CONCELLO DE BARBADÁS

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO DO DÍA 1 DE XULLO DE 2013.

ASISTENTES:
Alcalde-presidente
D. JOSÉ MANUEL FREIRE COUTO( PP)

No salón de plenos da

Concelleiros/as

Casa do Concello de

D. Mª CONSUELO VISPO SEARA (PP)

Barbadás,

D. MANUEL GARCIA GONZALEZ( PP)

18:00 horas do día 1 de

D.ª MIRIAN PRIETO VALDES (PP)

xullo de 2013 reúnese en

D. JOSE A. DO OLMO CONGIL (PP)

sesión ordinaria, en pri-

D.ª NIEVES CARRIL GÓMEZ (PP)

meira convocatoria, o

D. JULIO DOMINGUEZ PATO ( PP)

Concello Pleno, baixo a

D. XOSÉ CARLOS VALCÁRCEL DOVAL (PSdeG-PSOE)

presidencia do Sr. alcal-

D.ª MARIA PRESAS DE PRADO (PSdeG-PSOE)

de, coa asistencia dos

D.ª VICTORIA MORENZA DOFORNO (PSdeG-PSOE)

Sres./as. concelleiros/as.

D. XOSÉ MANOEL FÍRVIDA PLAZA (BNG)

Relacionados na marxe,

Dª Mª ÁNXELA GONZÁLEZ CID ( BNG)

