ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO DÍA 11 DE XANEIRO DE
2017.
ASISTENTES:
Alcalde-presidente
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 XANEIRO de 2017

D. XOSE MANOEL FIRVIDA PLAZA (BNG)

reúnese

D. ANXELA GONZÁLEZ CID (BNG)

ordinaria, en primeira

D. SERAFIN NÚÑEZ PEREZ (BNG)

convocatoria, o concello

D. Mª CONSUELO VISPO SEARA (P P)

Pleno, baixo a presiden-

D. MANUEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ (P P)

cia do Sr. alcalde, coa a-

D. JUAN CARLOS VILLANUEVA FERNÁNDEZ (P P)

sistencia dos Sres./as.

D. NIEVES CARRIL GÓMEZ (P.P.)

concelleiros/as. Relacio-

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

nados na marxe, actu-

D. MIRIAM PRIETO VALDES (P.P.)

ando como

D. JULIA JACOME PÉREZ (D.O.)

accidental,

D. RAMÓN PADRÓN CALVIÑO (GRUPO MIXTO)

Castro Vázquez

sendo

horas do día 11
en

sesión

secretario
Mª Esther

Ausentes
Dª Serafina Varelas Vieira (D.O)
Secretaria accidental
Dª Mª Esther Castro Vázquez
Interventora de fondos
Dª. Eva García Fernández
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CONCELLO DE BARBADÁS

CONCELLO DE BARBADÁS
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.
PARTE RESOLUTIVA
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DO 7 DE NOVEMBRO E 5 DE DECEMBRO DE 2016
O sr. Alcalde toma a palabra: Boas tardes a todos e a todas, benvido ao público asistente e como non
vimos a todos, ou non vin a todos e a todas, desexarlles un moi bo ano. Empezamos co Pleno.
Primeiro punto da orde do día é a aprobación das actas do 7 de novembro e do 5 de decembro de
O sr. Fernández toma a palabra (PP): Boa tarde a todas e a todos. Con respecto ás actas, perdón coa

ACTA DO PLENO

acta do 5 de decembro hai un erro de transcrición. Na parte resolutiva nos puntos 6 e 7
O sr. Alcalde toma a palabra: Pon a páxina ao fondo

O sr. Fernández toma a palabra: Si, pero non a teño diante. Simplemente é ao saber o punto e a

intervención sábese perfectamente. Punto 6 e 7 da parte resolutiva eran dúas propostas do Grupo

Mixto, unha era no tocante ao tema da radio municipal e a outra o das piscinas novas que se
pretendían ou se pretenden facer noutra parte de aquí do Concello. Na intervención do voceiro do

Grupo do Partido Popular, ponse que intervín eu, sr. Fernández, e non, foi o sr. González.

Número: 2017-0001 Data: 03/03/2017

2016. Votos a favor?. Ou si hai algunha consideración primeiro? Por favor.

Simplemente é ese o erro que existe. Grazas.
A sra. González toma a palabra: En relación á votación, na páxina 6, en relación a votación do
levantamento dos reparos. Ao largo da acta explícase correctamente que o BNG, os tres concelleiros
do BNG nos levantamos do pleno e saímos, e despois na parte resolutiva recóllese que o BNG se
abstivo. Unha abstención supón unha votación dalgunha maneira activa non?. Nós non estabamos no
pleno polo tanto non votamos activamente, nin nos abstivemos nin votamos a favor nin votamos en
contra. Polo tanto consideramos que unicamente se pode recoller a votación dos que estaban dentro do
pleno nese momento. Nós estábamos fora, xuridicamente ou non sei en base a que teña o mesmo valor
que a abstención, nós non fixemos unha votación activa, activamente, co cal consideramos que ao non
estar nós non votamos. Polo tanto en todo caso referirse a non votación, non á votación.
A sr. Alcalde toma a palabra: A señora Secretaria naquel momento inmediatamente despois de
marcharen fixo unha aclaración dicindo que o voto, que a ausencia, neste caso equivalía a unha
2
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O sr. Alcalde toma a palabra: Non hai ningunha outra modificación que facer? Dígame.

CONCELLO DE BARBADÁS
abstención, a partir de aí
A sra. González toma a palabra: Equivale a unha abstención, pero nós non fixemos a votación
activa. No, no, é que nos levantamos con carácter político a propósito, fixemos unha explicación de
por que nos levantamos e polo tanto queremos que conste en acta que non estamos de acordo de como
se recolle esta parte, que aínda que equivalla a unha abstención non é unha votación activa como
cando vamos a votar, podemos abster ou non ir, si non vamos, non vamos.
O sr. Fírvida toma a palabra (BNG): Despois os efectos serán
O sr. Alcalde toma a palabra: Eu solo fago esa aclaración que fixo a señora Secretaria nese
momento.
A sra. González toma a palabra: Pero aínda que o efecto legal sexa ese, realmente non estábamos

ACTA DO PLENO

polo tanto non votamos activamente, non levantamos a man en ningún momento.

A sra. Secretaria toma a palabra: Poderemos aclarar a intención, o que é o significado desde o
momento que participa no Pleno se agora vostede sae e volve, no momento que sae si hai unha
votación é como si se abstivera, a efectos xurídicos.

A sra. González toma a palabra: Equivale, ou sexa poderíase poñer, recollendo, correctamente e en
consonancia que a explicación previa

O sr. Alcalde toma a palabra: Pola miña parte non hai ningún inconvinte, a non ser que haxa ningún

Número: 2017-0001 Data: 03/03/2017

A sra. Secretaria toma a palabra: Farase constar esa aclaración pero o efecto legal

inconvinte legal.
O sr. Alcalde toma a palabra: Exactamente
O sr. Fírvida toma a palabra: Non, non, e relatar os feitos
A sra. González toma a palabra: Os feitos están relatados perfectamente, están perfectamente
relatados, o que é incoherencia é que sen estar no pleno se nos recolla unha votación activa, cando non
estábamos.
O sr. Alcalde toma a palabra: Pódese facer ao mellor unha aclaración na acta indicando que a
efectos legais, dicir iso. Ou a efectos legais a ausencia terá a mesma consideración
A sra. Secretaria toma a palabra: É a forma legal de interpretalo, pero a realidade é unha ausencia.
A sra. González toma a palabra: A interpretación de acordo, pero é que non votamos, é como cando
vas a votar a unhas eleccións. Si eu vou votar abstención consta abstención porque votei activamente,
pero si non voto, non voto, consta que non votei, entón a realidade é que non votamos, non nos
3
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A sra. González toma a palabra: Poderemos aclarar a intención

CONCELLO DE BARBADÁS
abstivemos.
O sr. Alcalde toma a palabra: Ao mellor pódese poñer que se indica que se ausentaron aínda que a
efectos legais ou xurídicos teña esa validez.
A sra. Secretaria toma a palabra: Nós vámolo a matizar, pero no momento que se incorporan ao
pleno ou forman parte do pleno ausentarse do pleno interprétase xuridicamente coma unha abstención,
ao marxe de que aclaremos, un pouco máis, matizamos aí o significado, pero desde o momento que
formamos o Pleno estamos aquí.
A sra. González toma a palabra: Pero si non votamos? Non hai.
A sra. Secretaria toma a palabra: Contemplaremos o matiz xurídico..
non sei que lle parece a vostede.

ACTA DO PLENO

A sra. Secretaria toma a palabra: Vámolo a ver xuridicamente porque non

O sr. Fírvida toma a palabra: Haberá que buscar unha redacción que nós non votamos. Nós non
votamos.
O sr. Alcalde toma a palabra: Xuridicamente que vale unha abstención ou algo así.
A sra. Secretaria toma a palabra: xuridicamente e buscamos a maneira de explicalo
O sr. Alcalde toma a palabra:: Votos a favor? Perdón

O sr. Fernández: Nada, para facilitarlle a labor ao servizo de Secretaría na subsanación que dicíamos

Número: 2017-0001 Data: 03/03/2017

O sr. Alcalde toma a palabra:: De poñer que xuridicamente equivale a unha abstención, indicar eso,

antes, son no punto 6 as páxinas 30 e 31, e no punto 7 a 33 e a 35. Grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: 33 e 35. Polo tanto, sometemos a votación estas actas. Votos a favor
da acta do 7 de novembro, primeiro.
A sra. Secretaria toma a palabra: Unanimidade.
O sr. Alcalde toma a palabra: E a segunda do 5 de decembro facendo esas salvidades, ese encaixe
legal e xurídico e as matizacións e aclaracións que fai o señor Manuel. Votos a favor?
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“Acta do 7 de novembro: no punto 6 e 7 onde pon señor Fernández ten que poñer Señor
González”.
“Acta do 5 de decembro de 2017: a voceira do Grupo Municipal do BNG quere facer constar
que eles non se abstiveron senón que se ausentaron do salón de Plenos, aínda que xuridicamente
segundo o artigo 100, punto 1, parágrafo segundo do RD 2568/1986 do 26 de novembro, di: “A
4
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A sra. Secretaria toma a palabra: Moitas grazas. 30 e 31, e a outra?

CONCELLO DE BARBADÁS
efectos de la votación correspondiente se considerará que se abstienen los miembros de la
Corporación que se hubiesen ausentado del Salón de sesiones una vez iniciada la deliberación de
un asunto y no estuviesen presentes en el momento de la votación. “
2- MOCIÓN DO GRUPO SOCIALISTA DO CONCELLO

DE BARBADÁS SOBRE A

RE-INVERSIÓN DO SUPERÁVIT
O sr. Alcalde toma a palabra: O primeiro punto da Orde do Día é a moción do Grupo Socialista do
concello de Barbadás sobre a re-inversión do superávit. Ten a palabra a señora Victoria Morenza.
A sra. Morenza toma a palabra (PSOE): Moitas grazas. Boas tardes a todas e a todos. Pois ben a
O sr. Alcalde toma a palabra: Creo que debía ser por separado. Si, por separado cada unha delas. Sí.

ACTA DO PLENO

Sí.
A sra. Secretaria toma a palabra: Vale. Perfecto.

A sra. Morenza toma a palabra:A Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Substentabilidade
Financeira recolle as tres regras fiscais de obrigado cumprimento, a estabilidade orzamentaria, a

débeda pública e a regra de gasto. Segundo o artigo 11.4 desta Lei, sinálase que as corporacións locais
deberán manter unha posición de equilibrio ou superávit orzamentario, mentres que no artigo 32
referido ao destino do superávit sinala que este destinarase a reducir o nivel de endebedamento. Pois

Número: 2017-0001 Data: 03/03/2017

Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria

ben, a Lei 9/2013 de Débeda Comercial modificou a Lei para permitir aos concellos que cumprisen
unha definición de investimentos que se recolleu nun Decreto Lei 2 do 2014 de 21 de febreiro. Estas
excepcións en ningún caso deron satisfacción ás demandas municipais posto que as condicións para
poder acollerse á medida eran importantes, rexistrar superávit orzamentario e remanente de tesourería
que pagasen antes as débedas pendentes con provedores para cumprir coa Lei de Morosidade e
destinar o sobrante a amortizar a débeda. Ao longo destes anos a situación trouxo consigo unha
paradoxa, os concellos eran a única administración que na actualidade ten superávit e están saneados e
cumpren os seus obxectivos pero que non poden investir este aforro. Nestes momentos a
administración local converteuse na administración máis cumpridora neste sentido nos obxectivos
marcados polo Goberno Central, a débeda local xa chegou este ano, o ano pasado ao 3% fixados para
o 2020, con catro anos de adianto, e o superávit das entidades locais achega do cómputo total de
España en medio punto do produto interior bruto e tamén cumpre co teito de gasto e paga en prazo aos
5
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unha serie de requisitos como era destinar o superávit a investimentos financeiramente sustentables

CONCELLO DE BARBADÁS
seus provedores. Por iso é ineludible que o Goberno atenda ás demandas do conxunto dos concellos e
tal como se expuxo recentemente na FEMP, na reunión da Comisión Nacional da Administración
Local do pasado 30, permitíaselles utilizar o superávit que o ano pasado roldaba os catro mil
cincocentos millóns de Euros. Para o Grupo Socialista chegou a hora de que o Goberno escoite e sexa
sensible ás reivindicacións dos concellos cuxas demandas son xustas, razoables e necesarias para
seguir pondo os intereses dos veciños por diante de calquera outro e continuar levando a cabo
investimentos, desenvolvemento e fortalecemento do estado de benestar. Os Gobernos Locais son a
administración máis próxima aos cidadáns como todos sabemos e máis nestes momentos de crise,
polo cal consideramos e así o deixamos claro nesta moción que o Goberno non debe por trabas á labor
propoñemos é permitir que as entidades locais reinvistan o seu superávit en 2017 sen necesidade de

ACTA DO PLENO

xerar novos ingresos polo mesmo importe a través dunha autorización legal para ese reinvestimento
que xurda da prórroga orzamentaria dos presupostos xerais do Estado.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.

O sr. Padrón toma a palabra (Grupo Mixto): Ola, boas tardes a todas e a todos. Está claro que
estamos de acordo, como é lóxico, con esta reclamación que xa é prolongada no tempo. É unha
reclamación xusta por parte dos concellos e creemos que todos os Grupos que estamos aquí presentes,

que representamos aos cidadáns estamos de acordo en que se cambie esa Lei para que revista nos

Número: 2017-0001 Data: 03/03/2017

das administracións locais para prestar servizos públicos de calidade. E a proposta de acordo que

veciños o posible gasto do superávit nestes concellos onde existe superávit. A parte, é unha petición da
días, coa Comisión Nacional da Administración Local, solicitándolle que se poda derrogar a Lei que
está agora mesmo en vigor. Nós pensamos que non sei que están esperando tanto o PSOE como o
Partido Popular que está no Goberno Central para aprobar isto dunha vez por todas, e toda vez que se
puxeron de acordo e para que houbera un goberno en España. Chama a atención tamén que o Grupo
de Goberno non consensuara un escrito entre eles para presentárnolo á oposición, e tamén un Grupo
da oposición tamén que presente agora unha emenda cando esta debera ser unha declaración unánime
por parte de todos os que estamos aquí presentes. Sen embargo, vostedes polo visto van a escenificar
aquí diferenzas, en fin, outro exemplo das liortas entre os partidos políticos que nada benefician na
práctica aos cidadáns. O tempo o dirá.
A sr. Alcalde toma a palabra: Rematou? Moitas grazas. Ten a palabra a voceira de Democracia
Ourensana.
6
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FEMP e da FEGAMP que se reuniron como se dixo no documento que nos presentan aquí, hai poucos

CONCELLO DE BARBADÁS
A sra. Jácome toma a palabra (DO): Si, grazas, boas tardes. Nós Democracia Ourensana vámonos
abster de tódolos temas que teñen que resolverse en Madrid, que aquí non se van a solucionar para
nada. É unha perda de tempo, así que vámonos abster.
A sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido Popular.
Sí. Perdón. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Bloque Nacionalista Galego.
O sr. Fírvida toma a palabra: Boas tardes a tódalas persoas asistentes do público, Concelleiras e
Concelleiros. O actual réxime económico orzamentario aplicable ás entidades locais, deriva da
aprobación da normativa vixente en materia de estabilidade orzamentaria e substentabilidade
financeira do ano 2012, logo de aprobarse con anterioridade a reforma expres do 135 da Constitución
cidadanía, polo tanto, un factor importante nas restricións e a asfixia económica que padecen os

ACTA DO PLENO

concellos é ese marco constitucional que avogou por priorizar o pagamento da débeda polas

Administracións Públicas mesmo en períodos de crise e de necesidades sociais provocando que nun

momento como o actual moitos concellos teñan que satisfacer antes o pagamento anticipado de
débedas aos bancos que aumentar os gastos vinculados a políticas sociais ou mesmo a novos

investimentos que reactiven a economía local. Ademais deste marco constitucional o PSOE tamén foi
impulsor no seu desenvolvemento xunto co Partido Popular e pretenderon estreitar aínda máis a tutela

efectiva sobre as contas tanto das Comunidades Autónomas coma das Administracións Locais,

Número: 2017-0001 Data: 03/03/2017

pactada entre Partido Popular e Partido Socialista Obreiro Español, sen ter consultado en referendo á

levando ao límite o control exercido polo Estado sobre a xestión orzamentaria limitando con iso a
esa valoración tanto pola maioría da corporación como dos servizos internos de intervención, teñen
que someterse a sacrificios económicos adicionais porque o que realmente conta a criterio do Estado
en relación máis con obxectivos macroeconómicos de satisfacer aos mercados que dunha mellora da
economía rural e real. Este marco legal anula a autonomía financeira dos concellos e con iso a mesma
autonomía política ao verse sometidos aos principios que anuncian moción onde para o seu cálculo
nin se consideran aspectos locais, senón mesmo globais sen ter poder ter en conta así indicadores
económicos locais máis acordes coa economía propia de cada concello, por exemplo, é o caso da regra
de gasto que se mide en función da evolución prevista de economía a nivel de Estado, obviando que
hai concellos que teñen un maior dinamismo e por iso se penaliza a posibilidade de expansión
económica do gasto público local. No Bloque Nacionalista Galego sempre rexeitamos os principios
que sustentan a denominada estabilidade financeira, tanto os máis ríxidos na normativa vixente coma
7
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autonomía municipal. Así moitos concellos mantendo unha xestión económica aceptable mesmo tendo

CONCELLO DE BARBADÁS
o corsé constitucional. Como se está a ver lonxe de solucionar a situación de crise que estamos a
padecer, contribúe a deteriorar aínda máis a situación e a intensificar os efectos dramáticos da crise
sobre a poboación en xeral. Este marco legal non atende aos alarmantes niveis de desemprego, de
exclusión social. Setecentos mis galegos e galegas, case un terzo da poboación do noso pais, segundo
o Instituto Nacional de Estadística, está lindando coa pobreza no noso país. De grave situación da
mocidade onde a un de cada dous mozos négaselle a oportunidade de desenvolvemento persoal e
profesional, por iso resulta inmoral persistir polo Goberno en garantir a prioridade absoluta do pago da
débeda financeira sobre calquera outro gasto das Administracións Públicas, e mesmo no caso dos
concellos que non teñen tensións financeiras, lastrarlle as posibilidades de aumentar o investimento e
concordamos con esa idea que se plasma na moción, mais coidamos que temos que ir alén, porque

ACTA DO PLENO

como se avanzou, os resultados prácticos da xestión das finanzas públicas baixo paradigma e criterios
da actual normativa de estabilidade orzamentaria son un fracaso. A crise perpetúase, as desigualdades
sociais increméntanse, e impídese dun xeito cada vez máis férreo calquera intervención pública dos

entes institucionais, tanto os locais como os autonómicos, para corrixir esa situación, por iso, e eu
quero matizar unha cuestión que falou agora o portavoz do Grupo Mixto, este Goberno está formado
por dous grupos políticos, dúas sensibilidades, dúas filosofías, dúas formas de interpretar a realidade,

iso non impide que nos poñamos de acordo para gobernar este Concello, pero temos visións moi
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destinar o superávit con carácter prioritario a pagar a débeda. Desde o Bloque Nacionalista Galego

diferentes en canto a moitas cuestións, e non nos costa nada dicilo. En todo caso, si que nos puxemos
mantemos o punto do acordo que propón a moción do Partido Socialista, e establecemos dous puntos
máis de engádea que son os que lles comuniquei a vostedes por correos electrónicos e creo que teñen
copia, que é instar á reforma do marco legal e constitucional vixente, a Constitución cambiouse en
dúas noites do mes de agosto sen debate parlamentar, polo tanto pedimos a revisión dese acordo
constitucional en materia de estabilidade orzamentaria orientando a política tributaria a promover á
equidade social, impulsando a función da redistribución xusta da riqueza e da renda, a política
orzamentaria de finanzas públicas e asegurar o financiamento dos servizos públicos esenciais para
garantir o benestar social das maiorías sociais e non o pago das débedas aos bancos, e comunicar este
acordo á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Cincuenta segundos. Ten a palabra o voceiro ou
voceira do Partido Popular
8
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de acordo para establecer unha emenda de engádea á que propón o Partido Socialista na súa moción,

