñez toma a palabra: E nada, simplemente vou resinar na segunda intervención. ¿De
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¿Que pasa que un bebé de dous meses toma leite de brick? Non. Toma leite de fórmula. Eu segundo
teño entendido, non hai potitos para os nenos. A vostede iso non lle preocupa, verdade? Vexo que
non, porque como so hai nove nenos. Mire, non me dea leccións, aplíquese vostede o conto, e mire
para as súas cousas e eu miro para as miñas, e empece a facer as mocións así. Nada, quería aclarar
que é ben certo que nos presupostos non estiven, estaba de baixa, quero deixalo moi claro. Creo que
todo o mundo sabedes porque foi a miña baixa entón non puiden debater, non puiden debater este
punto como non puiden debater moitos outros que era a miña intención. Iso non quita que non me
preocupe. Iso non quita que para o ano que ven vai a ser unha das principais cousas que quero tocar,
e axudar ás familias necesitadas. Porque se eu me poño no lugar das outras persoas gustaríame que
me botaran unha man. Nesta vida hai que ser asertivos. Señora Chelo, busque no dicionario cal é a
palabra asertiva e empece vostede a aplicala. Empece a aplicala, porque dicir solo nove nenos é non
ser asertivo. Vostede sabe que é ter un neno chorando ao mellor, e non poder darlle de comer o que
necesita. Eu cando estaba en campaña, si señora Chelo, cando fixen a campaña hai dous anos
souben dunha familia que lle daba aos seus nenos para cenar, gusanitos, e vostedes ríronse porque o
dixen na televisión. E é certo. E iso é o que non nos podemos permitir, ningún de nós podemos
permitir que iso suceda. Á xente hai que lle dar de comer, a xente ten que ter dignidade, e temos que
axudalos de corazón, non coa política, senón como persoas que somos. E non só hai nove nenos,
son nove futuros homes, nove futuras mulleres que o día de mañá pódense acordar do que fixo esta
Corporación por eles.
polas súas palabras. Señora Chelo, ou voceiro ou voceira do Partido Popular.
A sra. Vispo toma a palabra: Leccións de moralidade
O sr. Alcalde toma a palabra: Perdón, perdón, perdón. Tócalle ao señor Ramón. Señor Ramón,
¿non ten nada que dicir? Señora Chelo Vispo por favor.
A sra. Vispo toma a palabra: Mire señora Fina, non lle vou consentir leccións de moralidade a
min. Vostede fala en singular sempre. Ten unha compañeira ao seu carón. Fala sempre de vostede.
Estoulle dicindo e recórdolle unha chamada de teléfono que eu lle fixen a vostede polos
presupostos, para cambialo, díxome que quería estar presente para defendelos e senón escoitalos
dende ese asento. Recorda esa conversación ou tamén minto? Vostede foise para, vou dicir o país
veciño, a súa compañeira Julia Non, non digo nada, non dixen nome. Dixen país veciño, para onde
vostede queira. Vostede meteuse comigo coa miña moralidade. Eu dixen nove bebés porque a súa
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O sr. Alcalde toma a palabra: Grazas a vostede porque tamén se cinguiu ao tempo. Moitas grazas
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moción é para nenos pequenos, é para todo o mundo, señora Fina Varelas. Aquí, a xente que
necesita é dende cero ata que falecen. Esa é a triste desgraza. Vostede soamente, colle as miñas
palabras, só nove bebés. Non, non, non. Eu lle dixen claramente, e senón despois cando pasen a
acta, non soamente eses nove bebés, senón toda a poboación que o necesite, están cubertas as súas
necesidades. E acaba de dicirllo o señor Concelleiro, ¿vale? Ou sexa que non veña a darme a min
clase de moralidade, cando vostede fala en singular sempre cando son dúas persoas. Iso si que é de
mala educación. Eu non sei como se sente a súa compañeira que me está sentindo. Iso si que é a
moralidade que lle vou dar eu a vostede. Fale en plural como falamos todos, non en singular. E
señor concelleiro, vamos a ver, o banco de alimentos, está onde o deixou o Partido Popular. Vamos a
ver. Si. Vamos a ver, que eu recorde, o banco de alimentos xa quedaba alí, vale. Vamos a ver,
vostede, acábolle de dicir como funciona o banco de alimentos. Vostede me acaba de asentir que
efectivamente sei como funciona. O noso grupo fai os deberes. Sabemos como funcionaba antes e
como funciona agora. Se había produtos caducados? Eu teño que crelo a vostede. Eu digo que non e
vostede que si. ¿E vostede como o viu? ¿Vostede viña ao banco de alimentos? Dime voluntariado.
Mire, dime as persoas voluntarias que hai os martes de catro a seis? ¿Quere que llo diga eu? Non o
vou dicir por educación. Pero non llo vou dicir, e sabe que vostede como moitas veces tiramos das
nosas familias nós, que non lle pareza mal. Vostede tamén o fai e é agradable porque tamén o apoia
a vostede. Non estou dicindo nada malo. Como moitas veces tiramos das nosas familias para que
nos axuden cando facíamos actividades, como os Reis Magos ou outras cousas neste Concello.
min. E menos a min. Porque si fixemos moitas campañas solidarias cando estaba o Partido Popular,
e llo pode dicir esa xente. Nós non o sacábamos nos periódicos porque tiñamos respecto a esas
familias señora Fina Varelas. E entérese como funciona este concello porque soamente o seu
camiño, os cans e os bebés agora , ¿que será o próximo agora? Grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Señor Serafín Núñez, ten tres minutos.
O sr. Núñez toma a palabra: Si, vou ser breve. A ver. Portavoz de Democracia, señora Fina
Varelas. Xa comentei antes que efectivamente íamos a facer o esforzo nesa liña, de incrementar este
listado que xa digo, que unha vez ao mes mínimo, pois vamos a incrementar este listado de
dezasete, vamos a incrementalo en leite de continuación, potitos e cereais infantís, para atender a
eses nove pequenos. E vamos tamén a traballar na liña que cando efectivamente, dende os servizos
técnicos, cando veña este camión da Cruz Vermella intentar xogar con un remanente un pouco
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Agora, o que non vou a consentir é que ao Grupo Popular lle dean clases de moralidade e menos a
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superior ao que estamos tendo na actualidade para poder xogar, é dicir, en vez de pedir unha
cantidade estándar para reparto ipso facto xogar con un remanente que nos poda quedar para xogar
algún mes máis. Nestes artigos que algunhas veces se gastan, veñen xa taxados, vale. Pero lle
adianto que, efectivamente, de por feito que se vai a atender a súa petición. Con respecto, e son
breve, con respecto á portavoz do Partido Popular, o banco de alimentos que xa quedaba alí. Mire, o
que quedaba alí era un baixo. É un baixo que segue estando alí, evidentemente. Que era onde se
descargaba, entendo, que tamén se facía a descarga do camión da Cruz Vermella, e o remanente, o
que sobraba alí, non quedaba nese baixo. Non había banco solidario, non había nada e se trasladaba
a Protección Civil, a unhas estanterías onde está situado protección Civil que é onde lle acabo de
resinar que efectivamente esa alimentación pois estaba alí, caducando, que eu vina caducada. Hoxe
evidentemente, estará nun contedor. En 2015, eu vin mercancía caducada alí, porque non había
atención ningunha, porque non había banco solidario. Hoxe haino, dende decembro de 2015. Que
lle quede claro, porque parece que o inventaron vostedes todo, e non é certo. Vale, particularmente
con isto. E co respecto ao voluntariado fixemos campañas e temos o voluntariado que
evidentemente temos. Xa nos gustaría ter 15 ou 20 persoas. Temos as que temos no servizo e con
iso nos imos arranxando. Remato con dúas emendas que quero facer aos acordos da moción.
¿Vale? Estando de acordo co sentido global da moción como non pode ser doutra maneira, con algo
que nós creamos, como non vamos a querer melloralo Fina, sería ilóxico. Entón, o primeiro punto
quedaría, propomos que efectivamente esa campaña de recollida de alimentacións non sexa so para
infantil e adulta. E despois resinar que esta campaña podería facerse a través da web do concello,
cartelería e prensa, tal e como resinas. Pero non cinguirnos exclusivamente a infantil senón abrilo a
toda a poboación. E con respecto ao punto do acordo terceiro, dotar ao banco solidario, “Teu, meu,
noso” que así é como se chama, de máis achega económica para o 2018, incrementando ata os
15.000 euros esta partida. Esta son as dúas emendas que quero facer.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Fina. É a súa quenda de palabra.
A sra. Varelas toma a palabra: Pois si, acepto as emendas xa que pasamos de 8.000 a 15.000,
polo menos é algo, case o dobre do que tiñamos. ¿Cal era a outra Sarín? ¿A de? Si, si,
efectivamente, estou de acordo. A ver, non so é os nenos os que me preocupan, obviamente é os
adultos tamén, o que para que a moción en si presenteina polo tema dos nenos, porque me estiven
informando que alimentos tiñamos para os nenos. Eu sei que a xente maior si ten alimentos e
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bebés senón que sexa, campaña de recollida de alimentos non perecedeiros para toda a poboación
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efectivamente, está funcionando mellor ca estaba funcionando, porque é certo da comida caducada,
é moi certo. A min o que me fai un pouco de graza, aquí, é que a señora Chelo Vispo, non sei, eu
vouna nomear embaixadora das causas podres, porque non entendo de Julia, e Julia, a miña
compañeira Julia.A miña compañeira Julia pode falar cando quere, é libre de falar cando quere.
O sr. Alcalde toma a palabra: Fina, está falando vostede.
A sra. Varelas toma a palabra: Si, precisamente, imos a ver, a miña compañeira pode falar cando
queira falar. Ela se quere falar pode falar cando queira, pode intervir as veces que queira e como
queira. Entón vostede non ten que defender a unha persoa que se pode defender perfectamente soa.
No, no, e “que a súa su compañeira”. Mire, eu non lle vou a entrar máis ao xogo, a unha tontería,
aquí vimos traballar e vimos falar dunha moción. Vostede se a quere aprobar, apróbea, se non a
quere aprobar,
O sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina. Sexamos cautos e comedidos na palabra
A sra. Varelas toma a palabra: Si, si, se non a quere aprobar , que non a quere aprobar, que non a
aprobe. Punto e final. Non lle vou a entrar máis a esas tonterías, non, non. Acepto as emendas. Xa
está.
O sr. Alcalde toma a palabra: Vótase a moción nese sentido con esas emendas. ¿Votos a favor?
Unanimidade.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“Moción de Democracia Ourensana relativa á campaña solidaria para recollida de roupa e
infantil e adulta, dita campaña pódese facer a través da páxina web do Concello, cartelería,
radio e prensa. 2- Facer campaña dirixida a negocios e empresas para donación de fondos ou
material, 3- Dotar de máis diñeiro nos orzamentos do 2018, xa que nos deste ano son 8.000 € e
non chegan, unha cantidade axeitada serían 15.000€. 4- Poderíase facer un concerto solidario
contando coas bandas da Escola de música do Concello de Barbadás para recadar fondos.”
O sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao punto incorporado posteriormente á elaboración da
orde do día. Xa se votou favorablemente na comisión. Votos a favor da urxencia da inclusión deste
punto das alegacións, que sería o primeiro punto, da ordenanza reguladora de niñeiros empresariais
no CET, e posteriormente sería un punto adicional que sería a aprobación definitiva desta
ordenanza. ¿Votos a favor da urxencia?
A sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
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utensilios para bebés e nenos: 1- Campaña de recollida de alimentos para toda a poboación
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Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade a urxencia da
inclusión das alegacións da ordenanza reguladora de niñeiros empresariais no Cet.

7.- ALEGACIÓNS DA ORDENANZA REGULADORA DE NIÑEIROS
O sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos polo tanto ao sétimo punto da orde do día, alegacións da
ordenanza reguladora de niños, ou niñeiros. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde.
O sr. Fírvida toma a palabra (BNG): Boas tardes, e grazas por aprobar con carácter de urxencia o
debate das alegacións presentadas á ordenanza de funcionamento dos niñeiros de empresas, porque
isto nos permitirá poder polos en marcha antes e non ter que esperar un mes máis de exposición.
Este Concello

en sesión plenaria ordinaria celebrada o 6 de febreiro de 2017, aprobouse

inicialmente a ordenanza reguladora do servizo de niños empresariais sitos no CET do concello de
Barbadás. E con data 19 de abril de 2017, o Grupo municipal do Partido Popular de Barbadás
presentou alegacións a esta ordenanza. Entón o que vou facer xa directamente, é ir facendo unha
lectura das alegacións unha a unha e propoño se vos parece ben, debatelas individualmente, unha a
unha, e votar unha a unha. ¿Si Silvia? Correcto. Entón vamos pola primeira alegación que presenta
o Partido Popular, que é alegación ao artigo catro da ordenanza, letra, apartado f, que di, “cesión de
locais aos novos emprendedores que inicien unha actividade empresarial, emprendedores,
emprendedoras, coa finalidade de facilitar a creación de empresas e apoialas e asesoralas nos seus
anualmente, sendo o período máximo de ocupación de trinta e seis meses”. O Partido Popular
propón o seguinte cambio: “Esta cesión realizarase por un período máximo de dezaoito meses,
prorrogables anualmente senón houbera lista de espera doutros emprendedores”. Como di o informe
que pedimos á Deputación Provincial de Ourense para poder traer ao Pleno de hoxe estas
alegacións, hai unha incongruencia na redacción desta alegación, posto que se o período máximo é
de dezaoito meses, non se poderían facer prórrogas anuais, senón que habería que facelas en todo
caso trimestrais, porque dezaoito meses máis doce xa da trinta e seis co cal non se podería facer
máis que unha única prórroga. Sen embargo, tendo en conta este punto a proposta do Grupo de
Goberno é rexeitar esta alegación porque entendemos que despois de consultar con outros concellos
que tamén teñen niñeiros de empresas, a universidade, persoas que están en contacto directo con
estas empresas e con este funcionamento dos niñeiros, nos comunicaron que a especificidade de
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primeiros meses de vida. Esta cesión realizarase por un período de doce meses prorrogables
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cada empresa é moi diferente, entón non se pode tomar como un todo as casuísticas que se poden
dar nas diferentes tipos de empresas, porque hai proxectos que necesitan case tres anos para ser
desenvolvidos mentres que hai outros que poden acadar un éxito ou abandonar estes niñeiros en
oito, dez ou doce meses. Polo tanto nós cremos que é unha boa cantidade, é unha boa data, ter doce
meses as empresas que se reúna outra vez a comisión que realiza o baremo das empresas, e que esta
comisión valores se esa empresa, ese proxecto empresarial ten que abandonar o niñeiro ou si polas
necesidades da propia empresa e por consolidar ese proxecto empresarial necesitamos ampliarlle e
prorrogarlle a súa ocupación ata os trinta e seis meses. Esta é a proposta que fai o Grupo de
Goberno.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.
O sr. Padrón toma a palabra: ¿Canto tempo dixo que temos?
O sr. Alcalde toma a palabra: Non imos a poñer cinco minutos nas alegacións. Deberíamos ser
breves e axustarnos
O sr. Padrón toma a palabra: Por iso pregunto.
O sr. Alcalde toma a palabra: Comedidos por favor. Non vou taxar o tempo.
O sr. Padrón toma a palabra: Eu vou a intentar falar rapidamente. Nós queremos denunciar aquí
que presentamos un escrito de alegacións a este punto como xa dixemos naquel Pleno e nós fixemos
ben o noso traballo pero por cuestión alleas a nós, presentado o noso escrito de alegacións o 27 de
febreiro, non foi aceptado e non pode ser debatido xa que no Pleno, sen embargo, o do Partido
o noso traballo e non sei por que cuestións hoxe non podemos debater estas alegacións que nós
presentamos no seu día. Polo tanto, cinguímonos ás do Partido Popular. Dicir que esta era tamén
unha das alegacións que traíamos nós, e para aprobala, dicímoslle ao Partido Popular que “esta
cesión realizarase por un período máximo de dezaoito meses prorrogables anualmente se non
houbera lista de espera doutros emprendedores”. Nós propoñémoslle ao Partido Popular que cambie
esa escritura por “Esta cesión realizarase por un período de doce meses prorrogable seis meses máis,
sendo o período máximo de ocupación de dezaoito meses. O tempo contarase dende a efectiva
ocupación do niño” Porque pensamos que é tempo suficiente para emprender un proxecto. Cremos
que o Grupo de Goberno se equivoca. É moi boa idea a dos niños empresariais e apoiámola no seu
día e apoiamos tamén a urxencia pese a que non se debaten hoxe as nosas alegacións, para que
vexan, pero, a súa actitude e a súa forma de gobernar é totalmente autoritaria, non se deixan
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Popular presentado o 19 de abril vaise a debater aquí no Pleno. Volvo a repetir que nós fixemos ben
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aconsellar. Aconséllanse non se sabe por que técnicos ou outra universidade ou cousas así, pero non
buscan consello en tódolos ámbitos da empresa. Polo tanto, nós pensamos desa maneira. Nada máis.
E dicímoslle ao Partido Popular que si cambia iso, pois aceptaremos, ou nós votaremos a favor
desta alegación primeira.
O sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina.
A sra. Varelas toma a palabra: Non teño moita cousa que dicir, simplemente con esta alegación
non estou de acordo, porque xa no seu día expliquei o meu parecer. Grazas
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Chelo.