CONCELLO DE BARBADÁS
A sra. Vispo toma a palabra (PP): Boas tardes a todos e ao público asistente ao Pleno de hoxe día
11. Non, non, perdón, e que estaba pensando en colocar isto. Perdón, do día 11. Nós, o Partido Popular
presentamos tamén unha emenda á moción do PSOE, todos teñen copia dela, vou facer o
argumentario e despois ler a emenda. A modificación do artigo 135 da CEE constitúe unha das
mellores mostras das achegas que se poden facer ao conxunto dos cidadáns cando se abordan
modificacións lexislativas importantes dende a base do diálogo e do consenso. O principio de
estabilidade orzamentaria alcanzado baixo o goberno de Rodríguez Zapatero e a garantía de
mantemento dos servizos públicos, evitando que a demagoxia e o despilfarro das finanzas públicas
redunde nunha perda de calidade destes servizos. Precisamente na ignorancia irresponsable deste
dificultades á cidadanía e da que empezamos a saír grazas ao enorme esforzo do conxunto dos

ACTA DO PLENO

españois. Tras a chegada ao goberno de Mariano Rajoy e tras a adopción de diversas medidas de
racionalización do gasto público adoptadas para evitar a quebra do País, a administración local
aparece como a máis saneada do Estado. Non só non se produciu a asfixia económica que algún
prognosticou para os concellos galegos, senón que tampouco temos coñecemento de que ningún

servizo público básico deixara de ser prestado. O certo é que grazas ao esforzo de todos estamos na

situación actual polo que débense ir dando pasos cara a flexibilización das medidas que se teñen

adoptado. Ese é o sentido da nosa emenda transaccional na que se recoñece o esforzo levado a cabo

Número: 2017-0001 Data: 03/03/2017

principio de lóxica común está a orixe da crise que asolou o noso país, causando moi grave

nestes cinco últimos anos polos entes locais, nos que se reduciu dun xeito importante a débeda local, e
que no 2007 os concellos e deputacións podan reinvestir o seu superávit en todo caso a que se
flexibilicen as normas relativas á regra de gasto. Medidas adoptadas en Galicia no ámbito da
administración local. En Galicia a adaptación ao marco normativo galego da Lei 27/2013 de
racionalización e substentabilidade da administración local realizouse a través da Lei 5/2014 do 27 de
maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de
racionalización e substentabilidade da administración local, que garantiu que os concello s galegos
podan continuar prestando todos os servizos públicos que viñan desenvolvendo, incluído os referidos
á educación, servizos sociais e sanidade, en tanto non se aprobe un sistema de financiamento local. De
igual xeito garantiuse que os concellos podan emprestar novos servizos públicos con dúas únicas
condicións, que non sexa prestado anteriormente por outra administración, é dicir, que non exista
duplicidade, que financeiramente sexa asumible para o concello, é dicir, que non poña en risco a
9
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onde moitos presentan superávit, como é o caso de Barbadás. Insta ao goberno de España a permitir

CONCELLO DE BARBADÁS
prestación dos servizos básicos municipais. Estas dúas condicións garanten aos cidadáns que nos se
van a dilapidar os cartos públicos duplicando servizos, ou que o futuro dos servizos básicos
municipais non se vai poñer en risco. Ademais de todo isto durante o período de crise económica o
goberno autonómico de Alberto Núñez Feijóo, non só mantivo o compromiso de financiamento das
entidades municipais galegas, senón que ademais xerou novos recursos para o conxunto do
municipalismo. Por unha banda e a pesar da caída da recadación fiscal mantívose intacta a achega ao
fondo de cooperación local, tal e como recoñece a propia FEGAMP na súa memoria 2011/2015, e cito
literalmente “malia o contesto de contracción económica que temos sufrido nestes últimos anos, o
fondo de cooperación local da Xunta de Galicia mantivo intacta a partida global destinada aos
como que garante que esta contía non se verá minorada en ningún caso con independencia do

ACTA DO PLENO

resultado que teña a liquidación definitiva dos ingresos da Comunidade Autónoma. Este esforzo
realizado polo goberno Feijóo, supuxo unha achega extra superior aos vinte millóns de euros, aos que

debemos engadir o incremento de fondo en outros tres millóns de euros neste ano 2016. No proxecto

de orzamento de 2017 o FCEL increméntase de novo con tres seis millóns de euros máis ata alcanzar
os cento dezanove con oito millóns. Por outra banda a Xunta de Galicia creou un novo instrumento
financeiro de gran relevancia
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten que ir rematando. Ten corenta segundos máis.
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concellos, cento trece millóns de euros. Ademais exercitáronse algúns axustes técnicos relevantes

A sra. Vispo toma a palabra : Como é o fondo de compensación ambiental que durante o período de
polo tanto non só se garantiu a autonomía política e administrativa dos concellos galegos e a
continuidade da prestación dos servizos municipais, senón que tamén se contribuíu de maneira
fundamental en achegar recursos económicos que permitan a súa autonomía financeira. A emenda do
Partido Popular ao punto 2, é igual á que trae o Partido Socialista, só cambia que se flexibilicen as
normas relativas á regra de gasto en consonancia coa mellor situación financeira que presentan as
entidades locais. O punto é o punto 1, e manifesta que os esforzos realizados durante os últimos cinco
anos polas entidades locais apoiadas dun xeito decisivo polo goberno de España, ten permitido que
adía de hoxe a situación financeira das facendas locais experimentase unha sensible melloría , de tal
xeito que na actualidade un número importante de entes locais presentan superávit sen que pola contra
o nivel de débeda presente os niveis preocupantes, que alo menos de xeito global supoñían no 2012.
Grazas.
10
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2010/2015 achegou setenta e oito millóns seiscentos vintenove mil ao conxunto dos concellos galegos,

CONCELLO DE BARBADÁS
A sra. Secretaria toma a palabra: Dixo 2007 en vez de 2017.
A sra. Vispo toma a palabra: Perdón, é que lín, 2017.
O sr. Alcalde toma a palabra: Foron seis minutos e dezaseis segundos.
A sra. Vispo toma a palabra: Grazas señor Alcalde. Tereillo en conta.
O sr. Alcalde toma a palabra: Señora Victoria Morenza ten a palabra. Tres minutos son nesta
ocasión.
A sra. Morenza toma a palabra: Moitas grazas. Unha vez que todos os Grupos expuxemos a
moción, a moción xeralista, gustaríame centrarme no mundo real, no mundo, no Barbadás real, no
Barbadás que goberna este goberno. É dicir que son as restricións e as limitacións do Goberno Central
Concello padece as limitacións e as restricións desta lexislación e así no lo fixeron entender os

ACTA DO PLENO

técnicos da Xunta de Galicia dicindo que neste ano 2017, probablemente non podamos investir o

remanente de tesourería. Dito isto, no caso concreto de Barbadás as previsións para 2017 indican que
si cumpriremos a regra de gasto pero incumpriremos estabilidade. É dicir, esta moción presentámola

cun obxectivo moi claro, evidentemente poder utilizar ese remanente de tesourería, acabar coas
restricións que está impoñendo o Goberno Central e polo tanto a Xunta de Galicia que así nolo

comunicou a varios membros do goberno. E despois xa hai cuestións fundamentais referentes ás

grandes cifras que non quedan reflectidas dun xeito exacto porque ata finais de xaneiro non podemos
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as que limitan aos concellos, limitan á Xunta de Galicia. Entón Feijóo pouco pode facer, porque este

dar datos exactos de en que situación está o remanente, é dicir, a contía exacta que ten de remanente
importante tamén que ademais das posibilidades das que se falaron de recoller legalmente para usar o
remanente, reinvestilo en servizos e infraestruturas básicos sería fundamental tamén, e niso creo que
estamos todos de acordo, en actuacións de carácter social que ata agora e coa lexislación actual coa lei
na man non se poden facer efectivamente. Respecto á emenda de engádea do Grupo do BNG
aceptámola nos seus dous puntos, e respecto á moción do Partido Popular como o punto número dous
é absolutamente igual, non varía o contido esencial do punto número un da moción do Partido
Socialista pois non a aceptamos, e o punto número un da emenda do Partido Popular é unha
manifestación política, non é unha proposta de acordo, é unha manifestación, sería unha declaración
institucional, poderíase dicir, ou unha declaración de intencións.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O sr. Padrón toma a palabra: Ben, nós non vamos a entrar en debates políticos a ver quen tivo a
11
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de tesourería para gastar xa sería en 2018 si esta moción non se aproba. E para o noso Grupo é

CONCELLO DE BARBADÁS
culpa ou quen non a tivo, que se bota as flores ou quen se deixa de botar as flores. Porque cremos que
non é o foro, está claro que o Partido Popular ven a dicir aquí que grazas a eles pois agora os entes
locais teñen diñeiro porque grazas dun xeito excesivo ao goberno de España, o PSOE dirá o contrario,
e tamén temos cando foi do tema da reforma aquela da Constitución apresa e correndo, ou sexa que
cada un vamos a ter aquí as razóns e uns imos a dicir que a culpa a teñen os outros e xa digo, aquí non
é o foro. Non é unha perda de tempo como día a compañeira de Democracia Ourensana, que nos
posicionemos contra unha lei que nos está, que se está aplicando contra o noso Concello, contra os
concellos en xeral, pero contra o noso que é o que representamos nós aquí, entón temos que poñer e
dar a nosa posición para que si tódolos concellos de España dan a mesma posición o goberno de
declaración aquí sexa unánime, entón aínda que haxa diferenzas aquí no tema das emendas e tal, nós

ACTA DO PLENO

imos a apoiar porque cremos que é necesario ao fin e a o cabo, o fin das mocións e das emendas é que

se derrogue a lei pola que non podemos gastar o remanente no ano en curso que é o que lle interesa

aos cidadáns. A maioría da veciñanza de Barbadás non sabe que o Concello ten diñeiro e non o pode
gastar. Entón por moito que lle expliquemos non o entenden que haxa diñeiro e que non se poda gastar
nos servizos básicos que ten que prestar o Concello, e nas deficiencias que ten que cubrir como

administración local que está a carón do cidadán e ten unhas obrigas cara ao cidadán polos impostos
que paga ao concello. Entón, por que non, a única reflexión que podemos facer a maiores, e a nosa
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España terá que cambiar a lei e derrogala. A nosa preocupación por iso para nós é importante que esta

preocupación é que o Goberno Central manteña esta lei para tapar os seu propios buratos ou a súa
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Julia.
A sra. Jácome toma a palabra: Sigo insistindo que dende aquí non imos solucionar nada por moitas
peroratas que soltemos, por moito que nos posicionemos este é un tema que non se soluciona aquí e
polo tanto o que non se soluciona aquí é unha perda de tempo. Insisto.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Perdón.
Fala vostede Fírvida.
O sr. Fírvida toma a palabra: Seguramente non se solucione aquí o problema, loxicamente esta é
unha decisión que ten que adoptar o goberno do Estado Español, pero si que nos afectan aquí estas
medidas do goberno do Estado Español, nos afectan moi directamente, concretamente no concello de
Barbadás. A modificación do artigo 135 da Constitución Española, feita de costas á cidadanía e aos
seus representantes políticos lexitimamente elixidos supuxo un abuso e unha imposición da troica da
12
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propia débeda, porque senón non se explica isto que se siga mantendo esta lei. Nada máis.

CONCELLO DE BARBADÁS
Comisión Europea ou do Banco Central Europeo e do Banco Mundial ás políticas que se facían nos
países como o Estado Español. E fala a señora portavoz do Partido Popular que todas estas
marabillosas medidas que se adoptaron en materia fiscal e en materia de estabilidade orzamentaria non
supuxeron ningún recorte para a cidadanía. A min gustaríame saber en que mundo vive esta xente do
Partido Popular. Dicir que non houbo recortes en sanidade, cando hai que pagar os medicamentos,
cando se sacaron máis de douscentos cincuenta medicamentos do catálogo nacional da Seguridade
Social e que hai que pagar o cen por cen do valor deses medicamentos. Cando se restou persoal e por
iso as urxencias de todo o País galego están absolutamente saturadas, con listas de espera para
operacións, con listas de agarda, hai que esperar en moitos casos oito, nove, dez horas para que te
nin unha nova valoración, non se pagan as valoracións feitas. Se recortaron máis de tres mil

ACTA DO PLENO

cincocentos profesores e profesoras en Galicia desde que goberna o Partido Popular. Se leva recortado

absolutamente todo o gasto social para primar o pago dos intereses aos bancos alemáns e franceses.
En que país viven vostedes, señores e señoras do Partido Popular? Como se atreven a vir aquí a

contarnos o conto de Feijóo ‘en el país de las maravillas’? Que nos fai un relatorio de Feijóo, un

documento imaxino que llo mandan desde a Xunta de Galicia que da a sensación de que ‘aquí no pasó
nada, de que isto é marabilloso e que gracias a Feijóo e a Rajoy’ non temos problemas problemas no
estado español. Mire un terzo da poboación galega está en risco de exclusión social. Máis do
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atendan en urxencias, cando se eliminou absolutamente a Lei de dependencia en este país, non se fixo

cincuenta por cen das persoas sen emprego non cobran prestacións por desemprego. O paro sobe e
2008. Como que non sucede nada? Pois isto é consecuencia das medidas da troika apoiadas polo señor
Rajoy en Madrid e polo sr. Feijóo en Santiago. E en Barbadás, que todo o mundo o saiba, o remanente
de tesourería que temos non é solo, Ramón, que non nolo deixen gastar, e que non nolo deixan gastar
nin siquera no que queremos. Temos que gastalo no que quere o señor Feijóo e o señor Rajoy.
Poñamos por caso, imaxinemos que queremos gastar o diñeiro deste concello en axudas sociais ás
persoas con máis problemas económicos ou que quixéramos gastar ese remanente en educación ou en
cultura, ou en promoción económica para crear emprego no noso concello , pois non podemos, temos
que gastalo en obras, en cemento, en ladrillos, o que fixo o Partido Popular vinteoito anos. Pois nós
non consentimos con iso, o Bloque Nacionalista Galego non está con estes recortes do Partido Popular
e non nos veñan a contar milongas. Agardamos, xa que vostedes meten esta moción, esta emenda,
agardamos que nos orzamentos do ano 2017, o señor Rajoy e o señor Feijóo teñan a vergoña de
13
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supera o cincuenta por cen e neste país emigraron máis de cento trinta mil mozos e mozas desde o ano

CONCELLO DE BARBADÁS
reverter estas medidas de estabilidade orzamentaria e nos permitan gastar o remanente en Barbadás.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira do Partido Popular.
A sra. Vispo toma a palabra: Señor Fírvida non lle vou a entrar ao seu mitin político. Se non
chegamos a ter os recortes, onde estaríamos agora mesmo? Quérello dicir á cidadanía.
O sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, está na súa quenda de palabra a señora Chelo Vispo.
A sra. Vispo toma a palabra:. Non hai problema, vale? Os recortes admítense, vale? admítense,
porque estamos neste país, vivimos neste país e sei perfectamente que hai recortes, pero se non os
chega a haber diríalle eu a vostede onde íamos a estar. Onde íamos a estar como outros países que hai
por aí arriba, pero bo, mellor. De momento temos que tirar para adiante e ir sumando. Señora Victoria
hoxe aquí e do señor Alcalde e os tres compoñentes do BNG. Durante oito anos que eu recorde, o
vostedes entraron encontráronse nun caixón que sempre o digo con novecentos mil

ACTA DO PLENO

Partido Popular non puido facer uso do superávit que había, ano a ano se foi sumando e cando

euros que

vostedes inverteron no 2016, no que vostedes quixeron, non en algunhas políticas sociais como
vostede di. Que ao mellor estaríamos de acordo, vale? Pero o que si lles digo e que se encontraron

novecentos mil euros. Por que durante oito anos? Fágome a pregunta igual que moitos compañeiros do
meu Grupo, por que non trouxeron unha moción para que ese superávit se puidera utilizar? Que pasa
que agora lles fai falla para poñer en rendemento ese diñeiro á cidadanía. Mire, durante oito anos, co
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Morenza, recórdolle que vostede estivo na oposición igual que algún dos seus compañeiros que están

diñeiro que tiña o Partido Popular sobre cincocentos mil euros, seiscentos, perdón, cinco millóns de
falar.
O sr. Alcalde toma a palabra: Prosiga señora Chelo.
A sra. Vispo toma a palabra: Non, non se preocupe. Imos ver, había sobre cinco seis millóns de
euros que era o presuposto durante oito anos para gobernar o Partido Popular e nunca fixemos recortes
á cidadanía e aos veciños de Barbadás, ao contrario, mantivemos tódalas políticas, tanto sociais como
en educación como sanitarias. Entón, díganme a min que pasa? Que agora é distinto porque están
vostedes gobernando? Claro que si nós, durante oitos anos, ninguén trouxo isto, ni ninguén se
preocupou dos veciños, de que se puidera utilizar o remanente. Que casualidade, verdade? Grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. A señora portavoz do Partido Socialista comentou que
non, xa dixo que non aceptaba a moción do Partido Popular. Creo que somos, é o Grupo. Non sei si fai
falla votalo. As emendas que non se aceptan polo propoñente non entren. Votos a favor desta moción?
14
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euros, seis millóns de euros atendemos en todo momento á cidadanía de Barbadás. Perdón e que oía

CONCELLO DE BARBADÁS
incorporando a emenda de engádea do Bloque Nacionalista Galego. Abstencións? Votos en contra?
En contra o Grupo Popular. Moitas grazas.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor do PSdeG-PSOE, BNG
e Grupo Mixto, as abstencións de Democracia Ourensana e os votos en contra do PP o seguinte
acordo: “Moción do Grupo Socialista do Concello de Barbadás sobre a reinversión do superávit:
1- Permitir que as entidades locais reinvistan o seu superávit en 2017, sen necesidade de xerar
novos ingresos polo mesmo importe, a través dunha autorización legal para esa reinversión que
xurda da prórroga orzamentaria dos PGE. 2- Instar a reformar a fondo o marco legal e
a promover a equidade social, impulsando a función de redistribución xusta da renda e da

ACTA DO PLENO

riqueza, e a política orzamentaria e de finanzas públicas a asegurar prioritariamente o

financiamento dos servizos públicos esenciais para garantir o benestar social das maiorías
sociais. 3- Comunicar este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, presidente do Goberno do
Estado e grupos do Parlamento galego.”