A sra. Vispo toma a palabra: Estamos de acordo que hai un erro de transcrición, e estaríamos de
acordo con Compromiso por Barbadás. A emenda que eles, aceptar esa emenda. E perdón, tamén,
que ía dicilo de primeiro e fóiseme. Queremos que Silvia ante o problema que tivo o señor Padrón
que loxicamente explique o que lle pasou para que quede claro e que conste en acta, porque na
comisión, pois iso, eu creo que ela é a que debe un pouco deixar claro o que pasou para non crear un
precedente, de crear un precedente.
A sra. Secretaria toma a palabra: ¿Concédeme a palabra señor Alcalde?
O sr. Alcalde toma a palabra: Si, por suposto.
A sra. Secretaria toma a palabra: O primeiro que teño que dicir, que xa mantiven unha conversa,
unha reunión co señor Padrón, e nela aclareille varios puntos. O fundamental é que o exercicio dos
dereitos políticos por parte dos concelleiros é responsabilidade de cada concelleiro. Polo tanto o
para o exercicio dos seus dereitos políticos, teñen que coñecelo. Non existe ningún obstáculo para
que se pregunta en Secretaría, efectivamente, nós facilitarémoslle esa información, non porque sexa
unha obriga nosa, senón por unha opción de cortesía. Non podo engadir máis que o que lle dixen ao
propio señor Padrón que é que eu ao non estar presente descoñezo en que termos realizou a
pregunta. Se a pregunta foi, “¿podo presentar isto?” A resposta é sempre si, por rexistro. Se a
pregunta foi como el sostén, “¿podo, estou dentro de prazo para presentar isto?”, eu o ignoro. A min
o que me informa dende Secretaría é que a pregunta foi no primeiro senso “Podo presentar esta
documentación?”. E ademais tamén temos que ter en conta o contexto, unha situación na que había
dúas persoas de baixa dentro do departamento e unha acumulación de traballo. Entón, é posible, que
non poño en dúbida, nin a palabra da xente que traballa no meu departamento nin a palabra do señor
Padrón. É posible que se producise un desacordo, pero aproveito para informarlles a todos de que o
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coñecemento sobre os momentos iniciais e finais, momentos de apertura e finalización dos prazos
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exercicio dos seus dereitos teñen que coñecelo vostedes. Polo tanto, eu estou disposta a darlles
calquera explicación, e calquera asesoramento cando veñan específicamente a preguntarme, pero
con carácter xeral non se vai a anunciar, “está aberto o prazo, está pechado”, porque hai uns
mecanismos de anuncio oficial, non se vai a anunciar con carácter individual. Moitas grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra o señor Tenente Alcalde.
O sr. Fírvida toma a palabra: O Grupo de Goberno mantense en rexeitar esta alegación que fai o
Partido Popular, tamén, a emenda faina o señor Ramón, pero claro é curioso os principios do
Partido Popular, ¿non?, como aqueles de Groucho Marx, “os meus son os principios ata que non
veñan outros, cando veñan outros son outros principios”. Porque a emenda que fai o Partido Popular
é “un período máximo de dezaoito meses ata unha ocupación máxima de trinta e seis”. Agora o
señor Ramón emenda, dicindo que o período máximo é en todo caso dezaoito meses e acéptanlla.
Ou sexa, alucinante! Pasamos de trinta e seis a dezaoito en quince segundos. Velocidade máxima.
Pois nós non. Nin dezaoito nin trinta e seis. Nós dicimos doce meses, prorrogables atendendo á
casuística de cada proxecto empresarial previamente valorado pola Comisión de baremación ata
trinta e seis meses. Non en tódolos casos, non para tódalas empresas nin para tódolos proxectos.
Mínimo dereito doce meses, porque o que necesitan como mínimo para lanzar un proxecto
empresarial incluíndo a burocracia inicial e tódolos trámites iniciais e máximo trinta e seis meses.
Entre doce e trinta e seis prórrogas parciais atendendo a un Comité avaliador que falaremos despois
que tamén hai unha alegación do Partido Popular e nos vai permitir falar diso. ¿Autoritarios? Mire,
gobernar e intentar facelo ben. Vostede pode entender e interpretar que isto é autoridade. En todo
caso déixome aconsellar, moito, pero déixome aconsellar por persoas expertas. Persoas que
entenden, que teñen experiencia, por xente que teñen traballado con este tipo de empresas e con este
tipo de niñeiros. Como vostede comprenderá eu non nacín aprendido e necesito asesorarme e desde
logo con xente que sabe máis ca min. Podemos votar senón queren segunda intervención.
O sr. Alcalde toma a palabra: Hai que votar esta alegación. Procede a votación da alegación
presentada polo Partido Popular e emendada polo Grupo Mixto.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos en contra de PSdeG-PSOE,
BNG e Democracia Ourensana e os votos a favor de PP e Grupo Mixto: “Alegación presentada
polo Partido Popular no artigo 4 punto f coa emenda presentada polo Grupo Mixto.”
O sr. Alcalde toma a palabra: A seguinte alegación.
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autoritario pode dicir vostede. Eu creo que isto corresponde á responsabilidade do goberno,
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O sr. Fírvida toma a palabra: A seguinte alegación. Queda rexeitada, si. Alegación segunda.
Artigo 8. A redacción inicial di, “Este centro está destinado a empresas de nova ou recente creación
considerando como antigüidade máxima do negocio un ano. Para estes efectos tomarase a data de
outorgamento da escritura de constitución por parte do correspondente notario en caso de
sociedades, e para persoas físicas a data máis antiga entre a alta no réxime especial de traballadores
autónomos ou na alta do IAE”. A alegación que presenta o Partido Popular vai no sentido de que
“este centro está destinado a empresas de nova ou recente creación considerando como antigüidade
máxima do negocio, dous meses”. O grupo de goberno rexeita tamén esta alegación porque
entendemos que hai empresas, sobre todo autónomos, que poden constituírse, transformar a súa
personalidade xurídica, que é ser un autónomo por unha personalidade xurídica en forma societaria
e que teña estado dado de alta máis de dous meses. En todo caso tamén pode haber moitas empresas
que leven funcionando máis de dous meses, e que descubran a necesidade de necesitar estes
niñeiros de empresas para desenvolver o seu proxecto empresarial. Eu creo que unha empresa con
menos de dous meses de vida empresarial, é moi difícil que teña un proxecto suficientemente
atractivo para presentalo e ser elixido para ocupar un niñeiro empresarial. Por iso mantemos que o
espazo máximo de antigüidade, tanto da alta como autónomo no imposto de actividades, ou de
constitución notarial de personalidade xurídica, teña que ser de doce meses.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señor Ramón.
O sr. Padrón toma a palabra: Ben, como nós pensamos que isto ten que ser unha axuda a
indefinido, como vai a pasar, xa que as alegacións non saen adiante, pensamos que tamén como di o
Partido Popular, sexa o prazo de dous meses de antigüidade e non dun ano como di. É dicir, que
para que quede constancia aquí tamén, que este Concelleiro representante de 504 veciños deste
Concello, achegouse ao Concello para presentar as alegacións a esta ordenanza, subiu a Secretaría,
había dúas persoas en Secretaría, preguntou se podía presentar isto e estaba en prazo para
presentalo, porque de feito pensabamos que ía no seguinte Pleno, dixéronnos que non ía ir naquel
pleno, que o podíamos presentar, que estábamos en prazo, que baixáramos abaixo ao rexistro.
Preguntei senón había nada máis que facer, se llo volvía a subir, dixéronme que non, que xa estaba.
Preguntei si todo estaba ben feito, se me podía ir tranquilo. Punto. Eu marcheime convencido de
facer o traballo ben feito. O que pasou, os malos entendidos, ou o que pasou, ben, pero,
consideramos que fixemos o noso traballo. Por cuestións alleas a nós, hoxe non podemos defender
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emprendedores dunha maneira dinámica e non para sentarse aí xente onde durante tempo
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as nosas alegacións. Nada máis.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Voceira de Democracia Ourensana.
A sra. Varelas toma a palabra: Pois neste punto tampouco estamos de acordo con esta alegación,
xa que dous meses non é antigüidade suficiente. Grazas. Os doce meses.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten que defendela a señora Chelo Vispo, ou o
voceiro do Partido Popular a alegación. Se queren. Por iso está no súa quenda de palabra.
A sra. Vispo toma a palabra: Eu dixen claramente que se ían presentar unhas mocións, perdón
unhas alegacións, o Partido Popular. Presentounas, o acta está aí onde se defendeu, e está en función
de por que nós facemos estas alegacións. Entón, ¿ perder tempo? Para que? Se xa vemos que non
hai nada que facer. Pois votamos e punto que terminamos antes o Pleno e ímonos para a casa.
A sr. Alcalde toma a palabra: Aquí estamos para debater pero déixoo a súa consideración. Votos a
favor da alegación do Partido Popular. ¿Votos en contra?
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos en contra do PSdeG-PSOE,
BNG e Democracia Ourensana e os votos a favor de PP e Grupo Mixto a seguinte alegación:
“Alegación presentada polo PP no artigo 8”
O sr. Fírvida toma a palabra: Seguinte alegación. Eu veño aos Plenos a debater e a facer unha
posta en común das iniciativas de goberno e a debater coa oposición as súas iniciativas políticas.
Para iso vimos aquí aos Plenos, senón o que poderíamos facer é un pleno vía internet. Mandar unhas
alegacións por correo electrónico, que as lea a Secretaria, e votamos por whatsapp, e escusamos
seguir debatendo a postura do goberno, porque me gusta defender os meus principios. Alegación
número 4. Artigo 15. Órganos de valoración de proxectos. Redacción inicial.
O sr. Alcalde toma a palabra: Terceira, é a terceira.
O sr. Fírvida toma a palabra: Non, alegación cuarta. A terceira fálase despois.
O sr. Alcalde toma a palabra: Alegación cuarta, si, si.
A sra. Secretaria toma a palabra: Pero a orde de presentación de alegacións hai que respectala.
O sr. Fírvida toma a palabra: Vale, pois vamos á terceira. A alegación terceira queda rexeitada
porque o informe que nos transmiten os técnicos da Deputación Provincial de Ourense nos
recomendan que a rexeitemos por un defecto de forma. Porque foi presentada no apartado de
Baremo, e non no apartado Sancionador. E ao que se refire o Partido Popular nesta alegación sería
en todo caso unha sanción. Polo tanto, como Servizos Xurídicos da Deputación Provincial de
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Ourense nos recomendan rexeitala, nós lóxica mente atendendo a isto, imos a rexeitala.
O sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón.
O sr. Padrón toma a palabra: Ben. Está claro e nisto teño que darlle a razón ao señor Tenente
Alcalde que non está redactada como se debería, no senso en que si que estamos de acordo co
sentido de pedirlle unha penalización no caso de non seguir a súa actividade en Barbadás. Pero
habería que tamén deixar dalgunha maneira claro, canto sería ese tempo e no que esa empresa inicie
a actividade, porque a empresa, si a que faga uso do niño, pódese marchar do niño e ao mellor
durante un tempo non crear empresa ningunha e despois de pasado un tempo, pois, crear a empresa
para non ter que pagar esa penalización. Entón, en principio, aínda que estamos de acordo co
sentido pois habería que buscarlle outra maneira de, para que fora efectiva esa penalización. Entón
en principio aínda que estamos de acordo co sentido pois habería que buscarlle outra maneira de,
para que fora efectiva esa penalización pero si que estaríamos de acordo en que houbese unha
penalización. Nós levábamos nas nosas alegacións, e pretendíamos que se deran máis puntuación ás
empresas que desenvolveran no seu proxecto dentro do Concello de Barbadás. Que se deran 25
puntos e non 10 como lle van a dar aquí. Non teño máis que dicir.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Fina. Señora Chelo Vispo.
A sra. Vispo toma a palabra: Retiramos esa alegación.
O sr. Alcalde toma a palabra: Polo tanto non hai que votala. Cuarta.
O sr. Fírvida toma a palabra: Alegación número 4. Artigo 15. Redacción inicial. Para valoración
Promoción económica que a presidirá; a Directora/director do CET como vogal; un
funcionario/funcionaria do Concello de Barbadás, e a Secretaria do Concello de Barbadás que
actuará como Secretaria con voz e sen voto. A emenda que presenta o Partido Popular vai no sentido
de eliminar a Concelleira ou Concelleiro de Promoción Económica e engadir un ou unha técnico
especializada en promoción de emprego e valoración de proxectos que a presidirá. O Grupo de
Goberno acepta esta alegación, e propón, se ten a ben o Partido Popular, como emenda, incluír este
técnico ou esta técnica especializada en promoción, emprego e valoración, que nos oriente na
selección destes procesos, e tamén nas prórrogas desde os doce meses ata os trinta e seis, pero
mantendo a Concelleira ou Concelleiro de promoción económica dentro deste tribunal, non? Dentro
deste Comité, porque entendemos que tamén ten que estar representada unha parte política de
xestión do goberno de Barbadás. Eu creo que non quita que estea presente tanto o técnico
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dos proxectos créase unha Comisión de Valoración constituída por, o Concelleiro/concelleira de
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especializado, as funcionarias do Concello, a Directora do CET e a Concelleira ou Concelleiro de
Promoción Económica que pode ser quen fose.
A sra. Secretaria toma a palabra: Perdoe, Dáme a palabra. E que non aparece recollida na
ordenanza a posibilidade de delegación. E unha posibilidade de delegación da miña asistencia,
claro. Eu dicía que aparecera “ou funcionario en quen delegue”. “Secretaria do Concello ou
funcionario en quen delegue”
O sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Vale.
A sra. Secretaria toma a palabra: Bueno ou “persoa en quen delegue”.
O sr. Alcalde toma a palabra: persoa, ten que ser cerrada.
A sra. Secretaria toma a palabra: Non, en principio non. Pero eu dígoo porque normalmente as
cuestións relacionadas cos procedementos estes de concorrencia competitiva de selección no CET, o
solía levar Lucía.
O sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Si, pero xa está. Está como vogal.
A sra. Secretaria toma a palabra: Pode actuar como vogal e como secretaria ao mesmo tempo.
O sr. Tenente Alcalde toma a palabra: ¿A la vez?
A sra. Secretaria toma a palabra: Si, si, é acumulable a condición.
A sra. Vispo toma a palabra (PP): Vamos a ver, pero si vostede delega, ¿delegará nun
funcionario?, non noutra persoa.
A sra. Secretaria toma a palabra: Non, neste caso, as cuestións do CET sempre se delegaron no
O sr. Alcalde toma a palabra: Penso que está facendo unha cuestión xurídica máis que nada, máis
cun hábito.
A sr. Fernández toma a palabra(PP): É que o xerente do CET vai incluído.
A sra. Vispo toma a palabra (PP): Claro, é que vai incluído.
A sra. Secretaria toma a palabra: Xa pero en principio poden acumularse dúas, aínda que vaia
incluído poden acumularse dúas. Un pode ser vogal dun tribunal de selección e ao mesmo tempo
secretario. Entón en concepto de secretario non tería voto claro está, e en concepto de vogal tería
voto.
A sra. Vispo toma a palabra: ¿A mesma persoa?
A sra. Secretaria toma a palabra: Claro, Dígoo máis que nada para non vivir aquí.
A sra. Vispo toma a palabra (PP): ¿Para?
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Xerente, que é persoal laboral fixo.
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A sra. Secretaria toma a palabra: Para non vivir aquí. Se é pola mañá conte conmigo. É unha
broma, para desdramatizar o ambiente.
O sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Bueno, esa é a proposta.
A sra. Secretaria toma a palabra: Bueno, ou persoa en quen delegue. Xa procurarei delegar nun
funcionario.
O sr. Alcalde toma a palabra: A mín preocúpame a cuestión de índole legal que era o que
trasladaba a señora Chelo Vispo tamén.
A sra. Secretaria toma a palabra: ¿Cal?
O sr. Alcalde toma a palabra: A que poda delegarse nun funcionario calquera aínda que sexa unha
persoa técnica do Concello.
A sra. Secretaria toma a palabra: Vamos a ver. Isto eu entendo que se pode delegar, a ver,
podemos sometelo a un análise máis exhaustivo que iso tería que estudalo a fondo. Pero
sinceramente, isto paréceme a min que, é un procedemento de concorrencia competitiva, e nos
procedementos de concorrencia competitiva participan, non falo das selección de funcionarios, de
persoal funcionario que é un procedemento de persoal. Pero nos procedementos vía contractual por
exemplo, participa persoal laboral indefinido e persoal laboral fixo. Entón asimilando por analoxía
un procedemento con outro, porque isto é concorren varios e a ver quen gaña. Entendo eu que
podería ser, en calquera caso non pasa nada. Sexa persoal ou funcionario tampouco teño ningún
problema en delegar en algún funcionario, eh?
camiño.
A sra. Secretaria toma a palabra: E que a fe pública é delegable porque senón Secretaría estaría
en tódalas cousas do Concello e viviría mañá, tarde e noite.
Vostede é a que está firmando polo tanto, non sei se alguén lle queda algunha dúbida máis.