3.- MOCIÓN DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO Á PROL CONSTRUCIÓN DUN
CENTRO PÚBLICO DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS CON DISCAPACIDADE DE MÁIS DE
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constitucional vixente en materia de estabilidade orzamentaria, orientando a política tributaria

VINTEÚN ANOS NA PROVINCIA DE OURENSE.
toma a palabra: Pasamos á moción do Bloque Nacionalista Galego en prol a

construción dun centro público de atención ás persoas con discapacidade de máis de vinteún anos na
provincia de Ourense. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira.
O sr. Núñez toma a palabra (BNG): Boas tardes. Como primeira intervención, como defensa desta
moción que presenta hoxe aquí o BNG, este concelleiro é ao que lle toca defender evidentemente esta
moción fai delegación na súa primeira intervención nunha compañeira nunha portavoz da plataforma
PROCAPD que levan traballando dunha maneira moi importante para a consecución deste centro na
provincia de Ourense.
O sr. Alcalde toma a palabra: Si, poden intervir, si. Teñen cinco minutos en total.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Esta intervención, gustaríame que todos se
subscribiramos no aspecto de deixarlle intervir en lugar do señor concelleiro senón ten que ir ao final
do pleno.
15
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O sr. Alcalde

CONCELLO DE BARBADÁS
A sra. Secretaria toma a palabra: Si estades todos de acordo?
A sra. Vispo toma a palabra: Sr. Alcalde, nós non temos inveniente ningún, incluso o noso tempo o
poñemos a súa disposición. Sen problema ningún.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Tódolos os grupos políticos están a prol de que se
producira esta intervención en lugar da do señor Concelleiro. Si,si. Queda constancia polo tanto. Ten a
palabra neste momento o señor Ramón Padrón.
O sr. Padrón toma a palabra: Ben, como non podería ser doutra maneira estamos todos de acordo
coa a súa reivindicación que é nosa porque en calquera momento calquera de nós pode estar nunha
situación deste tipo, entón, está claro que eu sería o primeiro en vir aquí e pedir, traería unha moción
de nada, no mes de maio do ano pasado, no mes de abril, chegou as miñas mans este folleto que eu vin

ACTA DO PLENO

nunha panadería, ou sexa que non mo trouxo ninguén, nin ninguén me dixo del. Nós trouxemos o día
nove de maio unha moción apoiando iso, xa o ano pasado, que se aprobou aquí. Digo que non nos

chamou ninguén nin nada. Simplemente, eu lin as reivindicacións, consideramos que eran xustas,
falámolo co resto dos compañeiros e trouxemos a moción, xa digo, está datada o 9 de maio de 2016.

Os acordos daquela moción eran, instar á Xunta de Galicia á creación inmediata dun centro público
asistencial e con xestión pública en Ourense para persoas con discapacidade maiores de vinteún anos
e incluso traíamos outro acordo que era instar ao Grupo de Goberno municipal

de valorar a

Número: 2017-0001 Data: 03/03/2017

deste tipo. De feito, eu quero dicir que como persoa, xa non como Concelleiro nin como representante

posibilidade de que este centro se sitúe no noso Concello si é que nós tiveramos terreos para
coa Xunta de Galicia neste senso. Nada máis, non hai nada máis que dicir porque isto xa está máis que
explicado e xa digo, calquera persoa podemos encontrarnos nesta situación, e é unha pena que a Xunta
sempre mire para Ourense en último lugar, xa non é o tema só disto, senón, que isto é moito máis
importante, que afecta ás persoas, pero temos tamén o exemplo do transporte metropolitano, que xa
estaba, que ía a funcionar e, o ano pasado creo que por estas datas ou polo mes de febreiro incluso se
fixo un Pleno extraordinario aquí para xa firmar o contrato de que se ía a empezar xa e ao final nada.
Eu lembro que no mes de setembro, algún membro aquí falou de que tamén isto xa estaba todo para
facelo xa, pero ao parecer, nos orzamentos da Xunta non se contemplou tal cousa, polo tanto seguimos
vendendo propaganda e fume e Ourense segue quedando na cola.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira de Democracia Ourensana
A sra. Jácome toma a palabra: Desde Democracia Ourensana dicir que estamos totalmente de
16
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ofrecerlle á Xunta dada a súa posibilidade de Concello limítrofe con Ourense iniciando os contactos

CONCELLO DE BARBADÁS
acordo, entre outras cousas porque estamos integrados nesta plataforma para promover este centro
público. E a título persoal dicir que de corazón desexo que isto salga adiante.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido Popular.
A sra. Vispo toma a palabra: Como ben dixen señor Alcalde se o tempo do Partido Popular o
queren utilizar nós non temos ningún problema. O apoio téñeno. Eu como Deputada provincial que xa
os escoitei anteriormente no Pleno onde tódolos grupos políticos os apoiaron. Agora mesmo son
portavoz aquí en Barbadás e os meus compañeiros están de acordo comigo, trasladeille os acordos que
son os mesmos que trae o BNG. Ao contrario, estamos que si nos necesitan para algo, estamos aquí
para ir con vostedes ou o que necesiten. Creo que na Deputación xa llo deixamos claro, e soamente
os meus compañeiros menos. Oxalá que todas as súas reivindicacións se cumpran porque todos somos

ACTA DO PLENO

pais e como dicía o meu compañeiro a veces podemos encontrarnos en situacións así. Grazas.

O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Quere? Bo vostede cedeu a súa palabra. Antes non
interveu a voceira do Grupo Socialista que era a quen lle correspondía. Ten agora a palabra

A sra. Morenza toma a palabra: Grazas señor Alcalde. dicir que evidentemente subscribimos os
acordos da moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego. Que apoiamos totalmente a este grupo
de pais e de nais que avogan por un centro dunhas características determinadas e dicir desde o punto

de vista político que o compromiso non é que a señora Consuelo Vispo reciba ou estea de acordo cuns

Número: 2017-0001 Data: 03/03/2017

dicirlle que si quere os minutos que nos restan si os quere para vostede eu non teño ningún problema e

puntos plantexados por unha asociación, o importante son os feitos. Do que se queixan eles é que o
moción aquí, a Xunta de Galicia ten que posicionarse e ten que tomar unha decisión, e ten que traer un
proxecto acaecido e adaptado ao que piden os pais e nais desta provincia para estas persoas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Serafín Núñez. Son tres minutos
nesta ocasión.
O sr. Núñez toma a palabra: Boas tardes. Efectivamente a Plataforma PROCAPD como
comentamos na intervención da compañeira que defendeu esta proposta, presentamos esta moción, de
forma que aglutina a determinados partidos políticos con representación a nivel provincial,
determinados colectivos veciñais, sindicais, etc, e que efectivamente é un colectivo o suficientemente
importante, conseguiu máis de cincuenta mil firmas para levar adiante este proxecto que de momento
non está vendo a luz. É dicir que o centro que a Xunta pretende construír, evidentemente, en
Mariñamansa, pois é un centro ocupacional, un centro que efectivamente, non reúne como di a
17
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Conselleiro non está solucionando o seu problema. Entón a Xunta de Galicia, por iso se trae esta

CONCELLO DE BARBADÁS
compañeira da plataforma, os requisitos que efectivamente, están eles esixindo, que sería un centro de
atención terapéutico-ocupacional para reincorporar a este centro a todos estes rapaces que están no
CEE Miño de Velle e que a partir dos vinteún anos non teñen ubicación, non teñen un lugar claro e
concreto onde facer a súa vida a posteriori deses vinteún anos. E non é pensar que estes rapaces, non é
un centro ocupacional onde van alí a entreterse porque son rapaces que se van a incorporar á vida
laboral. Tristemente estes rapaces non se poden incorporar á vida laboral. Van a ter que vivir nun
centro. Polo tanto, este centro ten que ter unhas características acacidas, ten que ser un centro público,
de xestión pública, e con funcionarios públicos que fagan un cometido concreto e específico para que
vivan con dignidade, e non só, como dixo a compañeira, a portavoz da plataforma, simplemente para
centros públicos doutras provincias como en Sarria, que conta con cento vinte prazas, en Chapela, en

ACTA DO PLENO

Redondela tamén con cento vinte prazas, ou na Coruña ou noutros centros. Como defendín noutras
ocasións, cando o goberno de coalición de BNG-PSOE na Xunta, eran de xestión pública e o Partido
Popular privatizou coa súa nova chegada ao goberno. A xestión que fai o Partido Popular. Entón,

dende aquí o que están pedindo, é un centro público e de garantías. Que efectivamente teña unha serie
de prazas que non son as que o señor Conselleiro de Política Social cando presentou o proxecto que

está para a provincia. É un centro que de facelo tal e como se plantexa nacería xa coxo. Aquí vamos
sempre ao pequeno, cando evidentemente, habería que ir a un centro coas prazas que eles falan, desas
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os rapaces que están no CEE Miño de Velle, senón para todas as familias que están derivadas nos

noventa-cen prazas que realmente farían que Ourense fose unha provincia digna tamén a este respecto.
a provincia de Lugo, con Sarria , etc.
O sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar señor Serafín.
O sr. Núñez toma a palabra: Debemos estar efectivamente a esa altura. dicir que a xestión pública
non está garantida na información que deu o señor Conselleiro, xa que o servizo de cociña e
lavandería non quedou claro que fose tamén xestión pública.
O sr. Alcalde toma a palabra: Remate, por favor.
O sr. Núñez toma a palabra: Seguimos nunha cuestión tamén que non vale como di o proxecto. E
como si a un cego lle fan o cinema. Isto é o que fai o partido popular. Polo tanto, remato, estamos de
acordo coa moción é nada.
O sr. Alcalde toma a palabra: Os acordos témolos todos. Moitas grazas. Señor Ramón Padrón.
O sr. Padrón toma a palabra: Simplemente puntualizar. Segundo a intervención da representante da
18
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Ourense, non somos máis nin menos que ninguén, pero debemos de ter un centro tamén como pode ter

CONCELLO DE BARBADÁS
plataforma creo que dixo vostede, ou entendín mal, que o que lle habían ofertado, habíanlle cambiado
o nome. Habíanlle dito que era era Centro Terapéutico Ocupacional, iso non é o que queren porque
non van a traballar. Pero o nome segue sendo o mesmo.
O sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, non se trata de entrar nunha dinámica de debate. Creo
que expuxeron a súas demandas con claridade
O sr. Padrón toma a palabra: Pero entendín que lle habían cambiado o nome, pero que están de
acordo que sexa un centro de atención terapéutica.
O sr. Alcalde toma a palabra: Non ten nada que dicir. Ten a palabra a voceira do Grupo Socialista.
Señora Victoria, ten a palabra. Non ten nada que engadir? Moitas grazas. Ten a palabra a señora Chelo
A sra. Vispo toma a palabra: Señora Morenza non vou a entrar en debate político porque xa di

ACTA DO PLENO

moito de vostede o que acaba de dicir da miña persoa. Se a miña persoa servise para que se fixera o
centro ocupacional non dubide que estaría onde tivera que estar e apoiándoos a eles. Vostede dixo que

eu, imos ver, os apoiei xa na Deputación como deputada, apoiámolos aquí como Grupo do Partido
Popular de Barbadás. Non entre en debate político, igual que o BNG. Isto non é un debate político, é
unha reivindicación que todos temos que apoiar. Grazas. Xa di moito de vostedes.

O sr. Alcalde toma a palabra: Por alusións despois ten un minuto. Non lle corresponde a ninguén
máis. Ten un minuto xusto.

Número: 2017-0001 Data: 03/03/2017

Vispo.

A sra. Morenza toma a palabra: Non, non, vou ser moi breve. Evidentemente somos políticas
comprometernos con outros políticos que están por encima de nós e que participan nun goberno.
Vostede ten, ou sexa o goberno da Deputación é do Partido Popular, o goberno da Xunta do Partido
Popular, o goberno do Estado do Partido Popular, e venme dicindo que vostede apoia a un colectivo
como política pero sen tomar compromiso algún. E que estamos aquí falando de política. Entende?
Estamos debatendo unha moción política para esixir á Xunta de Galicia que se execute un proxecto, e
vostede ven de bendita. `Eu son bendita e son a virxe María´. Non señora Chelo, iso si que non llo
consinto, somos político.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Votación. Votos a favor da moción? Hai unanimidade
polo que vexo.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
“Moción do BNG a prol da construción dun Centro Público de atención ás persoas con
19
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señora Chelo, non somos persoas que apoiamos a un colectivo. Somos políticos que temos que

CONCELLO DE BARBADÁS
discapacidade de máis de 21 anos na provincia de Ourense: 1- O Pleno amosa o seu
rexeitamento ao proxecto presentado pro non ser o que precisa a provincia. Nin por servizos, nin
número de prazas, nin por garantir a xestión pública, coa que nos comprometemos os partidos
políticos en acordo asinado o 19 de setembro de 2016. 2- O Pleno insta á Xunta de Galicia a que
se

elabore

un

novo

proxecto

que

corresponda

cun

“CENTRO

DE ATENCIÓN

TERAPÉUTICA-OCUPACIONAL”, público, que execute nunha primeira fase o cnetro de día e
servizos común e que deixe previsto para unha segunda fase o centro residencial. 3- O Pleno
insta á Xunta de Galicia a que se garanta, en todo caso, a xestión pública do mesmo.”

RECURSOS HUMANOS

ACTA DO PLENO

O sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos á moción do Partido Popular de Barbadás sobre á
elaboración dunha auditoría de recursos humanos. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira.

A sra. Vispo toma a palabra: O Concello de Barbadás é unha organización cun número moi
elevado de persoal e de diversas categorías. Funcionarios de carreira, interinos, contratados en réxime

de dereito laboral e persoal eventual. Unha elevada proporción do presuposto municipal está destinado
a gastos de persoal. É razoable que tanto os cargos políticos como a poboación en xeral queiran e

necesiten estar informada da xestión dos recursos humanos municipais. Non hai dúbida que desde
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4- MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR SOBRE A ELABORACIÓN DUNHA AUDITORÍA DE

plantexamentos ideolóxicos diferenciados, cada opción política… Vou esperar que saian eles, vale?
A sra. Vispo toma a palabra: É razoable que tanto os cargos políticos como a poboación en xeral
queiran e necesiten estar informada da xestión dos recursos humanos municipais. Non hai dúbida que
desde plantexamentos ideolóxicos diferenciados, cada opción política desexa mellorar a xestión do
Concello de Barbadás e para elo hai como premisa previa o dispoñer de toda a información posible do
área que máis recursos destina o propio Concello, como é o de persoal. É por esta razón que
consideramos adecuado que os diversos grupos políticos dispoñan de información clara e completa
sobre o persoal do Concello, para poder coñecer a estrutura, número, clase, retribucións e procesos de
selección do persoal contratado no Concello, e así poder, no seu caso, aportar ideas de mellora. O
Partido Popular de Barbadás, pide unha auditoría interna de recursos humanos a través do secretario e
do interventor deste Concello. Sería unha ferramenta obxectiva imparcial que permita facer unha
radiografía do persoal que ten o Concello. Empregado por empregado, a estrutura pola que se ordenan,
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O sr. Alcalde toma a palabra: Cando queira señora Chelo.

CONCELLO DE BARBADÁS
as clases de persoal que ten o Concello, canto persoal laboral, cantos funcionarios interinos, cantos de
carreira, funcións que realizan e os soldos de dito persoal e os seus complementos. Sería unha
ferramenta que serve de complemento perfecto para axudar a elaboración da RPT que actualmente
está realizando unha empresa externa e que xa se pagaron, case, case non, 5.800 € para entregar un
borrador ao señor Alcalde con data 28 de decembro, e que segundo informou nas Comisións de data 9
de xaneiro, só el tiña esa información. Entendemos que a RPT nos vai dar o organigrama ideal que
necesita este Concello, mentres que a auditoría de persoal nos da a realidade do que temos e como
encher ese organigrama coas persoas máis capacitadas, porque o gasto en persoal, e sigo insistindo, é
o gasto máis importante dos presupostos deste Concello. Un deles, e polo tanto as decisións que se
recursos. Resumindo, creemos que é responsabilidade política de toda a corporación, non só nosa,

ACTA DO PLENO

senón de toda a corporación sigo insistindo, ter esta radiografía para poder mellorar a eficacia e o
servizo ao cidadán. Por conseguinte, esta auditoría interna que analiza xa pormenorizadamente e de
xeito individual os postos existentes e as necesidades do Concello, entendemos que se evitarían gastos

e contratar empresas externas como fixo o Grupo de Goberno actual. É moi sinxelo dilapidar diñeiro
de tódolos veciños do Concello, verdade señor Alcalde? Vostede sabía que se podía evitar este gasto,

pero ten que ser unha vez máis o Partido Popular quen lle dea as claves para seguir elaborando a RPT.
Levamos desde o mes de marzo do 2016 con este tema, sen noticias. Repito casualidades outra vez
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toman en materia de persoal e de recursos humanos, teñen moito que ver como manexamos os nosos

máis que se nos informa nas Comisións que xa entregaron un borrador con data 28 de decembro do
Como se pode presentar un borrador se parte do persoal deste Concello non entregou unha plantilla
que dita empresa lles entregou para ter os datos do seu posto de traballo e as súas funcións?. Sr.
Alcalde, non cree que foi un gran erro? Recoñeza un dos seus tantos erros, e cree unha Mesa de
Traballo onde todos os Grupos Políticos podemos aportar para crear unha RPT acorde coas
necesidades do Concello. Vostedes sabían que podían evitar o gasto da empresa externa. Tiñan outra
opción e era solicitar axuda ou colaboración á Deputación para realizar a RPT. No ano 2016 varios
concellos da provincia solicitaron a colaboración para realizar a súa Relación de Postos de Traballo, e
dígolle máis, no Pleno extraordinario do estado da provincia da Deputación, o 16 de novembro, onde
teñen representación vostedes e o Bloque, aprobouse un acordo para seguir colaborando cos concellos
que o soliciten, axuda para realizar as súas relacións de postos de traballo sen custe algún. Señor
Alcalde, como llo vai a explicar aos seus cidadáns, aos seus veciños? Despois digan que esta
21
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2016. O Partido Popular presenta unha moción e aparece de súpeto un borrador con data próxima.