A sra. Secretaria toma a palabra: Non, non. O sexa, eu non teño dúbida de que sexa delegable. É
delegable nos procedementos selectivos. Non é delegable nos procedementos de contratación
porque a disposición adicional terceira da Lei de Contratos, establece a obrigatoria presenza do
Secretario e do Interventor máis alá como fedatario como asesor xurídico. Entón, salvo ese caso é
delegable en tódolos casos. É máis, é delegable nas Comisións Informativas, a secretaría. Polo tanto
pódese delegar na área pública. Nas comisións informativas de facenda, habitualmente levanta o
acta a Interventora do Concello. Por exemplo, é o habitual.
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O sr. Alcalde toma a palabra: ¿Pero da fe? O que imos os dous polo mesmo cauce, polo mesmo

CONCELLO DE BARBADÁS
O sr. Alcalde toma a palabra: ¿Algunha cuestión máis, señora Chelo?
A sra. Vispo toma a palabra: A ver se seguen quen van antes que eu.
O sr. Alcalde toma a palabra: Non agora estamos clarexando a situación da emenda e da
posibilidade de activar
A sra. Vispo toma a palabra: Si, teño unha dúbida. Imos ver. Nós poñemos que o Técnico
especializado en Promoción de emprego e valoración de proxectos será quen a presida. ¿Iso
mantense?.
O sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Si
A sra. Vispo toma a palabra: Vale, perfecto. Esa era a nosa dúbida
A sra. Secretaria toma a palabra: Entón a engádega queda en?
O sr. Tenente Alcalde toma a palabra: A ver, o Partido Popular fai unha engádega que é “un ou
unha técnica especializado en promoción de emprego
A sra. Secretaria toma a palabra: Ah, pero non dixeron si aceptan ou a rexeitan
O sr. Alcalde toma a palabra: Dixo que se aceptaba.
O sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Si, con ese matiz si. Entendín perfectamente. Con
promoción de emprego e valoración de proxectos que a presidirá. Esa alegación do Partido Popular
que nós vamos votar a favor. E eles aceptan a nosa emenda que é, debaixo diso que é, “tamén
pertencerá a esta Comisión, o a Concelleiro/Concelleira de Promoción Económica”. Punto. Como
vogal
O sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Como vogal.
A sra. Secretaria toma a palabra: Como vogal o Concelleiro de Promoción Económica.
O sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Si.
O sr. Alcalde toma palabra: Aceptada está.
A sra. Secretaria toma a palabra: E “A Secretaria ou persoa en quen delegue”
O sr. Alcalde toma palabra: Ben, por favor Ramón.
O sr. Padrón toma a palabra: Nós tiñamos a nosa propia alegación a este tema, porque
consideramos que o Comité de valoración non ía ser especialmente efectivo para a valoración.
Tamén nos puntos que traíamos que so lle daban 10 puntos ao tema de que unha vez finalizada a súa
estancia, desenvolvera o seu proxecto en Barbadás, so lle dan 10 puntos e nós queríamos que lle
deran 25. Pero bueno, si que nós traíamos, que se incluíra como dixo o Tenente de Alcalde, ten que
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A sra. Vispo toma a palabra : Que quede constancia como vogal

CONCELLO DE BARBADÁS
estar o Concelleiro de Promoción Económica nesa Comisión, está claro, porque tamén a parte
política ten que estar aí. E nós traíamos que incluír nesa Comisión de Valoración, unha persoa do
ámbito da empresa privada cos coñecementos técnicos precisos para a valoración dos proxectos
como vogal. Era para sustituir a esa por a que traían os señores, señoras do Partido Popular. Unha
vez que o señor Tenente Alcalde, o Concelleiro de Promoción económica acepta ese Técnico
especializado en promoción de emprego e valoración de proxectos, a presidirá, pedimos tamén que
se engada nesa comisión unha persoa no ámbito da empresa privada cos coñecementos técnicos
precisos para a valoración dos proxectos como vogal. Porque, xa que, unha persoa no ámbito da
empresa privada. Porque consideramos que visto xa que aquí non se, as alegacións non se
aprobaron e vai a quedar a ordenanza como vai a quedar, o sexa que van a poder estar aí ocupando
iso, pois queremos que esa comisión que valore conte con maior número de voces posible para que
os proxectos elixidos pois sexan unha garantía de éxito nun futuro.
A sra. Secretaria toma a palabra: Nun futuro. Está facendo unha emenda á alegación. Está
facendo unha emenda á alegación. E tedes que responder si se acepta ou non.
A sra. Vispo toma a palabra: Pero vai Fina diante.
A sra. Secretaria toma a palabra: Si, pero era para matizar.
A sr. Alcalde toma a palabra: Fina, ¿algunha consideración sobre a alegación do Partido Popular?
A sra. Valeiras toma a palabra: Nada.
A sr. Alcalde toma a palabra: Nada. Ten vostede que decidir si acepta ou non a emenda do señor
A sra. Vispo toma a palabra: Non a aceptamos por o que estábamos dicindo ata agora. Porque
estábamos falando agora o señor Tenente Alcalde e eu que a persoa que sexa Técnico especializado
en Promoción de Emprego e valoración pode ser dunha empresa privada. O sexa, non, a ver, e que
xa queda.
O sr. Padrón toma a palabra: Que algunha persoa que estea nese Comité pertenza á empresa
privada. É a nosa proposta.
A sra. Vispo toma a palabra : Vale, vale. Nada. Pois non a aceptamos. Xa está.
O sr. Padrón toma a palabra : Non digo que non porque entón deixamos de que non sexa, pero
nós queremos que haxa nese Comité unha persoa da empresa privada.
A sra. Vispo toma a palabra: Pero é que pode ser. Estamos dicindo que pode ser.
O sr. Padrón toma a palabra : Pode ser ou pode non ser.
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Ramón Padrón.

CONCELLO DE BARBADÁS
A sra. Vispo toma a palabra: Bueno, vale.
O sr. Padrón toma a palabra : Nós queremos unha persoa representante da empresa privada.
A sra. Vispo toma a palabra : O que si vou a dicir en relación ao que dixo antes cando eu me
quedei calada porque dixen que non íamos a debater. Mire. Non vou a seguir admitindo que o
Partido Popular que a todos os meus compañeiros se nos diga, e se nos dé leccións de moralidade.
Aquí vimos a debater. ¿Vale?, vimos a debater e o fixemos durante dous anos, desde que estamos na
oposición. Aínda que Victoria Morenza dí que non o asumimos. Carai que o asumimos e o van a ver
moi pronto. ¿Vale? Que o temos moi asumido, a nosa labor de oposición que é fiscalizalos a
vostedes. ¿Vale? E as alegacións quitando o erro que houbo administrativo, deixemos de tal, de
bueno, de que non a admitiron as alegación do señor Padrón. O Partido Popular fai o seu traballo.
Trae unhas alegacións para mellorar. Para mellorar, entendendo despois de que se fixo un informe a
Deputación e o que temos que retirar, retirámolo. Pero mire, caleime, pero non me dean leccións de
moralidade a min nin aos meus compañeiros. Estamos debatendo todo. Traemos dúas mocións.
Traballamos. Pedimos información, non quero dicir que non traballen os demais. A ver. Así de claro.
Agora, que veña vostede dicindo que aquí nos calamos, non. Eu cando vexo que realmente aquí se
vota, que non importan as empresas, e non importan a certas persoas que están aquí sentadas, xa o
demostrarán porque hai unha cámara aquí gravando. Entón, xa o demostrarán despois e o que teñan
que dicir sobre o que votaron. Iso é o que vai quedar. Aquí é democracia. Democracia. Pero cada un
vai ser consecuente cos seus votos. Nada máis. Grazas. E non te admito porque realmente xa está,
O sr. Alcalde toma a palabra: Polo tanto sométese a votación desta alegación que é o número 4.
Coa emenda que presenta o señor Tenente Alcalde.
O sr. Padrón toma a palabra: Perdón, Non é incluír unha persoa máis. Senón que ese técnico
especializado proveña da empresa privada. O sexa, que se engada, que proveña da empresa privada.
A sra. Vispo toma a palabra : Pode ser que veña ou non.
O sr. Alcalde toma a palabra: Si, pero brevemente Chelo.
A sra. Vispo toma a palabra : A ver. É que depende. Ao mellor para os proxectos que hai,
determinada persoa. É que haber, eu non estou gobernando pero dependendo os proxectos que haxa,
porán a unha persoa ou porán a outra que lles axude. É por iso.
O sr. Padrón toma a palabra: Que houbera unha persoa que proviña da empresa privada.
O sra. Chelo Vispo toma a palabra : De acordo Ramón. De acordo. Non teño nada máis que dicir.
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Ramón. Non admitimos a emenda. Grazas.
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O sr. Alcalde toma a palabra: Non se acepta polo tanto esa emenda de Compromiso por Barbadás,
Grupo Mixto. ¿Como queda redactado?
O sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Queda a alegación do Partido Popular coa engádega de que
o Concelleiro ou Concelleira de Promoción Económica como vogal.
A sra. Secretaria toma palabra: Tamén pertencerá como vogal o Concelleiro de Promoción
Económica. ¿Si?
O sr. Alcalde toma a palabra: Si. ¿Votos a favor?
A sra. Secretaria toma palabra: Unanimidade
O sr. Alcalde toma a palabra: Non.
A sra. Secretaria toma palabra: Un momentiño. Menos Ramón.
O sr. Alcalde toma a palabra: ¿Abstencións? ¿Votos en contra? Compromiso.
A sra. Secretaria toma palabra: Compromiso.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobada cos votos a favor de PSdeG-PSOE,
BNG Democracia Ourensana e PP e os votos en contra do Grupo Mixto: “Alegación presentada
polo Partido Popular sen a emenda presentada polo Grupo Mixto.”
O sr. Alcalde toma a palabra: Alegación quinta.
O sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Alegación quinta. Artigo 16. A redacción inicial é
“Outorgamento da autorización. Duración da licenza que será dun ano prorrogable por períodos
anuais ata dezaseis meses. Isto obrigaría a Comisión de Baremación a reunirse cada doce meses
que entre un proxecto novo. Esta é a redacción inicial. A alegación que presenta o Partido Popular,
reincide na alegación número dúas, que “A duración da licenza será de dezaoito meses prorrogables
por outros dezaoito meses ata un máximo de trinta e seis meses, dependendo da lista de espera para
novos emprendedores” Nós vamos a rexeitar esta alegación porque cremos que un proxecto
empresarial que pode frutificar e que pode ter éxito e que pode provocar unha creación de emprego
no noso concello, pode provocar un proxecto empresarial que teña futuro, non pode depender de
que nos niñeiros de empresas do concello haxa unha lista de espera. E se por meter unha empresa
que está na lista de espera destrozamos un proxecto empresarial, o que estaríamos é estragando doce
meses, dezaoito meses de traballo dun proxecto e metendo outro que tamén non saberíamos cal
sería o seu futuro. Polo tanto rexeitamos esta alegación.
O sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón. Señora Fina.
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para decidir se un proxecto empresarial debe continuar no niñeiro de empresa ou debe abandonalo e

CONCELLO DE BARBADÁS
A sra. Valeiras toma a palabra : Nada.
A sra. Vispo toma a palabra : Perdinme un pouco. É que estaba, estou asfixiada, de verdade. Xa
non sei se coordino, se non coordino. Estou como un tomate.
O sr. Alcalde toma a palabra: Se quere facemos un receso de cinco minutos.
A sra. Vispo toma a palabra : Chegou un momento que se non me dan isto, caigo.
A sra. Secretaria toma a palabra: Abrir unhas ventás. É que fai calor de tormenta.
A sra. Vispo toma a palabra : Eu estou agora mesmo asfixiada. De verdade.
O sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Falta unha alegación. Se queredes acabo.
A sra. Vispo toma a palabra: Ti tócame. Estou asada. Manuel. ¿Esta como a temos?
A sra. Secretaria toma a palabra: Imos abrir as fiestras.
O sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Entón votamos. Nós imos a rexeitala. Vós mantedes a
redacción inicial.
O sr. Alcalde toma a palabra: Fina, xa dixeche que non. Pois votos a favor da alegación.
A sra. Secretaria toma a palabra: Un momento. Un momento.
O sr. Alcalde toma a palabra: Perdón. ¿Votos a favor da alegación?
A sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular máis Grupo Mixto.
O sr. Alcalde toma a palabra: ¿En contra?
A sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno e Democracia Orensana.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos en contra de PSdeG-PSOE,
polo Partido Popular, alegación quinta no artigo 16.”
O sr. Tenente Alcalde toma a palabra: E a última alegación. Eu quero antes de nada dicir unha
cousa moi rápido. Esta ordenanza está redactada coa intervención de garantía e viabilidade
económica do proxecto empresarial. Por iso defendemos a redacción inicial desta ordenanza e non
as propostas do Partido Popular. Eu entendo que se fixeron con carácter construtivo e a miña queixa
de antes era no ámbito político. Nunca intento dar leccións de moralidade a ninguén porque non
podo dalas. Alegación número 6, ao artigo 25. Horario e calendario de apertura. A redacción inicial
di “O horario do CET é de luns a venres de 8 a 21 hs. As instalacións do CET deben permanecer
pechadas nas datas sinaladas como festivos no Concello de Barbadás. Non se poden realizar
actividades en sábado e domingo. Aínda que no seguinte parágrafo, xa o explico agora por iso vai ir
a intención do voto é “Autorízase expresamente alcaldía ao persoal en quen delegue a, autorizar a
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BNG e Democracia Ourensana e os votos a favor de PP e Grupo Mixto: “Alegación presentada
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realización de actividades fóra do horario do calendario do centro sempre que ese feito se
fundamente adecuadamente por parte da persoa solicitante”. Por iso, a alegación número seis do
Partido Popular propón: “O horario sería de 8 a 21 horas e sábados de 8 a 14 horas” Nós vamos
votar en contra desta alegación, primeiro porque non podemos con carácter de xeneralidade admitir
que tódolos sábados se vai a abrir o CET de 8 a 14 horas. Porque non dispomos de persoal para
facer iso. Pero si que está contemplada na propia ordenanza a excepción, a posibilidade de que si
unha destas empresas necesitan por algún feito fundamentado, facer uso do CET un sábado, que se
pode facer. Incluso un domingo, se pode facer uso del. Pero por iso rexeitamos a alegación do
Partido Popular porque con carácter xeral non podemos abrir o CET de 8 a 21 horas. Ademais o
informe da Deputación di que isto suporía a supresión de prohibición de realizar actividades en
sábados, que é o que figura no parágrafo dous. E ese motivo polo que o rexeitamos.
A sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón.
O sr. Padrón toma a palabra: Nós neste punto tamén imos rexeitar a alegación. Coincidimos coa
exposición que nos acaba de dar o señor Tenente Alcalde.
O sr. Alcalde toma a palabra: Señora Fina.
A sra. Varelas toma a palabra: Pois o mesmo que dixo Padrón, e o que di o Tenente Alcalde, que
rexeitamos isto e estamos de acordo co que dixo o Tenente Alcalde.
O sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo. ¿Non ten nada que dicir?
A sra. Vispo toma a palabra : A ver, que queda como está. Que a mantemos.
Partido Popular.
A sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular
O sr. Alcalde toma a palabra: ¿Votos en contra?
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos en contra de PSdeG-PSOE,
BNG, Democracia Ourensana e Grupo Mixto e os votos a favor de PP: “Alegación presentada polo
Partido Popular número 6, artigo 25.”
O sr. Alcalde toma a palabra: Agora pasamos ao seguinte. Están todas rematadas. Pasamos ao
seguinte punto que é a aprobación definitiva desta ordenanza incorporando as alegacións que foron
aprobadas. Polo tanto, ¿votos a favor da ordenanza?
A sra. Secretaria toma a palabra: Grupo de Goberno e Democracia Ourensana
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O sr. Alcalde toma a palabra: Polo tanto, ¿votos a favor da súa alegación? Da alegación do
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O sr. Alcalde toma a palabra: ¿Abstencións?
A sra. Secretaria toma a palabra: Partido Popular
O sr. Alcalde toma a palabra: ¿Votos en contra? Compromiso.
A sra. Secretaria toma a palabra: Grupo Mixto.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobada cos votos a favor do PSdeG-PSOE,
BNG, e Democracia Ourensana, a abstención do Partido Popular e o voto en contra do Grupo
Mixto a “Aprobación definitiva da ordenanza reguladora de niñeiros”

PARTE DE CONTROL.
8.-DACIÓN DE CONTAS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.
De conformidade co establecido no artigo 50.2 do ROF ( RD 2568/86 do 28 de novembro, e o
artigo 22.2a) da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o Concello Pleno
queda informado das resolucións de alcaldía ditadas dende a sesión anterior do Pleno.
A Corporación queda enterada das mesmas.
9.-ROGOS E PREGUNTAS
O sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos á parte de control de dación de contas e resolución da
preguntas.
¿Rogos? Empezamos por rogos.
O sr. Padrón toma a palabra: Simplemente, rapidamente. Rapidamente para non saír moi
tarde. Antes quedou aquí na moción do Partido Popular, pedirlle ao goberno, como estamos en
rogos que non aprobe, ou non permita aprobar mocións que defendeu que non vaia cumprir,
porque cando dixo que non, que lle pediu ao Partido Popular suprimir o punto 2 da moción sobre
as barreiras psicolóxicas porque non querían crear mesas de traballo, non lle aceptaron esa
supresión, sen embargo,votar, ou abstivéronse co que permitiron que a moción saíra adiante. Se
houberan votado en contra a moción non sairía adiante e non tería que crear una mesa de
traballo. Agora vana ter que crear, ou polo menos a moción así o di.