CONCELLO DE BARBADÁS
Deputada non fai o seu traballo como din sempre.
A sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O sr. Padrón toma a palabra: Imos ver. Nós si que estamos de acordo co que é a exposición da
moción. Estaríamos nós de acordo e calquera que a lea está de acordo. O que pasa é que os acordos,
imos ver, nos estivemos informando, auditoría inciden que se faga polo que explicou agora a señora
Chelo, no orzamento do 2017 ven todo con datos de todos os traballadores do Concello, o grupo e o
que cobran. E isto, supoño que isto sería o que a empresa que entregou o borrador ao señor Alcalde,
miraría isto todo para facer o borrador da RPT. Eu, quero pensar que iso é a auditoría, como vostede
acaba de dicir, para saber o persoal que temos, o que cobran, e a categoría que teñen e todo pois está
queren. Segundo acordo, solicitar para elo a axuda da Deputación Provincial, dende o noso Grupo non

ACTA DO PLENO

queremos que a auditoría, ou a RPT no la faga a Deputación Provincial de Ourense, queremos que a

faga unha empresa privada, nin queremos que a faga tampouco ninguén do concello . Entón, nós o que

apoiamos, que no noso programa tamén que a RPT se fixera nunha empresa privada. E logo crear
unha Mesa con representación de tódolos grupos políticos onde se lles informa da estrutura do persoal,
efectivamente, nós queremos que ese borrador polo que nos dixeron na Comisión Informativa, está
feito, osea está entregado, xa está entregado, ten unha data de entrega por esa empresa privada, que xa

nolo amosarán, cando nos dean o borrador, e a nosa petición é que o goberno, unha vez que ese
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aquí. A nós dixéronos que esta era a auditoría, si hai outra téñennos que dicir cal é a auditoría que

borrador sexa presentado aos sindicatos e aos traballadores que son os que se teñen que por de acordo
antes de ir a Pleno.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Ten a palabra a señora Julia, voceira de
Democracia Ourensana.
A sra. Jácome toma a palabra: Si,nós estamos de acordo coa moción. Todo o que sexa transparencia
e control benvido sexa. Sempre e cando non supoña ningún gasto, claro
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ben, pois en relación a esta moción, dicirlle a sra.
Chelo que compartimos co Partido Popular que a cidadanía precisa e demanda información,
transparencia, eficacia e eficiencia. Sobre o uso dos recursos públicos e tamén sobre o uso dos
recursos humanos. E debo dicir que esta non é unha demanda que xurdiu da nada. É unha demanda
que está presente na sociedade e que o Grupo de Goberno defende agora e cando estábamos tamén na
oposición. Polo tanto non me queda máis que darlle a benvida a esta demanda de transparencia. Teño
22
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para levar adiante a RPT, unha vez que pase eses trámites, lles sexa presentado ao grupos municipais

CONCELLO DE BARBADÁS
que dicir que no día de onte, entrou en vigor o orzamento do ano 2017. Nese documento figura un
importante apartado formado por quince folios, que xa fixo mención o señor Ramón Padrón, de
quince folios no que se fai referencia polo miúdo ao persoal do Concello, aquí, hai quince folios como
dicía antes no que se fala, no que se distingue entre funcionarios, por unha banda, e por outra banda,
fálase do persoal laboral fixo, fálase do persoal laboral temporal, e fálase dos interinos. E outro
apartado tamén no que se fai referencia ás retribucións, en canto as súas retribucións básicas, os seus
complementos específicos e o seu complemento de destino, e ven detallado tamén por categorías e
incluso polo posto, e incluso non, ten que ser así, polo posto de traballo que desempeña cada un deles
e ás áreas ás que están asignadas. Hai aquí información de todo o persoal, como dicía, tanto laboral,
asignados. Unha auditoría ten por obxecto constatar a realidade existente, é dicir, unha foto fixa dun

ACTA DO PLENO

momento concreto, e cando se elabora o anexo de persoal incluído nos orzamentos, xa se está facendo
unha auditoría da que fala, a auditoría da que fala o Grupo Popular. Entendo que tódolos grupos

políticos teñen coñecemento e constancia por medio de este anexo de persoal, da estrutura actual e
das retribucións. Que vostede fala das retribucións tamén e do gasto da estrutura actual do persoal do

Concello. Os orzamentos municipais son públicos e polo tanto a eles poden acceder tódolos veciños e

veciñas do noso Concello. Por outra banda dicirlle que este Goberno decidiu elaborar unha nova

relación de postos de traballo, motivada por varias razóns, pero fundamentalmente polo crecemento
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fixo, temporal e funcionarios. Ademais indícase, como dicía antes, que neste documento a quen están

da poboación e tamén pola asunción desde hai tempo, non de agora, senón de hai tempo de novas
na distribución da citada carga laboral. En aras precisamente da transparencia que vostede defende e
pregoa aquí, o Partido Popular, non vostede senón o Partido Popular, vostede é a súa voceira, o
Goberno Municipal decide sacar a concurso a elaboración da RPT. Publicouse na páxina web do
Concello a posibilidade, o que se ía a elaborar unha RPT nova e que se podía presentar calquera
empresa a este concurso, e polo tanto, máxima transparencia. Publicitouse na páxina web do Concello,
presentouse unha única empresa e foi a ela polo tanto a quen se lle asignou dado que cumpría cos
requisitos que se marcaban nese requirimento. Non quixemos en ningún momento que esa relación de
postos de traballo estivera condicionada ou marcada por ninguén. Absolutamente por ninguén.
Consideramos que debe ser un documento elaborado por unha empresa totalmente independente e que
non houbera ningún tipo de dúbida sobre que tivera algún tipo de carácter ou sesgo condicionado por
alguén. Aquí, as únicas intervencións que houbo ou reunións que houbo coa empresa en cuestión
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competencias e servizos que provocan unha importante carga de traballo, unha crecente complexidade

CONCELLO DE BARBADÁS
foron os concelleiros, e por parte do persoal do Concello, a efectos de indicarlle como está estruturado
agora mesmo o Concello. E en relación a, vou ser breve porque non me puxen o tempo, pero supoño
que vou chegando aos cinco minutos. As consultas? A consultora reuniuse co persoal de tódolos
departamentos deste Concello. Co persoal que eles estimaron oportuno e adecuado, recibindo as súas
opinións no seu departamento. Hai traballadores e traballadoras deste Concello que aínda non
responderon, é certo. Aínda non responderon, pero van a responder, porque ademais tamén se lles
insistiu estes días de que fixeran, ou de que trasladaran esa resposta. As datas de reunión con esas
persoas foron: o día 21 de xullo de 2016 co Centro Empresarial Transfronteirizo, coa súa responsable.
O día 28 de xullo, na Casa de Cultura co seu responsable. O día 9 de setembro co responsable de
responsable desa área. O día 26 de setembro co señor responsable da Policía Local, que é o seu xefe.

ACTA DO PLENO

O día 6 de outubro co responsable, ou coa responsable neste caso, da Casa da Xuventude. O día 10 de

outubro coa Gardería Escola Municipal, a Escola de música, concretamente con Pilar e con Xoan
Manoel Gil. O día 11 de outubro co responsable do Polideportivo, o señor Adrián Varela. O día 20 de

outubro coa Concelleira responsable de obras e o 28 de outubro, novamente co responsable, co xefe
do servizo de urbanismo, e co señor Concelleiro Tenente Alcalde. O 22 de novembro, coa señora
Secretaria, o 29 de novembro, coa señora Interventora. Está na súa quenda de palabra.

A sra. Vispo toma a palabra: Señor Alcalde, imos ver. Eu non sei se sabe como funciona unha RPT?
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Axuda ao Fogar na oficina de A Valenzá. O 19 de setembro coa Concelleira de Educación porque é a

Xa vexo que non, porqeu o que vostede di que presentan os quince folios, e lle digo tamén ao señor
vímola que a empresa lle deu a cada un dos traballadores deste Concello, sabe por que non a
presentan? Fale cos traballadores e llo van a dicir. Señor Padrón, vostede di que non quere que a
Deputación lle faga a RPT. A Deputación non a fai, faina o Concello de Barbadás, o Grupo de
Goberno ao cal vostede pertence, vale? con axuda da Deputación. É totalmente de balde. Explíquelle
aos veciños, bo, estou na miña quenda de palabra, vale?
O sr. Alcalde toma a palabra: Niso ten razón a señora Chelo Vispo.
A sra. Vispo toma a palabra: Estou na miña quenda de palabra. Hoxe dixen que non me vou alterar
e creo que o estou facendo bastante ben. O que si lle digo é a ver como lle explica o Grupo de
Goberno e vostede, xa o vou deixar aparte, Compromiso por Barbadás, que lle custa catorce mil euros
facer unha RPT que a Deputación lle pode axudar. Mire os traballadores deste concello , vale?, e si
quere, non lle vou poñer nome e apelidos, cando salgamos lle digo nome e apelidos para que vostede
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Padrón, nos quince folios non aparecen as funcións de cada traballador. Imos ver, a plantilla, nós

CONCELLO DE BARBADÁS
vaia falar con eles, queren que a RPT a faga a Deputación, polo xeito que teñen de facelo, polo
organigrama, polas categorías e polo que a eles lle corresponde correctamente, vale?. Entón, falen cos
traballadores. Vostede dime, señor Alcalde que no mes de marzo entrou a traballar esta empresa,
poñamos abril, porque non recordo exactamente a data. Estame relatando aquí que no mes de outubro
e no mes de novembro, ou sexa, durante estes meses que se lle pagaron xa case seis mil euros, que
fixeron? Vostede dime que non entregaron as plantillas, recoñeceuno, vale?
O sr. Alcalde toma a palabra: Algunhas non.
A sra. Vispo toma a palabra: Recoñecérono. Como poden facer un borrador e entregarllo a vostede,
que tamén dubido, sen entregar as plantillas, e as funcións deses traballadores que a maioría deles son
únicas persoas que entregaron, traballadores deste Concello, ao mellor non teñen eses postos de

ACTA DO PLENO

responsabilidade que nós queremos que si asuman. Igual que a moción que traemos a continuación,
iso é o que non entendo. E en primeiro lugar, a auditoría, señor Padrón, deses quince folios, aí non

aparecen as funcións. Primeiro infórmense de como funciona a RPT. Mire, a señora Interventora e a
señora Secretaria teñen que ter no seu poder este borrador, para poder dar un informe despois que xa
pedimos nós por escrito, o informe de intervención e secretaría da relación de postos de traballo.

Tamén lle vou a dicir máis ao Grupo de Goberno e a vostede que imos seguir detrás desta RPT ata o
final, porque entendemos que non cumpre os requisitos legais. E vámolo demostrar tamén, vale?. Por
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técnicos, vale? E que teñen un posto moi relevante neste Concello. É que non o entendo, porque as

que cree que moitos traballadores non entregan esta plantilla?
A sra. Vispo toma a palabra: Grazas señor Alcalde.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas a vostede. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O sr. Padrón toma a palabra: Está claro que a RTP ten que cumprir o mecanismo legal que haino
que cumprir. Vostede di a Deputación, a Deputación o que fai a Deputación ou encárgallo a unha
empresa privada? Aínda non o dixo tampouco. Non dixo a Deputación. Dixo a Deputación que o fan
os funcionarios da Deputación ou llo encarga a unha empresa privada. Nós defendemos, defendemos,
é a nosa posición, que se faga, mediante unha empresa privada e aplaudimos que se fixera así porque
tamén dixemos que tiña que ser así, ou sexa a nosa posición foi esa, que o fixera unha empresa
privada e saíu a concurso e colleuno unha empresa privada e nada máis. Vostedes defenden outra
posición é lexítimo. Quero dicirlle que non estou no Grupo de Goberno, senón se enterou, pois, sábeo
ben. E logo, vostede fala de funcións, eu non sei a que lle chama funcións. Aquí pon, auxiliar de axuda
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O sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, rematou a súa quenda de palabra.

CONCELLO DE BARBADÁS
no fogar, oficial de primeira encargado de parques e xardíns, auxiliar base biblioteca, oficial de
segunda, ou palista.
O sr. Padrón toma a palabra: A empresa que fai a RPT colle os datos de aquí, ou de onde? Home,
suponse que, vamos a ver. Nós pedimos que ese borrador, nós preguntamos na Comisión que o
borrador estaba entregado o 28 de decembro. Cando nolo ensinen. Nós o que si pedimos, para non
entrar en debate, para non entrar en debate políticos que non levan a ningún lado, o que si lle pedimos
ao Goberno e que si, efectos legais, e unha vez que se chegue a un acordo con eles . Si non sabemos si
ten que ser elevado a pleno ou non, imos a preguntar, preguntarámolo aquí, si o ten que aprobar o
pleno.
documento de entrada, 28 de decembro, ou sexa que, a moción é posterior, señora Chelo. Vostede

ACTA DO PLENO

falaba de que a raíz de que vostedes presentan unha moción, entrégase o borrador. Non, señora Chelo

non, está moi equivocada. Eu entendín iso, eu entendín iso. 28 de decembro. Non é unha coincidencia,

será unha coincidencia que vostedes presentaran a moción. 28 de decembro. Mire. Vostede está
falando da suposta falta de legalidade ou exerce de legalidade. Unha RPT ten que, ten moitos aspectos
legais que hai que xustificar, que hai que presentar, que hai que plantexar. No propio documento da

RPT está relacionada toda a xustificación, a lexislación aplicable, está moi detallada, señora Chelo.

Cando lles toque tela no seu poder, terana. Cando lles toque tela no seu poder, terana. E pouco máis
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O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Julia. Pois ben, aquí está o

vou dicir sobre o tema, é dicir, queremos unha RPT absolutamente transparente que non estea
deste concello e vai cumprir todos os visos de legalidade, todas as esixencias legais que teña que
cumprir. E dicirlle ademais, porque vostede está falando de que se fixo unha, non todos os
traballadores e traballadoras deste Concello entregaron a súa plantilla, ou o seu, si a respostas a esa
enquisa, pois algúns porque se esqueceron eu tamén falei con eles e lle lembrei que debían entregala,
debían entregala, pero tamén debo dicirlle a señora Chelo Vispo que hai moitos métodos para elaborar
unha relación de postos de traballo, moitísimos, diversos. Que non necesariamente teñen que ser como
vostede explica. Existen diferentes métodos para a recollida de información acerca das distintas
dependencias, áreas dos postos de traballo, sendo os de tipo directo, a entrevista, o cuestionario, a
observación e o diario, empregados de forma individual ou conxunta. Vostede fala exclusivamente dun
método de análise. Si,vostede mencionou varias veces a posibilidade ou a ausencia de resposta a esa
enquisa que lle fixeron algúns traballadores e traballadores. Pois que saiba vostede que hai diversos
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condicionado por ningún grupo político, por ningún goberno, por ningún funcionario/funcionaria

CONCELLO DE BARBADÁS
métodos para elaborar unha RPT, ese é un máis, nin máis nin menos, é un máis. Este está feito deste
xeito e aglutina diversas posibilidades de análise e de estudo sobre a realidade laboral deste Concello.
Eu non teño moito máis que dicir sobre o tema. Polo tanto eu creo que xa houbo dúas intervencións
por tódolos Grupos e sométese a votación esta moción do Partido Popular. Votos a favor?
Abstencións? Votos en contra?
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor do PP e Democracia
Ourensana e os votos en contra de PSdeG-PSOE, BNG e Grupo Mixto o seguinte acordo: “Moción do
PP de Barbadás sobre a elaboración dunha auditoría de recursos humanos”
MOCIÓN

DO

PARTIDO

POPULAR

DE

BARBADÁS

PARA

CREAR

UN

DEPARTAMENTO DE CONTROL E XESTIÓN DOS CONTRATOS E SERVIZOS

ACTA DO PLENO

PRESTADOS AO CONCELLO

O sr. Alcalde toma a palabra: O seguinte punto da orde do día, é a moción do Partido Popular de
Barbadás para crear un departamento de control e xestión dos contratos e servizos prestados ao
Concello de Barbadás. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira.
A sra. Vispo toma a palabra: O control das concesións é unha necesidade, que? Perdón.
O sr. Alcalde toma a palabra: Non, non, está na súa quenda de palabra.

A sra. Vispo toma a palabra: Vale, vale, perdón. O control das concesións é unha necesidade e debe
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5-

realizarse mediante un departamento creado para esta finalidade, dotado de persoal cualificado e
forma indirecta. Os contratos e a xestión indirecta dun servizo a través dunha concesión administrativa
non diminúe a responsabilidade da administración polo seu funcionamento. A Administración
constitúese pois en garante da execución dos contratos e se de eles se derivase a prestación adecuada
do servizo público por parte do concesionario, para elo está obrigado a controlalo. No texto refundido
da Lei de Contratos do sector público recoñécese a Administración contratante con relación ás
concesións administrativas de obras e servizos a potestade de vixiar e controlar o cumprimento das
obrigacións do concesionario, podendo inspeccionar o servizo, as súas obras, instalacións e locais, así
como a documentación relacionada co obxecto da concesión. O regulamento de servizos das
Corporacións Locais, prevé incluso a designación dun interventor técnico pouco antes de que finalice
o prazo da concesión, para que vixíe a conservación das obras e do material e informe á Corporación
Municipal ou Provincial sobre a reparacións e reposicións necesarias para mantelos nas condicións
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especializado, onde se centralice toda a información relativa aos contratos e servizos xestionados de

CONCELLO DE BARBADÁS
previstas. A Lei de Contratos do sector público, coa finalidade de reforzar o control do cumprimento
do contrato e axilizar a solución das diversas incidencias que podan xurdir durante a súa execución
contempla que os órganos de contratación podan designar un responsable do contrato. Persoa física ou
xurídica, a quen corresponderá supervisar a súa execución, adoptar as decisións e ditar as instrucións
necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada no ámbito de facultades que
aqueles a atribúan. Á vista de todo o exposto anteriormente, resulta que a Administración Local
dispón con relación ao concesionario das potestades de dirección, inspección e sancionadora. Esta
última con unha finalidade esencialmente preventiva e non retributiva e o seu exercicio é posterior ou
a lo menos simultáneo ao exercicio pola Administración da prerrogativa de inspección e control do
de xeito que a omisión ou o exercicio incorrecto poden dar lugar a responsabilidade administrativa, si

ACTA DO PLENO

lesiona a terceiros ou a propia administración. Por elo é necesario delimitar os adecuados sistemas de
información e mecanismos de control necesarios que permitan o seguimento das condicións
establecidas de forma que a entrega da xestión do servizo público a unha entidade privada se realice
con seguridade e garanta a correcta prestación do servizo ao cidadán. Léolle os acordos da moción.

Primeiro, contemplar no seu caso, incorporar dentro do organigrama da nova relación de postos de

traballo, un ou varios postos coa función de supervisión, inspección e control de cumprimento dos
contratos que se celebrarán ou celebre nun futuro o Concello de Barbadás, en especial as concesións
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concesionario. As potestades descritas, deben exercerse dado o carácter irrenunciable da competencia,

de servizos públicos, concesións e autorización demaniais e negocios xurídicos patrimoniais de trato
co voto dos Grupos Municipais sobre a mesma. Grazas señor Alcalde.
A sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor. Ramón Padrón.
O sr. Padrón toma a palabra: Como na anterior moción que presentaron, estamos de acordo cos
motivos, coa exposición de motivos, pero unha vez encargado o funcionamento do Concello, vostedes
din que fixérase o control, e segundo nas Comisións Informativas, dixeron que sen contratar a
ninguén, ou sexa sen contratar persoas alleas, senón co propio persoal que hai dentro do Concello, con
algún persoal que teñen aquí ou varios postos. Non especifícase si sería un só ou si serían máis. Nós
ata onde coñecemos os contratos de servizos que se reciben en primeiro lugar e logo nas Comisións
Informativas falamos xa do tema das obras. Contratos de servizos que nos saibamos está a auga, o lixo
A responsable e supervisora neste caso é a Concelleira responsable desa concellería e ten
competencias nese servizos e ela é a responsable de que se estea executando, de que se estea
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sucesivo. E como outras veces tantas traemos, segundo, que esta moción se traslade a web municipal

CONCELLO DE BARBADÁS
executando convenientemente.
O sr. Alcalde toma a palabra: Un momento, un inciso, non estaba gravándose a intervención do sr.
Ramón. Entendo que debería empezala.
O sr. Padrón toma a palabra: Bo, imos a ver, vale,
O sr. Alcalde toma a palabra: Empece de novo porque non quedou rexistrada.
O sr. Padrón toma a palabra: Ben, Estamos de acordo coa exposición de motivos que se fan nesta
moción, non así tanto cos acordos toda vez que nós recabamos información. Os contratos de servizos
ao que se refire a moción en primeiro lugar e logo en Comisións Informativas falouse tamén das
Concelleira. Queremos pensar a Concelleira responsable da Concellería que ten competencia nestes

ACTA DO PLENO

servizos. Esta Concelleira recordamos que ten adicación exclusiva e polo tanto ten que facer este

control e ela é a responsable, e nós estamos aquí para supervisar si o fai ben ou fai mal. Non creemos
que teñamos que poñer a unha persoa a supervisar estes servizos, senón teríamos que pór a unha

persoa especializada no tema da auga, a outra no tema do lixo e a outra no tema da limpeza. Entón
díganme vostedes que persoal adicamos a iso, porque a moción está moi ben, pero hai que traela,

baixala ao terreo e dicir que persoal imos, a que persoas imos a designar senón vamos a contratar a
ninguén de fóra. iso é o que pensamos nós. E en relación despois ao que se falou dos contratos de
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obras. En canto aos contratos de servizos que son auga, lixo e limpeza están a supervisión da

obras, en relación aos que se falou aos contratos de obras, eu senón me escoitan non, o que se falou
están realizadas ou non, ou en consonancia co que se contratou por parte do Concello , fágao ben ou
mal, como xa se deu algún caso no ano pasado da piscina municipal e que se recolleu a obra pero a
obra non estaba ben. Pero son a estes efectos, son o aparellador e o arquitecto. Non podemos meter a
ninguén máis. E logo, o tema do papeleo dentro do Concello, entre Secretaría e Intervención, son os
que levan o tema burocrático dos contratos coas empresas e todo iso, e eu supoño que o fan ben,
porque si algunha cousa está mal sairía á luz. Non sei se realmente vostedes queren poñer unha persoa
só, supervisando isto todo, no tema dos contratos de obras non podería ir, porque non ten, ten que ser
o aparellador ou o arquitecto. E logo, como fan? Esa persoa controlará a auga, lixo e limpeza?
Nomeamos tres persoas, unha para cada cousa? Porque entón tería que ser un experto en cada tema.
O señor Alcalde toma a palabra: Ten que rematar señor Ramón
O sr. Padrón toma a palabra: Tería que ser un experto no tema da auga, un experto no tema do lixo
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dos contratos de obras as únicas persoas que poden ir as obras e certificalas, e certificalas para ver si

CONCELLO DE BARBADÁS
e un experto no tema da limpeza. Volvemos a repetir o de antes, como pasou antes igual. Estábamos
de acordo nos motivos, pero non estábamos de acordo cos acordos.
O sr. Alcalde toma a palabra: Remate.
O sr. Padrón toma a palabra : Entón sen concretar, non podemos apoiar a moción.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Julia, voceira de Democracia
Orensana.
A sra. Jácome toma a palabra: Si,estamos de acordo coa moción
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Victoria Morenza.
fala o

Partido Popular na súa moción xa se está exercendo na actualidade, sábeno vostedes

ACTA DO PLENO

perfectamente. Nunha labor coordinada de tódolos servizos implicados, fundamentalmente,
intervención, tesourería e secretaría. Non querendo abusar da reiteración das afirmacións realizadas

pleno tras pleno, vémonos na obriga de incidir no feito de que no Concello de Barbadás trabállase en
equipo. As concesións de servizos públicos, as autorizacións demaniais e os negocios xurídicos
patrimoniais de tracto sucesivo dos que vostedes falan xa son controladas e supervisadas tanto polos

representantes responsables políticos de cada área como polo persoal implicado no proceso de
execución de cada contrato. A prestación do servizo contrólase por o pola Concelleira do persoal da
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A sra. Morenza toma a palabra: Moitas grazas. Pois ben, a supervisión, inspección e control da que

brigada de obras, cando se trata de traballos realizados por empresas adxudicatarias do servizo de
Secretaría no que se refire aos trámites iniciais e finais, ou en Intervención ou Tesourería cando se
trata de formalizar pagos ou facturas. Isto non tería xa nin que recordarllo, xa o saben vostedes. Cando
o Partido Popular alude ao control e xestión dos contratos supoñemos que se refiren tamén ao control
e supervisión dos pregos de cláusulas administrativas, e supoñemos que coñecerán que dende que o
actual Goberno tomou posesión, empezou a súa andadura un seguimento continuado destes
cumprimentos, por este motivo esixímoslle xa no seu día, á empresa Geseco, que utilizara a máquina
que figuraba a disposición do servizo da oferta presentada por esta empresa, o caso máis salientable
foi a posta en valor da varredora, cando o goberno Popular gobernaba, só se vía a varredora na rúa
unha vez ao ano. iso é cumprimento de control e cumprimento e supervisión do prego de cláusulas
administrativas da adxudicación do servizo de recollida de residuos e limpeza viaria. O nivel de
control e esixencia demóstrase tamén no proceso negociador a raíz dunha cláusula abusiva que o
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saneamento e abastecemento, por exemplo. Tamén existe un control noutros departamentos como o de

CONCELLO DE BARBADÁS
Partido Popular permitiu cando en 2007 asumiu que fora a propia empresa a que presentara un estudo
económico feito pola propia empresa, cando a poboación se incrementara nun 20%. Esta cláusula xa
foi cuestionada dende o principio por este Goberno e por este motivo non aceptamos a unelateralidade
da empresa de esixir ao Concello de oitenta e sete mil euros ao aumentar a poboación un 20%. E
porque facemos unha labor de control e fiscalización estamos dando os pasos necesarios coa
colaboración directa de técnicos do concello de Barbadás, para chegar a un acordo que non sexa
gravoso para as arcas municipais con esta empresa precisamente. Temos tido varias reunións nas que
teñen estado presentes técnicos e responsables políticos. Desde o Concello estase facendo tamén unha
labor de seguimento no cumprimento do contrato tanto a nivel do traballo diario como no
control exhaustivo dos contratos e concesións de servizos, estamos supervisando de xeito constante as

ACTA DO PLENO

obras que realiza a empresa Viaqua, unha supervisión que é visada polos servizos correspondentes.

Estamos analizando con lupa os traballos que realiza esta empresa, como poden ser a nova creación de

redes de saneamento e abastecemento, elixindo a mellor opción para os intereses municipais, se temos
que elixir un ou outro presuposto, poñendo nós os medios materiais e humanos. E sempre buscando as
opcións menos gravosas para o Concello de Barbadás. E respecto á empresa de limpeza de edificios

públicos tamén se está esixindo o completo cumprimento dos pregos porque o que non imos permitir é
que non se axusten ao cumprimento dos pregos, como vostedes ben saben e teñen pedido información
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cumprimento dos elementos esenciais do prego precisamente con esta empresa. E porque levamos un

ao respecto e ténselle dado e seguiráselle facilitando todo tipo de información porque nós non temos
administrativas. Consecuencia, estase facendo un control exhaustivo diario e directo de tódolos
contratos que asinou o Concello de Barbadás, ou que asinaron na súa época, ou os que se asinaron na
época deste Goberno.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Chelo Vispo. Ten a palabra
vostede señora Chelo Vispo.
A sra. Vispo toma a palabra: Información si que pedimos, pero contestar, non se nos contesta en
tempo e forma. Que vostede o saiba, ningunha. De feito temos varias, do mes de novembro aínda sen
contestar. Houbo contratos, non diga, por esa, imos ver, e que xa. Imos a ver. Houbo contratos neste
Concello que non se lles deu o seguimento axeitado e vostedes sábeno. De todos é coñecido que
moitas veces as empresas utilizan esta falla de control por parte das institucións para incumprir os
contratos. Mentres non quede outro xeito que facer contratacións de empresas estarán a favor de que
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nada que esconder, pero o que non imos permitir e que ninguén incumpra os pregos de cláusulas

CONCELLO DE BARBADÁS
se vixíe e que se comprobe que efectivamente se está dando cumprimento ao servizo para o que se
contrataron. No Concello de Barbadás non existe esa figura, por iso solicitamos que a través da
modificación da RPT, por iso lle dicía antes señor Padrón que hai que saber as funcións de cada
técnico deste Concello, de cada persoa, porque si hai xente dentro desta plantilla que pode facer estas
funcións, e vostede non entendo a moción, logo explícolla fora. A RPT cree ese departamento para
supervisar e controlar tódolos contratos que teña con empresas externas. Na actualidade hai técnicos
responsables en cada unha da Concellería que ten que facer o control e seguimento dos contratos, e
deberían, os Concelleiros, repito, deberían ser vixiantes nas súas contratacións e coordinar cos seus
técnicos de área a supervisión. Cónstanos que por parte dos Concelleiros, non se procedeu a facer un
se realizaron en determinados bens municipais. Agora llo explico señora Victoria. Nin se verificaron o

ACTA DO PLENO

cumprimento das melloras deses contratos, e iso é unha neglixencia da xestión de cada un dos
concelleiros desta Corporación. Voulle poñer exemplos e vostede vaime dicir vostede despois que xa
dixo un o señor Padrón. A piscina, o asfaltado, vostede sabe que no camiño de atrás de Barbadás, o

camiño que ven por aquí, levantouse todo o asfalto, o señor Marabú o pode constatar que foi por alí e
dicía `si a xente vai de noite se cae abaixo´. Abriu o asfalto e ninguén puxo…cando os avisaron si que
puxeron sinais. Hai que controlar as obras. A pintura dos pasos de peóns. Vostedes saben que a pintura

dos pasos de peóns non é a axeitada. Pedimos un informe técnico para que se demostre que a pintura
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seguimento dos seus propios contratos, facer un control das obras que se realizaron e das cesións que

que usaron nos pasos de peóns non é a correcta e hai neglixencia por parte dos Concelleiros neste
Fonval?, vale? Xa señor, xa sabía vostede que o ía a sacar, claro que si señor Alcalde, xa o oín.
O sr. Alcalde toma a palabra: Son intelixente señora Chelo.
A sra. Vispo toma a palabra: Non, non, xa o oín. Coñéceme ben.
O sr. Alcalde toma a palabra: Son intelixente
A sra. Vispo toma a palabra: A cafetería do Fonval clama ao ceo. O que pasa que no seu momento
non quixemos porque facíamos dano a unha familia, e nós non imos contra as persoas, vale? O que si
imos e a como está funcionando este Concello. Señor Padrón e mire ben, e llo digo, e llo digo. A
piscina, a cafetería da piscina, esta última, só e cuestión de ver como funcionou esta última, este
último verán. O cumprimento, a limpeza, a limpeza señora Victoria. Por que vostedes…
O sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, leva tres minutos trinta e catro segundos.
A sra. Chelo Vispo toma a palabra : Déame só un segundo.
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Concello. Cesións: Recordan que entrou este Grupo de Goberno houbo unha cesión da cafetería do

CONCELLO DE BARBADÁS
O sr. Alcalde toma a palabra: Doulle ata catro minutos e medio, mire.
A sra. Vispo toma a palabra: Déame só un segundo, cando non quere escoitar, e que enseguida me
corta.
O sr. Alcalde toma a palabra: No, señora Chelo, doulle ata catro minutos e medio, hai uns tempos.
Prosiga. Catro minutos e medio ten. Vostede tamén os terá
A sra. Vispo toma a palabra: Non hai ningún problema. A limpeza deste Concello, a limpeza deste
Concello, vostedes empezaron a mover papeis cando o Partido Popular meteu un escrito, e recoñézao.
Non lle diga a outros concelleiros que a empresa meteu facturas falsas, iso nunca o digan. Despois,
limpeza viaria vostedes poden facer moito máis e controlar ese contrato. Igual que Viaqua, traballen

ACTA DO PLENO

para que iso poda virse a baixo. É o que lles toca e vostedes están gobernando. Grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.

O sr. Padrón toma a palabra: Imos a ver. Aquí hai que diferenciar dúas cousas. Primeiro que non se
fagan as cousas ou querer arranxar unha cousa e desta maneira. Para nós o Concello ten persoal

suficiente, técnicos suficientes, para levar e executar ben os traballos e os contratos e facer todo como
Deus manda, como Deus manda, como ten que ser, non? Outra cousa é que iso falle, como fallou o

tema da piscina e nós criticámolo, e nós viñemos aquí con unha moción e pedimos un informe técnico
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limpeza viaria, limpeza viaria. A limpeza viaria, a varredora que está a miña compañeira aquí, a

de que pasou aí para certificar unha obra que despois trouxo uns problemas, e aí meteron a gamba o
criticalo e para tratar de que non se faga así, para que non se faga así, e os veciños o verán e eles
cando veñan as próximas eleccións verán si o fixeron ben ou o fixeron e daranlle o seu apoio ou non
lle darán o seu apoio. Pero vostedes queren crear, ou sexa, crear non se sabe que, non se sabe poñendo
a quen ao fronte, vostede dime a min, como falamos antes do tema da Deputación, vostede dime a min
que quen é esa persoa que vai supervisar iso? Vaino facer ben esa persoa? Ou sexa, con iso
solucionamos o problema de que non haxa ningún defecto como falou antes do tema do asfaltado e
iso? Temos un aparellador e un arquitecto, entón vostede está criticando aquí que non fan ben o seu
traballo. Entón, terá que dicir, non terá que dicir que temos que pór a unha persoa por encima… A
ver, a ver. Non, non.
O sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, está na súa quenda de palabra como estivo vostede.
O sr. Padrón toma a palabra: Pero imos a ver. Non, non, eu non dixen iso. Eu digo, imos a ver, eu
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Grupo de Goberno, e en moitas cousas pois tamén o farán mal, pero para iso estamos nós para

CONCELLO DE BARBADÁS
vou á práctica. Vostede acaba de poñer un exemplo, de que unha obra, hai un asfaltado mal botado ou
unha pintura mal pintada, quen é o responsable? En primeiro lugar o Concelleiro, pero o Concelleiro
pasaralle ó técnico que foi a recepcionar a obra, non? Entón vostede, a solución súa é poñerlle unha
persoa por encima dese técnico, ou sexa que temos que contratar outro traballador, porque a persoa
supervisora que vostede di non pode recepcionar unha obra, ten que ter o título de aparellador ou de
arquitecto, non? Creo entender eu. Entón vostede está dicindo que ese arquitecto ou ese aparellador
que temos non fixo ben o seu traballo. Nós dixemos no seu día cando foi da piscina municipal que o
recepcionamento daquela obra estaba mal feito e o señor que o fixo pois non se fixo ben, porque a
proba está que o problema que houbo despois. A empresa fíxose cargo de emendalo. Ben, pero
pero no caso das obras que foi o exemplo que puxo vostede teríamos que contratar a outro aparellador

ACTA DO PLENO

ou a outro arquitecto, e non podemos contratar a outro aparellador ou a outro arquitecto. Non sei si o

Concello pode botar fóra ao que ten e por a outro, non sei se ese sería o problema. Pero está claro,
está claro que a solución

O sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar, ten que rematar xa. Van tres minutos vinte segundos

O sr. Padrón toma a palabra: Está claro que non podemos apoiar unha moción cando vostedes
plantexan a solución é por a unha persoa, non se sabe quen, porque aínda encima din un ou varios
postos
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vostedes dinme que a solución, vostedes dinme con esta moción que a solución é por a outra persoa,

O sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, por favor
O sr. Alcalde toma a palabra: Non ten nada que dicir. A señora Victoria Morenza está no uso da
palabra. Dixo que non tiña nada que dicir.
A sra. Morenza toma a palabra: Vaiamos por partes. Camiño do Cerredo. Evidentemente, todas as
obras teñen un período de garantía. Foi recepcionada esa obra polos técnicos correspondentes, polo
director de obra. E foi comprobada por técnicos da Xunta de Galicia, evidentemente xurdiron
problemas con esa obra, tan pronto nos enteramos, non somos adiviños, avisamos á empresa e
esixímoslle que viñera arranxar. Ten un ano de garantía, un ano no que está obrigado a vir e arranxar
todo o que sexa necesario. A pintura que utilizamos en pintura viaria, é a mesma pintura que utilizaba
o Partido Popular durante vinteoito anos, entón vostedes estiveron vinteoito anos usando a mesma
pintura incorrecta.
O sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, está ela no uso da palabra.
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O sr. Padrón toma a palabra: E que non, imposible

CONCELLO DE BARBADÁS
A sra. Morenza toma a palabra: E non nos acusen de neglixencia cando nós estamos utilizando a
mesma pintura e o mesmo provedor que usaban vostedes, a mesta. O tema da piscina, un ano de
garantía, a empresa ten a obriga de emendar as deficiencias coas que deixaron á instalación. Limpeza
viaria, control exhaustivo diario por parte de varios Concelleiros, de varios Concelleiros, incluído o
Tenente Alcalde, incluído o Alcalde, todos os Concelleiros practicamente estamos encima da limpeza
viaria. Evidentemente estamos encima deles, estamos nun proceso negociador que esta empresa está
utilizando para non vou dicir, vou utilizar a palabra, si, para chantaxear ao Concello e facer necesaria
a contratación de máis persoal. Evidentemente, estamos nun proceso negociador. Si,evidentemente,
evidentemente, imos a seguir controlando que a limpeza viaria se leve a cabo, e evidentemente, imos a
que é bo, para este Concello ou co que é obxectivamente necesario que para iso van os técnicos ás

ACTA DO PLENO

reunións ou para iso se están elaborando os informes técnicos e económicos correspondentes. Viaqua,
vostede vaime dicir a min, a nós, a este Goberno, que controle a Viaqua cando vostedes asinaron, ou

sexa ampliaron a concesión ata o 2045, vostedes e agora queren que controlemos a Viaqua. Xa lle digo
que os estamos controlando, a tódalas empresas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, non interrompan.

A sra. Morenza toma a palabra: Cancha de basquet. Cando gobernaba o Partido Popular e pintou a
cancha de basquet, quen os controlou a vostedes cando a cidadanía, a cidadanía controlounos cando
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levar a cabo unha negociación exhaustiva para que o que pide á empresa ao mellor non coincide co

tiveron que pintar, borrar e repintar porque estaba mal pintado. E cando xurdiu o tema da gravilla do
O sr. Alcalde toma a palabra: E en Sobrado.
A sra. Morenza toma a palabra: Pero e que son tantas, tantas, en Sobrado, en Piñor, e en Barbadás,
e que son tantas, tantas, tantas. Control, exércese un control por parte dos técnicos e por parte dos
políticos. Esa é a pura realidade. Hai un ano de garantía de tódalas empresas, de todas as obras e todo
está sendo supervisado. E supervisado e visado por enxeñeiros técnicos
O sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar.
A sra. Morenza toma a palabra: Polos técnicos municipais. Entón, pois xa está. Vostedes fagan o
que teñan que facer como oposición que son.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben. Ben. Houbo dúas intervencións, tócame a min neste caso.
Tócame a mín. Mire, agora teño ganas de falar. Sorpréndeme señora Chelo Vispo que vostede diga
que non queda máis remedio, non queda máis remedio que facer ou prestar servizos por parte de
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Mercadona no que houbo mesmo accidentes graves, tamén iso quen o controlou? Quen o controlou?

CONCELLO DE BARBADÁS
empresas alleas ao Concello. Vostedes, que durante anos, anos, e anos, se encargaron de externalizar
servizos neste Concello. Vostedes. Pero non se encargaron de externalizar servizos, non, a dez anos, a
cinco anos, non. Vostedes encargáronse de externalizar servizos ao máximo do tempo posible
permitido pola lei, algún deles a corenta anos. Vostedes respondan polo seu traballo, nós estamos,
acabamos de entrar ao goberno deste concello

e non externalizamos ningún servizo. Vostedes

externalizaron a auga, o lixo, a limpeza do servizo público, servizo, falo de servizo, corenta anos,
corenta anos. Pero é que ademais vostedes, ademais vostedes, ademais vostedes, ademais vostedes,
permitiron e asumiron cláusulas restritivas de dereitos dunha das partes contratantes, pero é que
resulta que a parte contratante, a outra parte contratante que se viu prexudicada polas restricións de
cláusula no prego da limpeza viaria que di, que o Concello debe ou ten que asumir, ten que asumir o
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informe técnico económico-financieiro presentado pola empresa, incluso na reunión que tiven eu entre
outros, incluído a señora Victoria Morenza e o señor Sierra, a empresa, o xerente da empresa chegou a

dubidar desa cláusula, chegou a dubidar desa cláusula. Pois non, era certa a cláusula, era certa. Incluso
dubidaba desa cláusula. Pois vostedes permitiron esa cláusula restritiva de dereitos. Está o prego á
vista de todos e ensinarémosllo cando queiran. Pero vounos sorprender aínda máis, vounos sorprender

aínda máis. Mire, vostedes fixeron un cumprimento tan exhaustivo dese prego do cumprimento das
cláusulas dese prego que resulta que durante anos e anos e anos e aínda hoxe, a máquina varredora
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dereitos foi o Concello, é dicir, tódolos veciños e veciñas de Barbadás. Vostedes permitiron unha

que ten esa empresa non se axusta ao que pon o prego e a súa oferta. Miren vostedes. Non se axusta.
Tranquila que se cambiará. Pero vostedes resulta que estiveron facendo un seguimento tan exhaustivo
que non se enteraron, que non se enteraron. Pois cousas de esa índole. Dixen vostedes, non dixen
vostede. Non dixen vostede, non dixen vostede, pero si que hai unha persoa a quen lle correspondía ao
mellor, que está aquí presente. Enteróuse? Non, ou si se enterou non fixo uso de esa información. E
digo máis. Eu non interrompín a ninguén. O Grupo Socialista durante anos estivo reclamando que a
empresa de limpeza presentara o informe anual, que estaba obrigada esa empresa a presentar no
Concello. Non! Non foi presentado durante anos, e anos e anos, ese informe non se presentou. Agora
si que se presenta. Pois cando toca, señora Chelo Vispo. Cando toca si que se presenta, señora Chelo. :
Estas son as realidades, aí está señora Chelo. Estas son as realidades, aí está señora Chelo. Remato a
miña intervención. Votos a favor? Votos en contra?
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitado cos votos a favor de PP e Democracia
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Fixeron vostedes un control exhaustivo. Mire vostede. Tranquila que se cambiará señora Chelo.