O sr. Alcalde toma a palabra: Voulle contestar brevemente tamén a iso. Vamos a ver. O Grupo de
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Alcaldía, das cales todos vostedes teñen na súa carpeta, e polo tanto seguimos en Rogos e
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Goberno xa deixou moi clariño que está a favor desta moción, da posta en práctica desta moción.
Pero un goberno ten que ser así, debe gobernar. Entón, escoitaremos, escoitaremos aos técnicos e
partes implicadas. Pero crear mesas de traballo que ao mellor se reúnen tres, catro horas, en cinco
seis ou sete días, as veces entorpece. As veces. Escoitaremos á cidadanía e aos colectivos afectados.
Pero estamos a favor desta moción.
O sr. Padrón toma a palabra: Estou de acordo. Digan logo que están a favor pero que non van
crear ningunha mesa de traballo.
O sr. Alcalde toma a palabra: Xa se dixo Ramón, que se aprobaba esa moción sempre que se
retirara ese punto da moción.
O sr. Padrón toma a palabra : Moitas grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: A vostede.
O sr. Padrón toma a palabra: O rogo é que a concellería de cultura. Pedímoslle que despois de
dúas edicións de “Acá e Acolá”, que na próxima edición se poñan en contacto coas asociacións dos
pobos, cando teñan unha comida ou unha reunión por calquera motivo para levar alí os rapaces da
escola. Comidas organizadas polas comisións de festas, asociacións de veciños, culturais, etc. Que
hai durante todo o ano, porque así, que é onde participan un maior número importante de xente
destas aldeas. O ano pasado xa ocorreu e este ano tamén volven a repetir o mesmo erro. So están os
nenos e os pais, e para iso non todos os pais, e os representantes a veces tamén fallan algún acto
destes. Polo tanto, están vendo que non vai ninguén do pobo, o sexa, queremos fomentar unha
eu rógolle que se poñan en contacto coas asociacións que organizan comidas ou as comisións de
festas e leven alí os nenos xusto antes desas comidas, que incluso lle darán uns pinchiños e haberá
xente dos pobos que os verá, e os nenos pois estarán encantados de ter un público presente e non so
aos pais e para iso non todos. E isto tamén é un rogo ou unha pregunta, ¿qué pasa co tractor do
concello?¿ Onde está? Todo o concello está sen limpar. E dende Compromiso por Barbadás,
propuxemos xa hai un ano cando foi dos orzamentos, acórdense, que compraran outro tractor. Non,
compraron unha motobomba. ¿Para qué? Para qué queren a motobomba, se non vai saír nunca do
garaxe. E o día que salga, salvo para pasar a ITV, e o día que salga ao mellor xa non arranca. E sen
embargo, o concello, e así, é a realidade, está sen limpar. Vostedes teñen que soster os servizos
básicos do concello, para iso están aí, non para outras aventuras. O primeiro son os servizos básicos
do concello. A todos nos gusta facer política, e todos temos na cabeza moitas cousas para mellorar a
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actividade que vai aos pobos, para que a vexan os veciños dos pobos e non a ve ninguén. Polo tanto,
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vida aos cidadáns, pero por encima das ideoloxías debémonos ao cidadán, ao contribuínte, e temos
que lle ter limpos os camiños, temos que terlle.
O sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, un rogo é un rogo, non é un debate.
O sr. Padrón toma a palabra: É un rogo un pouco estendido. E temos que terlle os accesos, temos
que ter os accesos en condicións, ás súas vivendas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón. O rogo é que se limpen os camiños ou que saia o
tractor.
O sr. Padrón toma a palabra: De acordo.
A sra. Secretaria toma a palabra: A man ou a máquina ou o que sexa.
O sr. Padrón toma a palabra : É a realidade. É a realidade. A realidade que hai hoxe no concello é
unha pena. Nós, no seu día propuxemos, propuxemos e desgraciadamente
O sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, insisto. Un rogo é un rogo. Non é un debate nin unha
exposición dunha moción. Por favor. Algunha máis, perdón, algún rogo máis.
O sr. Padrón toma a palabra: Nada máis.
O sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Fina.
A sra. Varelas toma a palabra : Nada, dicir que me vou ter que ir. Teño á miña filla soa.
A señora Fina Varelas abandona o Pleno.
O sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Partido Popular. Rogos.
O sr. Fernández toma a palabra: Si, trasládanme diferentes veciños da localidade de Loiro, varios
pasamáns no medio da saída da antiga escola, do teleclube. Xunto onde está a columna central. A
luz que xa se caira algunha vez volve estar caendo, porque non é o sitio máis axeitado. O tipo de
teito que ten non soporta o peso desa lámpada, entonces proponme que se coloque enriba de
calquera das dúas portas, ben das dos servizos ou ben a de entrada ao teleclube. Tamén a rede que
protexe dos balóns na área de xogo, tamén na área do teleclube, caeu entonces os balóns están indo
a fincas particulares, os balóns dos nenos. As pelotas, están xogando nas porterías e non teñen rede,
co cal van as fiestras, aínda que están protexidas con rede, os golpes para a xente maior que está por
alí, resultan bastante incómodos. Ademais hai un equipo de aire acondicionado externo e están indo
os balóns alí. Entón ese é o rogo que me trasladan os veciños da localidade de Loiro. Grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra. Moitas grazas. ¿Algún máis?
A sra. Vispo toma a palabra: Pasarémolos por escrito, os rogos e as preguntas. O que si, agora
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asuntos coa antiga escola, co teleclube. Estanme pedindo que propoña aquí a instalación dun
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preocúpame porque bueno, vin a actividade, da escola de música o sábado pola maña e
sinceramente, había varios concelleiros alí, e vimos o que pasou. Os nenos, ían pola estrada, un
carril, e os coches pasando para riba e para abaixo. Entón o que si lle pido á concelleira de cultura
A sra. González toma a palabra : Estaba cortado o tráfico por un carril desde as doce da mañá e
polo outro carril ían os coches. Si señor. Home por deus.
A sra. Vispo toma a palabra: Anxela. Anxela.
A sra. González toma a palabra: Estaba a policía.
A sra. Vispo toma a palabra : Anxela. Non, non. Non.
A sra. González toma a palabra : Estaba a policía e protección civil.
A sra. Vispo toma a palabra: Ánxela, ¿sabes onde estaba eu? Estaba na subida á igrexa. E
pódecho dicir Rubén. O policía que estaba de garda esa mañá que tivo que pasar coas sirenas postas
porque os coches se estaban colando. Porque houbo un problema de coordinación. Iso é o que
pasou, ¿vale? Aparte o que estou dicindo é que se coordine e nada máis. Que vostede é a
concelleira. Punto.
O sr. Alcalde toma a palabra: Houbo un accidente alí, un pouquiño máis adiante onda a ponte da
autovía. Creo que foi. Unha persoa colisionou, un coche colisionou contra unha moto no cruce de
Moreiras. Exactamente.
A sra. Vispo toma a palabra: Pero iso foi, a ver, iso foi despois.
O sr. Alcalde toma a palabra: Non, non, foi ao acabar. Non.
O sr. Alcalde toma a palabra: Estaban á altura, porque eu estiven co xefe da policía local nese
momento, preguntando por que, estaban a altura do Oren Espress. Cando estaban á altura do Oren
Espress foi cando se produciu ese feito.
A sra. Vispo toma a palabra: Non ten que ver, pero que máis da. Vamos a ver. Señor Alcalde.
Señor Alcalde, a ver que estábamos máis persoas alí.
O sr. Alcalde toma a palabra: E eu tamén estaba alí.
A sra. Vispo toma a palabra : Onde estaba eu non
O sr. Alcalde toma a palabra: Onde estaba vostede non, evidentemente.
A sra. Vispo toma a palabra: Eu vino cos meus propios ollos, e máis xente. Se quere tráiolle por
escrito. Que o que viu vostede non o vin eu.
O sr. Alcalde toma a palabra: Non llo vou negar o que vira. Digo.
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A sra. Vispo toma a palabra: Vamos a ver, estaban pasando os nenos.
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A sra. Vispo toma a palabra: Pero é que está dicindo. É un rogo, punto.
O sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente, ten vostede a razón que non tíñamos que dar a
resposta. Ten razón. Ten toda a razón vostede agora mesmo.
A sra. González toma a palabra: O tráfico estaba cortado. Outra cousa é que. Non é que quero
aclaralo. Outra cousa é que efectivamente houbera algún coche que se colara, pero estaban os
servizos, estivo a policía local toda a mañá, estivo protección civil alí. Se houbo algún problema de
comunicación, por suposto hai que solucionalo. Por supostisimo. So faltaría.