CONCELLO DE BARBADÁS
Ourensana, e so votos en contra de de PSdeG-PSOE, BNG e Grupo Mixto o seguinte acordo:
“Moción do PP de Barbadás para crear un departamento de control e xestión dos contratos e
servizos prestados ó Concello de Barbadás”
6- MOCIÓN DO GRUPO MIXTO PARA A COLOCACIÓN DUN PANEL INFORMATIVO
O sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Moción do Grupo Mixto
para a colocación dun panel informativo. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira.
O sr. Padrón toma a palabra: Traemos a consideración do Pleno unha proposta na que cremos e que
temos especial teima. A iniciativa veciñal que representamos xa trouxemos a Pleno hai un ano entre
sinalización á entrada do Concello polas distintas vías, a necesidade de que o noso Concello conte con

ACTA DO PLENO

un panel de información cidadá exterior con pantalla led. Somos conscientes de que o noso Concello

xa conta con servizos de información á veciñanza, páxina web, bandos, carteis que se colgan por todo

o Concello, Facebook, etc, sen embargo non é suficiente para a información de todo o que xera o

Concello, chegue á veciñanza en xeral. Teñan en conta que moitas actuacións, eventos, cursos, a
moitas persoas non lle chegan pois o ritmo de vida que levamos fai que a xente non vaia todos os días

a mirar a páxina web ou a pararse nos taboleiros que hai pola rúa ou nos locais sociais das

asociacións. Cando chegan a ver xa pasou tal evento ou tal información. Polo tanto, dado o volume de
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outras medidas, esta, e outras medidas máis que se están executando como é os novos carteis de

poboación coa que contamos, e tendo en conta a distribución xeográfica do noso Concello, contamos
dunha parte importante do Concello de Toén. Creemos que a instalación dun panel informativo
daríanos unha importante ferramenta de información continuada á veciñanza. A posibilidades son
enormes pola súa facilidade para actualizar os contidos ademais de dar ao Concello unha imaxe de
modernidade. As funcións que realizaría, avisos de interese municipal, cursos, actos culturais ou
deportivos, plenos, convocatorias, etc, etc. Tamén podería servir de ferramenta para as asociacións que
queiran publicitar os seus eventos, información do tráfico, estado do tempo, nunca o que queremos
dicir, nunca para publicidade, só para información. Outro tema a debate é a situación, está claro que
tería que ser de grande visibilidade, un lugar onde si ou si tería que pasar o 99% da poboación do
Concello. A nosa proposta sería a rotonda de entrada ao núcleo de A Valenzá, sabemos que pertence a
Ourense. É o lugar máis idóneo para que este servizo cumpra ao 100% a súa función. Habería que
explorar primeiro esta posibilidade. En caso de quen non puidera ser, haberá que buscar outra
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con un punto neurálxico como é A Valenzá onde confluímos as parroquias todas do Concello, aparte

CONCELLO DE BARBADÁS
localización que está claro tería que ser na travesía de A Valenzá, e o punto que nós propoñemos, pero
vamos, non é acto de fe, sería onde se encontra actualmente o Centro de saúde. O funcionamento
podería ser as 24 horas do día, pero vamos, das 22 horas ás 7 da mañá pouca xente o vai a ver. Xa
digo, para nós é importante. Existe noutros concellos de Galicia este servizo, é máis efectivo que
calquera, que a páxina web, que os carteis que colgamos por aí de todo o que queiran, porque ao fin e
ao cabo, queiran ou non o 90% da poboación do Concello, vaino a ver. Estamos falando dun só panel.
Tanto, persoas xubiladas que pasean como os que transitan en coche, como os que van no autobús,
como os estudantes, en calquera momento do día van ver a información porque esta información
pasaría cada dez minutos, practicamente, pasaríase toda a información que pode botar o Concello nun
digo, A Valenzá si ou si, pasamos todos os pobos do Concello, entón, temos a sorte de ser un Concello

ACTA DO PLENO

non moi grande xeograficamente que temos un núcleo que está máis ou menos no centro do Concello
e no que temos que pasar si ou si. Xa dicimos, só é un panel, nun lugar de enorme visibilidade é a

instalación, os números que están sobre a mesa, serían sobre uns quince mil euros e o mantemento

máis ou menos mil euros ao ano. Non supón ningún perigo para a circulación, si vostedes algunha vez

estiveron en Oleiros, hai catorce paneis deste tipo, en rotondas incluso, e nunca pasou nada por elo.
Lévao unha persoa, unha persoa unha hora diaria, é a que leva o tema dos contidos e das mensaxes

que se poñen no panel informativo, non hai publicidade, e nada máis. De momento é o que temos que
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determinado momento. Entón iso, durante tantas horas seguidas ao final á xente vaille quedando e xa

dicir.
de Democracia Ourensana.
A sra. Jácome toma a palabra: A ver don Ramón Padrón, isto non o teño nada claro. Teño as miñas
dúbidas sobre a efectividade do panel e dende logo paréceme que non sei que o prezo que vostede da
non é o que se axusta, o prezo efectivo do panel. Consideraría unha páxina web punteira, e con iso xa
é suficiente. Eu con este móbil podo acceder a tódolos datos que me da a gana, se a páxina web
responde ao que eu quero. Para que gastar o diñeiro no panel? Non o vexo claro.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira ou voceiro do Partido Popular.
A sra. Vispo toma a palabra: Señor Padrón, primeiro, bo, vostede sempre empeza polo tellado.
Estamos nos locais dos pobos sen wifi, recórdolle que tanto Parada como Piñor, pretos a vostede
estamos sen wifi aínda nos locais. Moción do Partido Popular que se aprobou e non se cumpriu en
xullo do 2015. A páxina web non se actualiza. É o nodo do goberno actual, publicidade política toda,
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O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas ademais por cinguirse ao tempo. Ten a palabra a voceira

CONCELLO DE BARBADÁS
agora actualizar a páxina web, nada. Non se colga a información do traballo realizado polos distintos
grupos políticos para que a cidadanía teña toda a información do traballo que debe de realizar toda a
Corporación e ademais tampouco se preocupa para que esta páxina serva para interactuar entre o
cidadán e Administración, para suxestións para queixas e para demais, ou para incluso pedir un
certificado. Preocúpase, ata os propios grupos políticos estamos carentes de información municipal,
díxeno antes, non temos nin acceso, moitas veces temos que vir con un avogado ata o Concello.
Vostede falou con algún representante da policía como di vostede na moción, ou van a cambiar as
funcións na RPT? Vostede como ten acceso igual vai cambiar as funcións na RPT. Dámoslle un
mandiño a distancia a cada un dos policías e en vez de velar pola seguridade viaria, infórmannos, e
oito anos, que é Nieves, preguntamos no seu momento canto sairía un mupi. Non sei se o señor

ACTA DO PLENO

Fírvida dicía o outro día, nos seus tempos, estou falando ao mellor de hai seis ou sete anos custaban

sesenta mil euros, pero mire hoxe si entra a empresa Oblicua, porque todos en internet temos acceso e

pódeo ver o público, vostede sabe como funciona un mupi?. Un mupi ten dúas caras, entón as dúas
caras a vostede lle cobran polas dúas caras, pode ser un aluguer ou pode ser propiedade do Concello,

entón soamente teríamos que meterlle a información. Soamente comprobamos hoxe á tarde todos os
compañeiros que estamos traballando para este Pleno, que custaría ao mes ao Concello se non me

equivoco, aproximadamente eran catorce mil euros, en un ano en aluguer, en aluguer. Eu creo que hai
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nos cambian os paneis? Mire, traio, nós facemos o traballo. Aquí hai unha persoa que estivo comigo

prioridades e vostedes o saben, sen gastar en RPT, ao mellor en vez de facer a RPT, fixéraa a
máis ou menos, polo que puidemos mirar sobre os cincuenta mil ou corenta mil euros, e para iso un
mupi que logo teríamos nós que cargar. Vostede cree que é efectivo? Como ben dixo nosa compañeira
de Democracia Ourensana, a ver, hoxe todos temos internet, todos podemos acceder á app do
Concello, á páxina web, sen ser publicidade do grupo político, pero si podemos ter a cartelería como
fan correctamente, en que tódolos cidadáns esteamos informados. Señor Padrón, eu creo que isto non
vai a funcionar, eu creo que non vai funcionar, incluso que é algo caro para este Concello, neste
momento. Eu creo que hai prioridades e como lle dixen antes empezou polo teito. Se nós tivéramos
tódolos locais sociais adecuadamente á cidadanía, porque mire, que van a pensar os pobos? Vostede
pensou? E vostede vive en Parada. Que van pensar os pobos?. Temos toda a información no centro de
A Valenzá, pero e os demais? Eu creo que será mellor meterlle wifi aos locais sociais para que eles
podan acceder á páxina web do Concello, actualizala, que está sen actualizar, preocúpese de que fagan
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Deputación, podían meter os catorce mil euros nos mupis, isto é un aluguer, en propiedade, andamos

CONCELLO DE BARBADÁS
o traballo correctamente o Grupo de Goberno, para iso lles está apoiando. Preocúpese diso, pero pedir
un mupi? Mire, o noso Grupo non o ve. Síntoo moito.
O sr. Alcalde toma a palabra: Grazas, tamén se cinguiu ao tempo. Xustiño. Moitas grazas. Ten a
palabra o señor Tenente Alcalde.
O sr. Fírvida toma a palabra: Eu entendo que esta moción se presenta con carácter construtivo de
aportar algo ao Concello, pero temos que ser realistas e responsables. Nós o que non queremos facer
neste Concello, é facer brindes ao sol, non queremos aprobar mocións por aprobar, por quedar ben e
despois non cumprilas. Polo tanto esta mesma responsabilidade nos obriga como Grupo de Goberno a
construtivo da moción, pero vou dicir porque non estamos de acordo con establecer estes mupis en

ACTA DO PLENO

Barbadás. Primeiro, o lugar onde se instalaría, propoñen vostedes na rotonda da entrada de A Valenzá,

esa rotonda non é do Concello de Barbadás, é de Ourense, teríamos que pagar por establecer, polo uso
do dominio público do Concello de Ourense para unha cuestión de Barbadás. Non se poden establecer

elementos visuais que afecten gravemente á circulación dos vehículos porque poden provocar

accidentes de tráfico, polo tanto o habitual da colocación destes mupis en moitos concellos de Galicia

e doutros lados do Estado español, adoitase facer en rúas, sobre todo, que son peonís, prazas, lugares
turísticos, poñamos por caso, en Monsao, en Portugal, teñen un mupi, pero está dentro dunha praza en
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votar en contra desta moción. Pero vou a explicar por que, vou a explicalo. Eu entendo o carácter

un contorno dun casco histórico, onde todo o contorno é peonil, onde non hai circulación, sen
Celanova? Primeiro, implicaría ter que facer un cabreado dunha liña adsl, desde unha instalación
municipal para contar con internet para poder facer unha actualización constante do que se colgase
nesa pantalla led. Na páxina web do Concello de Barbadás, por certo, señora Consuelo Vispo, na
páxina web dun Concello, non se poden pedir certificados, para iso está a administración electrónica
que estamos pondo en marcha porque iso implica unhas garantías, unhas garantías en canto a tráfico
de datos persoais, que non se pode facer nunha páxina web, non se pode. e estase actualizando na
páxina web, xa falamos coa empresa que a leva e estase actualizando, que é Redegal, ademais que o
deixaron vostedes nesa empresa, non é que a seleccionáramos nós, está nesa empresa e vamos a
cambiala. E hai una app para móbiles que é gratuíta, aí é onde nós actualizamos toda a información
municipal que temos no Concello porque se fai desde os diferentes lugares do Concello, cada servizo
vai actualizando nos slider que están na parte superior e cólgase, tamén llo digo señora Consuelo,
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embargo Barbadás non contamos cunha zona que se adapte a esas características. Polo na avenida de

CONCELLO DE BARBADÁS
cólgase a actualidade municipal, non información política. Facemos exactamente o mesmo que fan
todos os concellos de Galicia, incluídos os que goberna o Partido Popular. Colgamos actualidade
municipal, colgamos cousas de interese e colgamos o que ocorre no noso Concello, sen análises
políticos, nunca, nunca pomos análises políticos, e nunca utilizamos por certo os partidos políticos.
Outra cuestión, teríamos que ter un funcionario, unha funcionaria, adicada a actualizar esta páxina,
este mupi, colgando alí constantemente tódalas actualizacións. Di vostede que sería A Valenzá, porque
é un lugar de encontro. Eu non o creo así, eu creo que en Barbadás é tan rico A Valenzá como o resto
das parroquias do Concello, de feito a xente que vive na zona como vive vostede de Parada, Piñor,
Santa Uxía, Finca Fierro, cando se desprazan en coche non pasan pola avenida de Celanova, van pola
O sr. Alcalde toma a palabra: Perdón, baixe un pouquiño o ton. Non importa que vostede teña

ACTA DO PLENO

conversas coa súa compañeira, pero reduza o ton por favor.

O sr. Fírvida toma a palabra: A xente que vive en Barbadás, Bentraces e Loiro, tampouco pasan por

A Valenzá, van pola nacional de Celanova. É dicir, por A Valenzá só pasamos os que vivimos na
Valenzá, é máis, os que viven da metade de A Valenzá para arriba dan a volta e van pola nacional

tamén. Ter só un mupi en todo o Concello a min me parece que sería improductivo. Home, non nos
fale vostede de Oleiros, Oleiros ten Inditex, claro, si a min me deixaran levar a concellería de facenda

de Oleiros, non puña corenta, puña cen mupis, como este, claro, pero ten Inditex pagando impostos,
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estrada de Madrid, a xente que vive en Barbadás, Bentraces,

nós non temos nin unha soa empresa no noso Concello de gran entidade. Eu tamén pedín un
ir a cargo do Concello de Barbadás igual que o cableado, a conexión a internet e a corrente eléctrica
de 220/230 watios. O mupi só, ou sexa, habería que ir a buscalo e colocalo. O orzamento que me
deron é de dezanove mil trescentos trinta e cinco euros, isto deumo unha empresa de Ourense, que foi
onde eu fixen esta solicitude. Entón, non é só estes dezanove mil, despois é ter o clableado da liña
adsl, ter internet, telo actualizado, en que sitio se pon, por que non se pon nunha parroquia, por que
non se pon en A Valenzá vella. Eu creo que non podemos aprobar esta moción por unha cuestión de
responsabilidade que é, que non o vamos facer. E aprobala e non facelo, é un absurdo.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O sr. Padrón toma a palabra: Se nós algún día chegamos ao goberno teña por seguro que é o
primeiro que imos facer. Mire, en Oleiros, eu falei hoxe co responsable de Oleiros do tema dos paneis.
Co responsable, nunha hora tódolos días pon os contidos todos que se poñen no taboleiro. Eu falei cos
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orzamento sobre a instalación dun mupi. A min o orzamento que me deron é de, a instalación tería que

CONCELLO DE BARBADÁS
responsable, senón chamen vostedes mañá a Oleiros e pregunten polo señor que leva o tema dos
paneis. Adxudicáronse en Oleiros catro paneis ultimamente, por valor de sesenta e pico mil euros,
catro. O seu argumentario, mira, se me viñera con outras cousas ao mellor podíame convencer, pero o
seu argumentario neste tema parece ser que como non é unha idea súa entón non vale para nada.
Entón, vólveme a dicir que a situación, xa lle dixen, cando lle lin antes, se non estivo atento, xa lle
dixen que si esa situación non vale, efectivamente porque é de Ourense, falemos onde está o centro de
saúde, e nós non queremos un mupi en Parada, nin en Piñor, nin en Santa Uxía, porque iso si que é
tirar os cuartos. O mupi ten que, o mupi, o panel de información cidadán ten que estar en A Valenzá,
que é onde pasamos todos, e vostede, non sei en que Concello vive, non debe vivir neste. Vostede vaia
pasan por A Valenzá na semana, e levará unha sorpresa. Eu paso montóns de veces por A Valenzá,
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montóns. Entón, o que queremos facer con isto, que si a teoría é moi fácil, a teoría da páxina web, por

certo ten razón a señora Chelo de que a páxina web de Barbadás, vamos e que nos gañan en cincuenta
mil sitios, non sei como, isto foi unha moción tamén que trouxemos nós o ano pasado, esperemos que
no seu momento, o Grupo de Goberno pois faga unha páxina en consonancia co Concello que temos.

Mire, señora Chelo, aos locais sociais, eu estou de acordo, estamos falando de temas distintos, aos
locais sociais non vai xente a diario, pola rúa circula todo o mundo, todo o mundo. Xa dixen antes,

pensionistas, xubilados e persoas que traballamos, os estudantes, os nenos, todo o mundo pasa por alí
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a facer unha enquisa por tódalas parroquias do Concello e pregúntelle aos habitantes cantas veces

e que ten que pasar, todo o concello ten que pasar por alí nalgún momento ten que pasar, se non é un
Concello e se estivéramos falando doutro tipo de concello a cousa xa sería máis complicada. E xa
volvo repetir, e que non me veña con eses argumentos, en Oleiros, están nas rotondas, non hai
accidentes, non pasa nada, cada vez poñen máis. E xa hai moitos anos que os puxeron e fálollo porque
eu estiven alí traballando e só en tres días enteréime de todo o que había no Concello, porque xusto
estaba, tíñao de fronte, e eu estaba traballando, que estou ao traballo, non estou.., pero como pasa iso
tan seguido, tan seguido, enteréime eu que non son de Oleiros, enteréime de toda a actividade pública,
e diaria do concello . Fíxese vostede. E iso ten máis eficacia. Que calquera páxina web, que calqueras
carteis que se fartan vostedes de poñer por aí para despois. E facer actos que se gastan mil e pico euros
e imos quince persoas a velos.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señor Ramón. Señora Julia?. Nada. Señora Chelo Vispo
A sra. Vispo toma a palabra: Señor Padrón, ten razón vostede que a verdade que case tódolos
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día é outro, pasamos todos, porque temos esa sorte, de que temos un núcleo que está no centro do

CONCELLO DE BARBADÁS
veciños dos pobos pasan por aquí varias veces á semana, niso ten razón. Imos ver a Administración
electrónica, levan vostedes ano e medio, e agora por obriga imperial, teñen que instalala, entón, non
veñan agora vostedes de que a administración. Eu recordo que se poden facer solicitudes sen ter
administración electrónica, poden facer solicitudes os veciños para pedir as vidas laborais, o fan en
tódolos concellos que non teñen administración, ou sexa que primeiro entérense antes de falar. Si se
poden. Solicitudes de vida laboral.
O sr. Alcalde toma a palabra: Vidas laborais é na Seguridade Social señora Chelo
A sra. Vispo toma a palabra : Explícalle o meu compañeiro.
O sr. Alcalde toma a palabra: Séguelle contando o tempo.
web é o nodo do Goberno. Nós tivemos que chamar ao señor Alcalde para retirar unha entrevista que
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lle fixeran. Recoñéceo non? Acórdase ao principios de vostede entrar fixéronlle unha entrevista.

O sr. Alcalde toma a palabra: A verdade que non me acordo agora mesmo. Pero si, sóame algo,
sóame algo.
A sra. Vispo toma a palabra: Estábamos todos xuntos ademais, tódolos meus compañeiros

O sr. Alcalde toma a palabra: Non lle digo nin que si nin que non, porque non me acordo,
francamente. Pero se o di supoño que será certo
A sra. Vispo toma a palabra: E o avisamos de que a sacase porque era una vergoña
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A sra. Vispo toma a palabra: Non hai problema. Imos ver señor Fírvida. Vostede dicíame. A páxina

O sr. Alcalde toma a palabra: Esa conversa si.
parque e outras cousas, pero non vou a entrar aí, que hoxe veño moi tranquila. A páxina web, non hai
actas desde o mes de marzo, ou sexa que, efectivamente a páxina web está sen actualizar. Entendemos
e non quero entrar porque, sinceramente, os traballadores deste Concello, estano facendo chapó, e eu
creo que algúns máis terían que estar de baixa grazas a vostedes, vouno deixar aí. Mire, señor Padrón,
soamente vou terminar con isto que se vai a rir un pouco. Sabe o que máis pena me da desta moción
hoxe? Si entendo a moción, si a entendo, aínda que vostede non entenda as nosas, pero que vostede
apoiou a este Grupo, e que o Bloque Nacionalista non o apoie hoxe, non soamente que non o apoie,
senón o argumentario que deu que é pésimo, e estou de acordo con vostede, mire o que están a facer,
que vostede deulle a gobernabilidade. Pero tamén lle digo, que puido, xa mire para quedar ben con
vostede, puido dicirlle, espere, déixeme acabar, que logo esquézome. Puido dicirlle que lle ían a
estudar e quedaba xenial, pois non nos gusta, pero bo, miraremos, pero é que xa directamente en
43

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

Cod. Validación: 49KCWJECNZNE5TC9K75QK7QEL | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 43 a 57

A sra. Vispo toma a palabra: Imos ver, non tódolos concellos colgan todo o que fan e reinauguran

CONCELLO DE BARBADÁS
contra. Señor Padrón o que lle queda. Grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Tócalle a quenda ao señor Fírvida. Ten vostede tres minutos.
O sr. Fírvida toma a palabra: Eu empecei a miña intervención dicindo que entendo o carácter
positivo da moción, pero nós non vimos aquí a quedar ben con ninguén. Non se trata de vir aquí a
quedar ben con ninguén. Trátase de vir aquí a debater con responsabilidade, con responsabilidade, e
con seriedade. Entón, vir aquí e agradecerlle ao señor Padrón que nos apoiou para a constitución do
goberno e para a alcaldía, aprobándolle tódalas mocións que se lle ocorra presentar, eu creo que iso
non é responsabilidade nin seriedade. Eu creo que temos que ser consecuentes co noso traballo. E nós
despois non imos a cumprir porque non o vemos, non o vemos necesario, non o vemos útil e non
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temos diñeiro para facelo. Isto de que o vamos a estudar, non, non. Non hai diñeiro para facelo, non,
non hai. Claro, home, si, se deixamos de facer outras cousas, entón pomos iso e deixamos de facer
outras obras, si claro. Si,si, claro seica doe moito o que se fai. Claro, claro.

O sr. Alcalde toma a palabra: Non é un guirigai de intervencións. Está no uso da quenda de palabra.

O sr. Fírvida toma a palabra : Si,ese é o tema que doe o que se está facendo. Non se trata de levar

premios, señor Ramón. Ramón, non o dixen. Non, non desculpen, digo mocións que se propón, non é
unha ocorrencia. Non, non o é. Digo que ocorrencias que se lle puidera presentar a vostedes, non esta.
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é o que estamos facendo, ser consecuentes. Nós o que non imos facer é, aprobar unha moción que

Vale, nin eu tampouco. Era hipoteticamente si a vostede se lle ocorrese presentar calquera cousa.
Sería, facer unha, si, acaba de dicir que sacaron a concurso catro mupis, a unha concesión. Pódese
privatizar, tamén o preguntei. Podemos facer un contrato con unha empresa privada de publicidade, a
empresa privada pon un mupi e o que fai é elaborar os contidos. A moción é súa, como vostede vexa,
como vostede vexa. Si quere paro e vai ao baño.
O sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, non toca, está el na quenda de palabra. Se quere despois en
rogos e preguntas faga as súas aclaracións oportunas e responderanlle.
O sr. Fírvida toma a palabra: Entón, a xente non pasa por A Valenzá tódolos días, non é certo. É
certo que ao mellor veñen un día a facer unha compra, veñen a un supermercado, veñen a unha
farmacia, veñen ao centro de saúde. Pero habitualmente tódolos días, non pasan tódolos días. Entón xa
me dirá vostede que información terán eles se non pasan tódolos día, se pasan unha ou dúas veces á
semana cando veñen a facer unha compra. É máis poden vir a un supermercado e non pasar por diante
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Adxudicación en Oleiros, efectivamente, pódese facer privatizando o servizo, tamén o consultei.

CONCELLO DE BARBADÁS
do centro de saúde co cal quedarían tamén sen ver o mupi ese. E si se colga unha información dun
acto que vai ter lugar dentro de dous ou tres días e tardas catro días en pasar, xa non terías
información sobre esa, sobre esa actividade. A páxina web do Concello, é certo, está anticuada, está
anticuada, e unha páxina que se fixo hai moito tempo e hai que modernizala, repito. Xa se falou con
Redegal para que a modernicen para que recolla as mocións da oposición, para que se actualice e para
facer todo iso. E repito, nós non vimos aquí a quedar a ben con ninguén, vimos aquí a facer un traballo
serio, e imos facer o que consideramos que é mellor para a cidadanía cos recursos dos que dispomos.
E entendemos que isto, hoxe mesmo non é necesario, e desde logo non o vamos privatizar, non llo
imos dar a unha empresa privada para que poña publicidade, entre outras cousas porque non creo
O sr. Fírvida toma a palabra: O digo eu. Pero é que o digo eu, é unha opción que hai.

ACTA DO PLENO

O sr. Alcalde toma a palabra: Ramón por favor.

O sr. Fírvida toma a palabra: Unha das posibilidades, unha das posibilidades, é privatizar o servizo
dándollo a unha empresa de publicidade que comparte a información municipal con publicidade, pero
nós non estamos dispostos a facelo de forma privatizada. Como con diñeiro público tampouco

queremos facelo porque non dispomos deste diñeiro, nin de persoal para manter este servizo nin do
cabreado da liña adsl, para ter acceso a internet, non podemos facelo. E esa é a razón que xustifica o
noso voto en contra.
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O sr. Alcalde toma a palabra: Sr. Fírvida, ten que rematar.

O sr. Alcalde toma a palabra: Votos a favor da moción? Abstencións? Votos a favor da moción.
A sra. Vispo toma a palabra: A nosa decisión, se me permite o señor Alcalde iamos a votar en contra
ao grupo, pero cambiamos que entendemos que o argumentario do Bloque Nacionalista neste
momento é erróneo, e vámoste a apoiar nesta moción, que o saibas, porque se non hai diñeiro non hai
diñeiro nin para a RPT nin para a musicalización nin para outras cousas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Grazas. Votos a favor, polo tanto. Abstencións? Votos en contra?
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos a favor do Grupo Mixto e PP, os
votos en contra de PSdeG-PSOE e BNG e a abstención de Democracia Ourensana o seguinte acordo:
“Moción do Grupo Mixto para a colocación dun papel informativo”
7- MOCIÓN DO GRUPO MIXTO EN RELACIÓN AO POLIDEPORTIVO
O sr. Alcalde toma a palabra: Queda unha moción máis que é a moción do Grupo Mixto en relación
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Entón maticen ou emenden a moción.

CONCELLO DE BARBADÁS
ao polideportivo. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O sr. Padrón toma a palabra: Como antes era unha proposta nosa que algún día será unha realidade.
Agora traemos unha moción simplemente para recollendo as queixas dos veciños que para iso estamos
aquí, para elevalas aquí ao Pleno. A moción é sobre o polideportivo municipal. Dende o Grupo Mixto
por Barbadás recollendo as demandas que nos teñen achegado moitos usuarios e usuarias destas
instalacións traemos a debate esta moción ao Pleno municipal. Estamos de acordo que un servizo tan
importante como o que presta o polideportivo municipal a todas aquelas persoas que practican
deporte, debe ser o máis amplo posible e o máis efectivo na xestión. A día de hoxe e polas queixas
recibidas, esta instalación parece que podería dar máis de si. O deporte é vida e cada vez son máis as
coma o noso con unha poboación moza e en continuo

crecemento precisa dunha instalación que funcione a pleno rendemento. É necesario adecuar o servizo

ACTA DO PLENO

á veciñanza para facilitar o maiormente posible a súa utilización. Como dicíamos, a nosa instalación
podería dar máis de si. En primeiro lugar para que abra máis días, é inaudito que estea pechado os fins
de semana polas razóns que sexan ou se poñan as escusas que se queiran. Non ten lóxica. Só abre para

determinados partidos de balonmán ou outros partidos que o soliciten. Os usuarios ou usuarias tamén
se queixan de que non podan pagar as actividades que realizan na propia instalación. Tamén temos

noticia de que algún equipo pediu alugar a cancha para os partidos da súa competición e non foi
posible. Outra queixa que nos formulan é sobre a escola de baloncesto. A partir de doce anos os nenos
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persoas que o practican. Un concello

teñen que saír do Concello pois non hai equipos superiores co que se debería fomentar o baloncesto e
seguintes acordos: Abrir o polideportivo ou que se traballe niso polo menos de aquí aos próximos
orzamentos. Abrir o polideportivo os fins de semana, sábados e domingos pola mañá. Sabemos que se
necesita persoal para iso pero está claro que é algo, un servizo que temos que dar aos veciños e hoxe
non o estamos dando. En segundo lugar, colocar algún tipo de máquina neste caso tería que ser o
banco, que é quen cobra os recibos, a modo de caixeiro para poder pagar as actividades na propia
instalación. Está o tema da domiciliación, esta palabra sempre se me atraganta, a domiciliación pero
hai persoas que non usan, que fan actividades ao mellor medio mes ou dous meses e despois déixanas,
entón elle un engorro andar facendo eses trámites no banco, ademais cas colas que hai ultimamente. E
logo, ampliar a escola de baloncesto para os nenos maiores de doce anos fomentando algún tipo de
campaña que fomente este deporte, e tratando de que de aquí ao ano que ven por exemplo, pois se hai
algún número, animando, se hai algún número de inscricións que posibiliten un equipo dos nenos de
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non só o fútbol. Polo tanto ante estas demandas que facemos nosas pedimos ao Pleno a adopción dos

CONCELLO DE BARBADÁS
máis de doce anos para o ano poida ser xa unha realidade. Nada máis.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra a señora Julia. Ten a palabra a voceira ou
voceiro do Partido Popular.
A sra. Vispo toma a palabra: Señor Padrón, imos ver. O punto dous, colocar algún tipo de máquina,
eu non o entendo a verdade, non o entendo. Porque nós, podo falar como Concelleira e neste caso
como empregada do banco onde se cobra. Damos tódalas facilidades e aparte sabe o señor Concelleiro
que realmente eles alí poden domicilialo aínda que sexan quince días. Entón non entendo o da
máquina porque é un custe que o banco non o vai a asumir, iso xa llo digo eu, aínda que non fora o
noso, que banco se é unha, se houbera cantidade de socios, non foira un concello de doce mil ou
tampouco sei exactamente que máquina quere, a verdade, que non sei o que é. E despois, abrir o

ACTA DO PLENO

polideportivo os fins de semana, sábados e domingos pola mañá. Vostede que ten acceso á RPT como
a ten aí neses quince folios, a ver, eu non sei se está contemplado, vostede a mirou?. Como di que é
unha radiografía e lle dixeron que si, unha auditoría da RPT. Vale unha auditoría da RPT
O sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón, deixe explicar no seu uso da palabra.

A sra. Vispo toma a palabra: Alguén explicounos antes que era unha auditoría do que pedía o
Partido Popular eses quince folios. Se aí na RPT que é para o 2017, hai un posto que se creara para o

polideportivo, entendo que vostede xa de antemán, estaría en negociación con eles para ter a esa
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quince mil habitantes, falamos dunha cidade grande ao mellor pódeo asumir, entón eu entendo, é que

persoa e que se poda abrir os fins de semana, pero senón é que non o entendo porque vostede sabe que
cabeza, vostede di que as nosas non a teñen, pois a súa. Entende, porque a ver, realmente na RPT non
vemos que haxa unha persoa nova para o polideportivo. Alguén terá que abrir os fins de semana, eu
estiven, inauguramos o Partido Popular ese polideportivo e tiñamos verdadeiros problemas de persoal
para poder adecualo os fins de semana, entón, non entendo que vostede traia isto aquí cando vostede
dime que hai que traelo e polo enriba da mesa, poña vostede e dígame que persoas van a abrir o
polideportivo, vostede dimo a min, eu llo devolvo. Ampliar a escola de baloncesto para os nenos
maiores de doce anos. Mire o Partido Popular fixo captacións nos colexios, tanto no CEIP Filomena
Dato como no Ruxidoiro, fixo captacións, Ánxela que estaba alí de profesora pode verificalo, no
Ruxidoiro, íamos nos recreos, facíamos actividades de baloncesto para que os nenos se apuntaran ás
escolas, e durante o mandato do Partido Popular soamente conseguimos ter dous equipos, pero nenos
maiores de doce anos, oxalá. Eu aí estou de acordo.
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non se pode contratar a persoal novo. Entón, imos ver, traer esta moción que non ten nin pés nin

CONCELLO DE BARBADÁS
O sr. Alcalde toma a palabra: Ten que rematar señora Chelo
A sra. Vispo toma a palabra: Un minuto
O sr. Alcalde toma a palabra: Un minuto.
A sra. Vispo toma a palabra: Estou de acordo. Se realmente hai algunha opción para que realmente
os nenos veñan aquí, o Partido Popular está de acordo, pero eu creo que non vai ser así. Grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra o señor Concelleiro Adríán Varela.
O sr. Varela toma a palabra: Boas tardes a todos e a todas. No que respecta ao primeiro acordo que
se refire a abrir o polideportivo os fins de semana, os sábados e domingos pola mañá, aclarar que o
polideportivo está aberto practicamente tódolos fins de semana xa que se disputan partidos de
disputan as nosas Escolas deportivas. Respecto a abrir a instalación para o seu uso habitual que serían

ACTA DO PLENO

clases dirixidas as salas de musculación, a día de hoxe torna incompatible coas competicións, xa que
as características do polideportivo son as que son, temos catro vestiarios e é imposible cadrar todo
isto. Así mesmo necesitaríamos contratar máis persoal como dicía a señora Chelo. No que se refire ao

segundo punto, no que pide colocar algún tipo de máquina para facilitar o pago, nós tentaremos
consultar cunha entidade bancaria, saber o custe disto, pero non o sabemos. Queremos aclarar tamén

que non é necesario ir ao banco para pagar, xa que no polideportivo pódese domiciliar o pago, pódese

un dar de baixa, pódese dar de alta, ou sexa non hai que ir ao banco en ningún momento senón que
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competicións, os equipos do noso Concello de fútbol sala e baloncesto, así como as competicións que

quere. Respecto ao tema da escola de baloncesto, nas dúas últimas temporadas as inscricións para
nesa categoría. A nosa idea desde que chegamos a esta Concellería é a de aumentar o número de
equipos dentro da nosa escola de baloncesto, de feito tanto o ano pasado como este xa hai dous
equipos un alevín e dous benxamíns. Consideramos que o máis aconsellable e que os equipos vaian
aumentando paulatinamente segundo os nenos e nenas que temos na escola vaian pasando de categoría
e medrando. Cando nós chegamos ao goberno había só dous equipos, o ano pasado tiñamos a trinta e
cinco nenos e este ano estamos en corenta e dous, co cal cremos que se están facendo as cousas ben
nesa escola.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ramón Padrón.
O sr. Padrón toma a palabra: Pouco máis que engadir, xa digo con referencia á moción anterior que
era unha cuestión nosa, aquí simplemente nos facemos eco de tres deficiencias que nos achegaron e
que son, son reais ademais. O polideportivo, exactamente só abre os fins de semana, abre cando algún
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nenos para escola de nenos maiores de doce anos foi dous en cada, co cal non é posible ter equipos

CONCELLO DE BARBADÁS
equipo ten algún tipo de competición pero para o público en xeral non o temos dispoñible, cando hai
que traballar para que sexa así, e nós traemos as mocións para que o goberno traballe nelas e non para
que sexan efectivas mañá mesmo, senón para que dentro de o menor tempo posible e tomen nota e as
fagan, e as fagan, se queren, claro, exactamente, que para iso están eles no goberno. Fala vostede da
RPT, aínda non está feita, ten o borrador o señor Alcalde, ten o borrador o señor Alcalde da nova,
aínda non, vostede xa a viu? Eu non. Entón, o de colocar algún tipo de máquina, evidentemente eu
non son experto na materia, eu sei doutras cousas, diso non. O que si nos achegaron os usuarios que
din que os que non fan unha actividade durante un tempo moi prolongado e se queren dar de baixa e
tal, que teñen problemas e teñen que ir ao banco, non sei ata que punto poden pagar alí, pero creo que
que hai a veces e o tempo que hai que botar alí. E o da escola de baloncesto, xa digo, é tamén incidir

ACTA DO PLENO

en que temos que ter equipos superiores de doce anos para que tamén sexamos coñecidos en Barbadás
non só polo fútbol senón tamén polo baloncesto porque cremos que a poboación con que conta este
Concello pois debería ter equipos de baloncesto xa, de persoas maiores de doce anos. Nada máis.

O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Señora Julia Jácome. Moitas grazas. Ten a palabra a
señora Chelo Vispo.

A sra. Vispo toma a palabra: Nada, reiterar o mesmo. A ver. Vou facer un pouco uso da miña

profesión, pero hoxe todos temos banca electrónica, sobre todo a xente moza que utiliza os métodos, a
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non se pode pagar alí, entón por iso nos achegaron esa queixa. E xa sabemos que no banco as colas

ver señor Padrón, estoulle dicindo algo que se pode, é que non teñen que ir ao banco, os que non
do concello , é que non teñen que facer cola, pero iso…
O sr. Alcalde toma a palabra: Señor Ramón. Está a señora Chelo Vispo no uso da palabra, deixe que
prosiga coa súa intervención, por favor.
A sra. Vispo toma a palabra: A ver, imos rir un pouco, señor Padrón diríalle eu a vostede que a
xente maior é a primeira que sabe utilizar iso, e llo ensino eu persoalmente na oficina.
O sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, e digo señora Chelo e señor Ramón, por favor, por
favor. Ramón
O sra. Vispo toma a palabra: Bromas aparte, hoxe aínda que haxa colas pois o poden domiciliala,
dáselle facilidades, e que ademais estoulle facendo aquí un beneficio ao Concello. É que o deixamos
preparado para que se fixera así, para que non tivera que ir ao banco, pero a maioría da xente o quere
pagar en efectivo pois quere pagar esas colas se non o quere facer por banca electrónica.
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queiran domicilialo no polideportivo desde seu propio teléfono móbil poden facer un traspaso a conta

CONCELLO DE BARBADÁS
O sr. Alcalde toma a palabra: Ramón, Ramón, por favor, é a carta vez que interrompe.
A sra. Vispo toma a palabra: Dígolle unha cousa e a favor este momento do Concello, da
administración. Eu tampouco collería diñeiro en efectivo. Nin deixaría que ningún… Non, non, non,
iso non está permitido. Que pasa, que se fai, que o faga quen queira, eu si estivera de Concelleira de
deportes non o permitiría, e de feito non se fixo, non se fixo. iso un tema. Despois, o tema de ampliar
a escola de baloncesto, pois sinceramente, seguen traballando cos mesmos monitores que tiña o
Partido Popular, estano facendo ben, están aumentando as escolas, parécenos axeitado porque a
poboación tamén aumenta aquí en Barbadás, e os nenos van crecendo e posiblemente se poda crear ao
mellor un equipo máis adiante de maiores de doce anos. E despois de abrir o polideportivo os fin de
xa que vostede ten previsto pois por iso trae a moción. Grazas.