A sra. Vispo toma a palabra: Eu estoulle dicindo. Non lle boto a culpa.
A sra. González toma a palabra : Houbo organización. Iso que quede clarísimo.
O sr. Alcalde toma a palabra: Ánxela, Chelo, é un rogo.
A sra. Vispo toma a palabra : Non. Non. Pero que ela contestoume e eu contéstolle, que non lle
estou botando a culpa nin a protección civil nin a policía, é a vostede directamente. Xa está.
A sra. González toma a palabra : Estaba todo coordinado. Estaba todo coordinado.
A sra. Vispo toma a palabra : Xa está.
O sr. Alcalde toma a palabra: Que pode haber fallos.
A sra. Vispo toma a palabra: Estou dicindo que non volva a pasar, nada máis. Que tome nota, que
non volva a pasar. Que é a seguridade dos nenos.
A sra. González toma a palabra : Por suposto.
A sra. Vispo toma a palabra: ¿De acordo? Vale. Temos coñecemento que na tirolina do parque da
porque segundo nos dixeron, todo o deixo no aire, cando non o podo asegurar, ¿vale? O que
velamos é pola seguridade dos nenos, entón o que traemos é un rogo para que se valore a caída da
tirolina. Segundo nos dixeron non está correcta. ¿Vale? Vamos a ver señor Alcalde, eu tampouco o
sei.
O sr. Alcalde toma a palabra: O xesto é de dúbida, nada máis, é de dúbida. Eu non cuestiono iso.
A sra. Vispo toma a palabra: Vostedes o que teñen que facer é comprobar e que non volva a pasar.
Esta nena rompeu X, pero houbo máis golpes doutros nenos, polo que nos comentaron os pais alí,
entón queremos que se supervise esa tirolina.
O sr. Alcalde toma a palabra: O que si vou facer unha aclaración do que eu vexo que hai alí. Hai
nenos que caen ou que xogan dous, tres, suben alí. Son nenos e nenas ao fin e ao cabo, pero neste
caso é que estaban subidas dúas persoas alí, e a policía local coas testemuñas que estaban alí,
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF:
P3200900C

57

Cod. Validación: 9PE6CH2FYEQ4SJDA6FK5X6NXC | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 57 a 60

Solaina houbo un problema con unha nena, que se rompeu, ¿vale? Si vamos a pedir un informe
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acreditanno. Siga.
A sra. Vispo toma a palabra: A súa versión non é a miña.
O sr. Alcalde toma a palabra: Pero falei co pai, por casualidade falei co pai, mire vostede. Que
chamei ao pai.
A sra. Vispo toma a palabra: Teñen vostedes toda a razón do mundo.
O sr. Alcalde toma a palabra: Falei cos pais señora Chelo.
A sra. Vispo toma a palabra: Que si, perfecto. Que non vou a entrar neso.
O sr. Alcalde toma a palabra: Pero vostede empeza a deixar dúbidas por alí adiante, a soltar, como
a señora Le Pen, e non quero comparala con ela nin moito menos. Non é debate. Digo como a
señora Le Pen. Non lle chamei outra cousa.
A sra. Vispo toma a palabra: Eu penso que iso está demais. Vostede non me ten que comparar a
min.
O sr. Alcalde toma a palabra: Vostede deixa dúbidas que non serven para nada.
A sra. Vispo toma a palabra: Eu traio un rogo que me trasladan os pais. Déixoo aí porque non sei
se é certo ou non. Non lle digo nada máis.
O sr. Alcalde toma a palabra: Así xa me gusta máis.
A sra. Vispo toma a palabra : Pero se o acabo de dicir antes. Que non sei se está ou non. Mire
vostede terxiversa todo.
O sr. Alcalde toma a palabra: Non trargiverso, terxiverso.
coordino eu moito tampouco. Pero bueno, son as horas conciliación de vida familiar e seguiremos
aquí, porque eu. Agora vou lelos todos. Entende, así. Non o vou facer por os meus compañeiros,
¿ vale? Porque vostede será o que vostede queira ser, pero sinceramente os seus compañeiros non
teñen que pagar o que vostede é. E déixoo aí. Vamos a ver, o que dicía o señor Padrón, o do tractor.
Vostede, non sei si se pasea, ¿vostede se pasea polo concello?
O sr. Fernández toma a palabra : Un tractorista contratado.
A sra. Vispo toma a palabra: Aí o meu compañeiro o acaba de cravar. Xa non dou moito. O
tractorista incluído. Mire, estanos comendo a herba. Eu non sei si, xa vou dicir, aínda que non lle
gusta á señora Fina Varelas, pero como xa non está. O tema de deportes. O campo de fútbol. Nos
visita cantidade ao polideportivo. É unha zona moi transitada. Voullo por en bandexa, por favor
arranxe todo iso que está a herba así. Estamos dando unha imaxe neste concello de que nos come a
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A sra. Vispo toma a palabra : É igual. A estar horas pódeme dicir o que queira que xa non
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herba. Non sei o que fai o señor concelleiro, non o sei nin me importa, ¿vale? Non, cala, xa o
sabemos, pero non o imos dicir. A ver, entón, o que si, non sei o que están facendo , pero que nos
está comendo a herba e que é unha vergoña os accidentes da entrada de Sobrado, que o teñen que
pór en Facebook. Xa o sei, porque eu tamén, Miriam.
A sra. Morenza toma a palabra : De quén é a responsabilidade do que está pasando. Non se
preocupe de que o vamos a contestar por escrito.
A sra. Vispo toma a palabra : ¿Nosa? De fai dous anos, seguro que si do Partido Popular.
A sra. Morenza toma a palabra: Xa se enterará moi pronto de moitas cousas. Dentro de pouco xa
se enterará do que pasou, de quen é responsabilidade.
A sra. Vispo toma a palabra: Cando non hai probas, o do herbicida, o deixamos para cando haxa
probas, vale Miriam. Iso xa sabemos que as hai pero non imos a entrar aí. O que si lles digo, estanos
comendo a herba neste concello. Hai un buraco enorme.
O sr. Alcalde toma a palabra: Xa o dixo o señor Ramón, xa o explicou xa o dixo.
A sra. Vispo toma a palabra : Eu vou con outro
O sr. Alcalde toma a palabra: Ese o da herba.
A sra. Vispo toma a palabra : Dóelles escoitar o da herba, que os come. Dío todo o mundo, non
nós. Traemos soamente os rogos dos cidadáns de Barbadás. Hai un buraco enorme que eu creo que
son coñecedores. Na avenida de Celanova, que xa se arranxou, enfronte ao dos calamares, o Rei
Chipirón. ¿Vale? O Rei Chipirón. Aí hai tremendo buraco, xa se arranxou, pero volve a estar outra
gravilla, imos a ver a gravilla do campo de fútbol. Sabe que cara arriba, vostede colle o campo de
fútbol hacia a dereita segundo ve a porta e vai á parte de arriba, non, non, ¿sabes Victoria? É que
non estou encontrándome ben, é que estou perdendo un pouco. É que o quero explicar o mellor
posible porque interésame antes de irme de aquí, aínda que estea mareada, en que a xente, houbo un
accidente alí, creo que son coñecedores. E isto a policía o sabe. A gravilla que hai alí hai que
limpala, porque pasan para arriba os coches e sinceramente iso é un patinaxe artístico e hai que
limpalo. Onde está a ponte, vas para arriba para a zona do que acabas de dicir, da rúa das Quintas,
hai, esa zona que pasas a pontiña, todo iso está cheo de gravilla, ¿vale? Vai por alí e o ves.
¿Entendes? Non fai falta, é que ademais está todo, e por alí é un patinaxe artístico. Entón, limpalo,
mirar toda a zona onde estea a gravilla e limpalo, nada máis. Os pasamos por escrito.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas.
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vez bacheado. Entón, estannos pedindo que o arranxen, ¿vale? Que o arranxen. E bueno, despois a
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A sra. Carril toma a palabra: Un rogo tamén dun bache grande que hai en Bentraces. Na rúa da
Ermida.
A sra. Morenza toma a palabra: Si, estamos pendentes do rebacheo de todo o concello. Ese bache
estará.
A sra. Carril toma a palabra: Que me comentaras ti que habías arranxado. Pero cada vez faise
máis grande. En cuestión de quince días fíxose moito máis grande . ¿Vale?
A sr. Alcalde toma a palabra: Grazas.
Queda levantada a sesión.
Tómase notas dos rogos e as preguntas serán contestadas por escrito.
Concluído o anterior, non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse
por finalizada a sesión, sendo as vinte dúas horas e vinte tres minutos, no lugar e data ó
principio indicados, estendéndose a presente acta, de todo o que, como secretario, dou fe.
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