ACTA DO PLENO

O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas señora Chelo Vispo. Adrián está vostede no uso da
quenda de palabra:

O sr. Varela ten a palabra: Simplemente só falar da escola de baloncesto si queremos crear de golpe

máis equipos pois teríamos dificultade coa instalación porque ten ocupación máxima pola semana.
Entón, se paulatinamente podemos ir encadrando pois será todo moito máis fácil. A todo isto, imos

votar a favor porque ao final estamos de acordo co fondo da moción que creemos que é unha moción

que o que busca é mellorar un servizo do concello pero bo, tamén esperemos que entenda o señor
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semana, sego a dicirlle o mesmo, a RPT, si, vostede ten máis acceso que nós, entendo que se hai algo

Ramón as dificultades que podemos atopar para levar a cabo os acordos.
contra? Moitas grazas.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobado cos votos a favor do PSdeG-PSOE, BNG,
Democracia Ourensana e Grupo Mixto e os votos en contra do PP o seguinte acordo: “Moción do
Grupo Mixto sobre o Polideportivo de Barbadás: 1- Abrir o Polideportivo os fines de semana,
sábados e domingo pola mañá. 2- Colocar algún tipo de máquina(neste caso tería que ser o
banco que cobra os recibos) a modo de caixeiro para poder pagar as actividades na propia
instalación. 3- Ampliar a Escola de baloncesto para os nenos maiores de 12 anos. “
8- DACIÓN DE CONTAS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.
O sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos, a dación de contas e resolución da Alcaldía. A dación de
contas teñen vostedes toda a documentación
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O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Votos a favor polo tanto? Abstencións? Votos en

CONCELLO DE BARBADÁS

9- ROGOS E PREGUNTAS
O sr. Alcalde toma a palabra: Polo tanto, rogos e preguntas. Quen? Señor Ramón, imos por orde.
O sr. Padrón toma a palabra: Eu teño rogos e preguntas dirixidas á Concelleira de Cultura.
O sr. Alcalde toma a palabra As preguntas por escrito.
O sr. Padrón toma a palabra: Vale, son uns rogos. É a modo do funcionamento da Escola de música.
Hai un ano sabe que presentamos aquí unhas deficiencias que había na xestión nos recibos da Escola
de música. Temos coñecemento de que hai oito anos para atrás, os recibos pasábanse en novembro o
recibos se lle ía pasar nesa época. Sen embargo, o ano pasado, o primeiro recibo pasouse o 4 de abril,
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e o segundo recibo pasouse o 5 de agosto, e polo medio a matrícula. A resposta que se nos deu ao

tempo foi que un problema informático, ou algo así. Logo, as notas, non, non dan, rogamos que se

volvan a dar as notas porque en oito anos déronse. Sabemos que non é obrigatorio pero antes o había,
e é unha maneira de valorar o traballo de profesores e alumnos. Que os profesores seica que si avalían,

pero non se sabe por que, esa avaliación dos profesores non chega en forma de informe aos pais dos

rapaces. A clausura da Escola de música debe ser cando o peche dos colexios porque despois veñen as
vacacións dos rapaces. As audicións deben ser tamén antes de que veñan os exames de xuño dos
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primeiro recibo e en marzo o segundo recibo, entón as familias estaban pendentes e sabían que eses

rapaces, porque total as funcións só van os pais, e os rapaces unha vez metidos en exames, pois mellor
Este ano non se pasou o recibo outra vez no mes de novembro. Pasouse o tres de xaneiro, xa me dirá
que datas para que de repente lle apareza a un no banco o recibo, por iso as familias teñen os seus
cálculos. Haberá familias que estean nunha situación, que vivan ao día e necesitan saber cando van a
pagar este recibo ou aquel ou o outro, sobre todo se teñen varios fillos en varias actividades do
Concello, entón non se pode andar aleatoriamente sacando recibos cando non sei, á persoa
competente, lle pareza. Non se sabe cando será o próximo recibo? Unha vez visto isto xa veremos, e
despois está a matrícula polo medio tamén, entón, se nos anos anteriores se facía tal mes, e tal mes, e
tal mes, pois non se sabe porque estes dous últimos anos que está pasando no tema da xestión
administrativa da Escola de música. Logo as excursións, fanse excursións a fin de curso, que
evidentemente van os que queren, pero ao ser promovida pola Escola de música pois os rapaces tamén
queren ir uns días a pasalo todos xuntos, pero vanse catro días a Francia, e este ano parece que vai ser
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é que as audicións sexan antes. Este ano, o ano pasado pasou iso. Dixémolo aquí polo mes de febreiro.

CONCELLO DE BARBADÁS
o mesmo e dous días pásannos no autobús, porque son dous días. Ir a Francia e vir, eu fun a Alemania
a Dusseldorf, vintecinco horas no autobús. Non me quedaron ganas de montar no autobús na miña
vida. E estes meten aos rapaces catro días que van de excursión e dous días pásannos no autobús. A
min, eu xa lle digo, eu non sei para que ides porque. E logo ademais o ano pasado ían a Suíza co
motivo de ver o CER e non o viron, non o viron. E ao parecer non podían entrar porque eran os
menores de once anos non podían entrar, pero dous días antes chamouse alá e dixéronlle que non
podían entrar, xa estaba o viaxe programado, entón xa non o puideron volver atrás e alá foron a ver
Suíza, vinte tantas horas de autobús para aquí e para alá. Entón tendo un pouco de razoamento é
mellor que vaian máis cerca e polo menos que pasen eses días fora do autobús xuntos, que o pasarán
horario fixo de atención aos pais. Ou sexa, a persoa que ten que atender alí aos pais, unhas veces está,
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outras veces non está, e esas son as queixas que nos chegaron. Conclusión, a xestión da escola de
música está a día de hoxe, e leva ano e pico, suxeita á pura improvisación, entón, xa llo dixemos hai

un ano, volvémosllo repetir, vostede é a responsable de, como Concelleira de cultura desa escola, pois
o que non pode ser é que, sobre todo no tema dos recibos, no tema das excursións e tal pois xa se

poñerán os pais de acordo que ao fin e ao cabo son os que mandan aos fillos ao sitio onde ir. Pero no
tema da administración dos recibos é competencia súa. Logo tamén traemos outro rogo/pregunta, para

saber como está o tema da cociña do CEIP do Ruxidoiro. Estamos no mes de xaneiro, vai vir outro
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mellor, digo eu. Entón, a conclusión, a conclusión, tamén hai queixas, hai queixas de que non hai un

ano. Queremos saber que xestións se fixeron e se o goberno neste caso a Concelleira de Educación
saber, bo, isto sería unha, pero por queixas que nos chegaron un rogo, que é o que pasa, que
porcentaxe de absentismo laboral de persoal dependente do Concello houbo durante o ano 2016.
O sr. Alcalde toma a palabra: Absentismo laboral
O sr. Padrón toma a palabra: A porcentaxe de absentismo laboral no persoal do Concello
dependente do Concello durante o 2016.
O sr. Alcalde toma a palabra: A iso contéstolle eu agora mesmo. Absentismo non hai, hai baixas. O
absentismo é a ausencia de traballo voluntario e sen xustificar.
O sr. Padrón toma a palabra: Perdón, de baixas laborais.
O sr. Alcalde toma a palabra: Señora Julia, ten algún rogo ou pregunta? O Partido Popular.
A sra. Vispo toma a palabra: Nós temos varias. Empezo eu. Son tres nada máis. Dirixidas ao señor
Alcalde. Onde está a brigada dos seis peóns que terminaron o contrato o trinta e un de decembro? Xa
52

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

Cod. Validación: 49KCWJECNZNE5TC9K75QK7QEL | Corrección: http://barbadas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 52 a 57

está disposta a que iso sexa unha realidade ou xa renunciaron a ese tema. E por último queríamos

CONCELLO DE BARBADÁS
deberían ter convocado o proceso selectivo antes de finalizar o contrato xa que aínda está
presupostado.
O sr. Alcalde toma a palabra: Podo responderlle agora xa se quere. Contéstolle agora xa. Señora
Chelo o 2017, o orzamento aprobouse onte. Chamoulle a brigada do sacho? Home !
O sr. González toma a palabra: Só teñen un sacho para traballar, fáltalle material. Lémbrollo a
vostede que repase as actas, que iso non é insulto para ninguén, líbreme deus de insultarlle a ninguén.
iso fano moi ben vostedes que o levan nos xenes. Os do Partido Popular non soemos insultar aos
traballadores
O sr. Alcalde toma a palabra: Si,xa o dixo varias veces.
O sr. Alcalde toma a palabra: É igual. Por favor, non entremos nese debate. Pediríalle que retirase

ACTA DO PLENO

esa afirmación.

O sr. González toma a palabra: A min non me daría vergonza traballar cun sacho. Ningunha. E
traballo moitas veces. Para os traballadores? Non teñen material para traballar, senón fale con eles.

O sr. Alcalde toma a palabra: Sr. Ramón. Prégolle que retire esa afirmación. Retire eses adxectivos
por favor.
O sr. González toma a palabra: Non tiñamos as brigadas. Oxalá houbera esas brigadas.
O sr. Alcalde toma a palabra: A ver. Retire esas, retire esas…
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O sr. González toma a palabra: O da brigada do sacho? É porque non ten material para traballar.

O sr. González toma a palabra: Non é ofensivo para ninguén. Líbreme dios, ninguén se vai sentir
O sr. Alcalde toma a palabra: Vale. Vostede pénsao así. Pois que conste en acta.
O sr. González toma a palabra: Traballar cun sacho é moi orgulloso. E eu non teño complexo
ningún e úsoo moitas veces, moitas veces. E complexo ningún. Son tonterías home
O sr. Alcalde toma a palabra: Señora Chelo, prosiga. Prosiga por favor. Ramón.
O sr. González toma a palabra: Señor Ramón, non vou a entrar en demagoxias como a señora
Victoria, que xa llas coñecemos de sobra. Négome.
O sr. Alcalde toma a palabra: Realmente quen lle chama traballadores do sacho son vostedes. E
O sr. González toma a palabra: Pero non é ofensivo traballar co sacho.
O sr. Alcalde toma a palabra: Pero eles non están traballando co sacho.
O sr. González toma a palabra: E con que están traballando señor Alcalde?
O sr. Alcalde toma a palabra: Coas ferramentas e apeiros que teñen.
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ofendido.

CONCELLO DE BARBADÁS
O sr. González toma a palabra: E con que materiais?
A sra. Morenza toma a palabra : É vergonzoso!
O sr. Alcalde toma a palabra: Saben que hai material que deixaron vostedes, aquí non se amortizou
nin se ciscou ningún, ningún material por aí. Señora Chelo por favor, prosiga. Senón dou por zanxado
o tema de rogos e preguntas polo Partido Popular. Vale. Pois entón prosiga.
A sra. Prieto toma a palabra : ¿Podo falar un minuto?
O sr. Alcalde toma a palabra: Non, primeiro está a señora Chelo na quenda de palabra.
A sra. Vispo toma a palabra: Despois pregúntalo ti, non te preocupes. Faslle a pregunta, que non hai
A sra. Prieto toma a palabra: Si,sí.

ACTA DO PLENO

A sra. Vispo toma a palabra: Continúo. Onde está o incremento de persoal de axuda a domicilio?
Non sei a quen referirme ao señor Alcalde ou ao señor Concelleiro. Vostedes venderon na prensa a

ampliación a fins de semanas, festivos e tardes, sen embargo no orzamento non parece incremento
nesta partida, queremos sabelo, porque llo imos por como mentira. Onde están os outros cinco

contratos de xardinería que terminan a finais de xaneiro? Teñen prevista a convocatoria? E despois,
isto é un rogo. Sabe que onte saíu unha noticia en prensa, en tódolos medios, onde o señor Feijóo, vai

convocar un, ou sexa, vai facer unha convocatoria única de prazas de policía local, de forma que cada
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ningún problema.

concello ofrecerá as súas vacantes e convocarase de forma conxunta, co mesmo temario e a mesma
si. Onte saíu en prensa que o señor Feijóo dixo que ía facer unha convocatoria única para, a intención
de autorizar unha convocatoria única de prazas de policía local de forma que cada concello ofrecerá
as súas vacantes e se convocarán de forma conxunta, co mesmo temario e a mesma formación, vale?
Entón, é un rogo que cando isto se poña en firme, xa despois de reiteradas veces o tema da policía,
pois que realmente o concello de Barbadás opte a estas, a esta oferta do Partido Popular da Xunta de
Galicia. E pola miña parte
O sr. Alcalde toma a palabra: Rafa, está intervindo a señora Chelo Vispo, por favor, por favor.
A sra. Vispo toma a palabra: Iso non ven a nada. Pásolle ao meu compañeiro.
O sr. González toma a palabra (PP): Dúas preguntas moi rápidas

señor Alcalde. Ou boas

noites,coma sempre. Canto custou o apalpador?
O sr. Alcalde toma a palabra: Está apagado. Non, pero este pode estar sempre encendido. Ata agora
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formación. Outro tema importante foi, deixamos aí. Entendo, é un rogo, que cando estes, perdón. Si,

CONCELLO DE BARBADÁS
non funcionaba mal. Prosiga, xa tomamos nota da súa pregunta que presentará por escrito no seu
momento.
O sr. González toma a palabra : Por suposto.
O sr. Alcalde toma a palabra: Por suposto, pois agradecémosllo.
O sr. González toma a palabra: Dicía, boas noites señor Alcalde. Desculpas polo fallo mecánico que
non
O sr. Alcalde toma a palabra: Non ten que pedir desculpas polo fallo mecánico que non é
responsabilidade súa.
O sr. Manuel González toma a palabra : Supoño que tamén foi algo a miña culpa ao movelo ou
a vou pedir nunca. Nunca. Xa llo dixen o día que nos presentamos neste concello . Canto custou o
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apalpador? Era a pregunta. Queríamos o desglose se é posible de gastos e copia das facturas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Presenten o escrito.

O sr. González toma a palabra : Correcto. Podíamos solicitar ao señor Alcalde o recibo da doazón

feita polo don Ramón Padrón das dietas do pleno extraordinario. Moitas grazas. Se o podemos
solicitar.

O sr. Alcalde toma a palabra: Terá que facilitarllo o interesado, entendo eu. Sempre. Indicouse que
se presentarían as preguntas por escrito.
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algo lle pasaría. Non hai problema en pedir desculpas cando sexa necesario, cando non teño culpa non

A sra. Vispo toma a palabra: Non, non, as que traemos ao pleno non as presentamos ao día seguinte
contéstase. Exactamente. Señora Miriam, quería tomar a palabra un minuto, dixo vostede.
A sra. Miriam Prieto toma a palabra: Mire, vostedes contradinse. Antes non chegaba a ferramenta
para oito traballadores. Agora teñen vinte, non sei con que traballan? É que non queda outra.
O sr. Alcalde toma a palabra: Iso que é un rogo, unha pregunta. Iso é o que quería dicir antes. Non,
pero teño dous rogos aparte diso.
O sr. Alcalde toma a palabra: A , vale.
A sra. Prieto toma a palabra: Iso era o minuto que pedín antes. Na Alén. A Alén, no barrio de Alén,
que temos auga un día e semana e media non, temos que ir por ela a Bentraces. Xa o dixen tres ou
catro veces, segue sen arranxarse o tema. Temos un bache tamén baixando pola Cerreira que está
nunha curva que é súper perigoso, para coller esa curva teste que meter á esquerda, se ven un de fronte
liámola. E tamén leva meses. Soamente eses dous. Grazas
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O sr. Alcalde toma a palabra: Miraremos o asunto. Contéstase e xa está, cando se faga a acta

CONCELLO DE BARBADÁS
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas pola proposta.
O sr. Villanueva toma a palabra (PP): Boas tardes a todos, referéndome ao camiño do Cerredo, se
está recepcionado está mal recepcionado, e se está en obra está mal sinalizado, porque é que aquelo é
unha trampa con un caramelo ao final. Ti sobes por alí, é un camiño moi estreito, acábase no ancho
nun poste de formigón e hai outro paralelo que está de madeira e cae calquera persoa abaixo. O
caramelo que tés é que chegas antes, pero estás enganado. Despois foi unha obra moi mal feita porque
nun tramo de oitenta metros fixestes dous muros, un de sete metros e outro de dez, que habería que xa
atrancar para atrás, porque se fas outro muro sumas eses metros e xa che da para facer o do camiño
recepcionado, e se está en obras mal sinalizado. Iso é unha trampa con un caramelo ao final. É un
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rogo.
O sr. Alcalde toma a palabra: Pode facelo, si. É un rogo, si si.

O sr. Villanueva toma a palabra: O camiño do Cerredo, que o fagades ben e que non tiredes cos
cartos.

O sr. Alcalde toma a palabra: Victoria, está na súa quenda de palabra. A quen, ten algunha cuestión
máis?.

O sr. Villanueva toma a palabra: Si. Rógolle que o fagan ben e non tiren cos cartos. Porque, si se fai
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enteiro. Iso foi un tempo perdido e aínda por riba unha obra mal feita. Se está recepcionado, mal

outro muro o día que se retranquee para atrás, porque está todo o camiño retranqueado menos ese
O sr. Alcalde toma a palabra: Señor Manuel? Creo que non está acendido.
O sr. Fernández toma a palabra: Agora si, a ver como rogo. A ver se miramos un pouquiño o tema
da megafonía. Temos un micro tres persoas en cada unha das mesas. Interconéctanse entre eles, temos
que estar todo o rato tirando do cable, pasoulle ao señor Padrón que a tuvo que repetir por haber esa
interconexión e fallos continuamente no cableado. Entón o rogo é facer algo por modificar e ampliar o
número de micros e arranxar a megafonía. E segundo, outro rogo, xa o sabe o Grupo de Goberno que
está habendo problemas de presión na auga en Loiro. Estanse a detectar diferentes roturas, de feito xa
se teñen arranxado nos últimos días, pero o peor ven agora, e isto é un tema que advertimos, por iso
nós no seu momento falábamos que cos plans provinciais habería que tocar o saneamento e empezar a
tomar medidas serias. Imos a ver. O problema ven que nas casas chega a auga con demasiada presión,
por que? Porque os racores de entrada nas acometidas son pequenos, non están adaptados á lexislación
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trozo vai quedar enterrado ese muro igual que si enterraras alí un sobre de billetes nin máis nin menos.
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actual. Entra con demasiada presión, e o día que lle rompan tubaxes á xente nas casas que está a
piques, vánvolos reclamar. Entón, o rogo é, que poñades intención nese tema. Grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moitas grazas. Queda polo tanto levantado este Pleno. Moitas grazas a
todos e a todas.
Concluído o anterior, non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse por
finalizada a sesión, sendo as 22:20 no lugar e data ó principio indicados, estendéndose a presente acta,
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A SECRETARIA XERAL

ACTA DO PLENO

O ALCALDE
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de todo o que, como secretario, dou fe.