actuando

D. SERAFIN NÚÑEZ PÉREZ (BNG)

cretario,

sendo

como

as

se-

Silvia Alonso

Fernández.
Secretario Xeral
Dª Silvia Alonso Fernández
Interventora de fondos
Dª. Eva Fernández García
Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida realización da sesión, o Sr. Presidente declara
aberto o acto e, seguidamente procédese á análise dos puntos da orde do día.
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PARTE RESOLUTIVA:
1- APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR
O sr. Alcalde toma a palabra: Escomenzamos entonces este Pleno ordinario, co primeiro punto da
orde do día, que é a aprobación da acta do 17/06/2013, que todos teñen copia e se algo teñen que
alegar este é o momento y si non entendo que se aproba; entendo que se aproba non, bien.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando aprobada por unanimidade o seguinte acordo:
“Aprobación da ata anterior do 17/06/2013”
Pasamos entón ao punto 2 que é a aprobación provisional da Modificación puntual do PXOM de
Barbadás, no ámbito de solo urbano no consolidado A-10.
2- APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM DE
BARBADÁS, NO ÁMBITO DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO AR-10
A)RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓNS Á APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN.
Ten a palabra para darlle lectura, a Secretaria, á proposta de Alcaldía
Ten a palabra a Sra. Secretaria: Se trata de un trámite de carácter técnico; una vez realizada la
aprobación inicial, se produjo la exposición al público; la presentación de una serie de alegaciones; a
continuación han venido informadas por los técnicos correspondientes, informando favorablemente la
desestimación de las mismas, por criterios exclusivamente técnicos; y ahora, procede lo que es la
aprobación provisional y su remisión a la Xunta de Galicia. En principio lo que se va a resolver aquí
es la reclamaciones y la aprobación provisional.
Ten a palabra o sr. Alcalde: Moi ben, Ten a palabra o voceiro do BNG
O sr. Fírvida toma a palabra (BNG): Ben, boas tardes, Concelleiras e Concelleiros, boas tardes ó
público asistente, y os medios de comunicación. Bueno, esta aprobación que pretende levar adiante o
Goberno do Partido Popular en Barbadás, para o Bloque Nacionalista Galego responde máis unha vez,
a un aproveitamento que fai o Grupo de Goberno dos terreos, das diferentes áreas de reparto que hai
en Barbadás, para favorecer o crecemento urbanístico irracional, un urbanismo bestial y atroz que se
desenvolveu no noso Concello ó longo de todos estes últimos anos y ademais sempre en perxuízo da
poboación que vive en Barbadás y en beneficio de uns poucos y os feitos me remito. Esta
modificación intentouse traer, intentouse levar adiante no ano 2008; naquela altura a intención de
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Freire Couto era levala adiante, unicamente pasando por Xunta de Goberno; nin sequera, nin sequera,
quería traelo a Pleno do Concello, non fose ser que os partidos da oposición nos enterásemos do que
estaban facendo. Como as leis e a Xunta de Galiza non permitiu naquela altura facer aquelo daquela
maneira, non lle quedou máis remedio que en xullo do ano 2011, traer novamente a Pleno a
modificación da área de reparto AR-10, situada, como digo, no núcleo da Valenzá; aquela
modificación é exactamente igual á que se propuña xa no ano 2008. Esta modificación vai a significar
que van desaparecer tres viais que estaban dibuxados no Plan Xeral de Ordenación Municipal de
Barbadás, aprobado en xullo do ano 2002; tres viais que estaban configurados para dar saída a unha
poboación estimada de máis de 15.000 persoas que iban a vivir no núcleo da Valenzá; tres viais que
iban dar acceso desde a rotonda do Carrefour, saída tamén polo Campo dos Carrís e dous viais que
iban a subir á Nacional 540, autonómica 540, a estrada de Celanova. A edificabilidade iba polo tanto
perpendicular, ao regato do Muíños e tiña unha distribución que estaba aprobada con todas os
requisitos, con todos os parabéns, de todas as administracións que teñen que velar polo cumplimento
dos plans de ordenación municipal de toda Galiza, polo tanto, aquelo era absolutamente factible. ¿Que
sucede entonces para que desaparezan eses tres viais?, ¿cal é a razón?, ¿que houbo?, ¿que pasou en
Barbadás?, ¿houbo un terremoto y mudaron as terras de sitio?, non, non houbo ningún terremoto, o
que houbo foi un tsunami de corrupción que significa que estes viais desaparecen porque van a
abaratar, van a abaratar drasticamente os gastos que terían que levar adiante os membros da xunta de
compensación unha vez creada para urbanizar esa área de reparto; loxicamente si en lugar de facer tres
viais, nos quedamos unicamente con un, que vai perpendicular ó río dos Muíños, que é absolutamente
chairo, que non ten ningunha costa, que os edificios en vez de ir escalonados cara o monte, van todos
en liña como si fose unha avenida principal dunha cidade calquera, loxicamente os gastos de
urbanización redúcense drasticamente; o máis penoso de todo isto, é que a xustificación que daba o
goberno de Freire Couto para facer este cambio de cromos, era que seica e gracias a esto, íbamos a
conseguir os terreos para o instituto, claro, claro, con esto íbamos a conseguir os terreos, e a realidade
é que hoxe en día, pois nin instituto, nin nada de nada, o instituto sigue estando o terreo dibuxado no
ordenamento, pero o Goberno do Partido Popular, non quere facer nada para pór esos terreos a
disposición da Consellería de Educación libre de cargas e de gravames, e mentres tanto benefíciase,
como digo, aos membros da xunta de compensación, que se creará cando desenvolvan esa área de
reparto, para, para abaratarlles o, a urbanización; pero non queda aí esta modificación, porque quen
observe a ficha que leva aparellado este informe que se nos pasa a semana pasada, vemos con estupor,
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como a superficie da área de reparto, vese incrementada, aumentan a superficie da área de reparto, por
certo, área de reparto que coma todas as áreas de reparto de Galiza, ten un coeficiente de
edificabilidade que é o máximo permitido pola lexislación, que é o 0,85 metros cuadrados por metro
cuadrado de área de reparto, o máximo permitido, sen embargo a área de reparto aumenta, ¿como
aumenta?, bueno, aumenta segundo eles porque hai un novo, unha nova planimetría y se incrementa
en varios centos de metros; pois curiosamente, a pesar de que se incrementa a superficie da área de
reparto, as zonas verdes disminuyen en máis de 1.500 metros cuadrados; máis área de reparto, menos
zonas verdes; e curiosamente tamén, modifícase o coeficiente de edificabilidade e a superficie adicada
para edificabilidade máxima residencial, increméntase en 2.100 euros, vanse poder construír 2.100
euros máis, en edificios, en pisos, en esta área de reparto. Calquera persoa que viva en Barbadás, ou
calquera persoa que visite unha xestoría en Barbadás, e pregunte polo prezo dun piso novo, pode
andar á redor dos 150.000 euros un piso de 100 metros cuadrados, á redor desa cantidade, máis ou
menos, o que ven a significar que cada metro cuadrado podería saír a un prezo medio de 1.500 metros
cuadrados, 2.100 metros cuadrados edificables máis, significan máis de tres millóns de euros; máis de
tres millóns de euros e ¿quenes se van a beneficiar destos tres millóns de euros?, loxicamente os
propietarios, ou a xente, ¿verdade?, que comprou terreos en esta área de reparto; e curiosamente tamén
sabemos que a xente que ten terreos nesta área de reparto, é por exemplo Manuel García González,
Teniente de Alcalde de Barbadás, que comprou terreos en esta zona, porque ten máis de 3.000 metros
cuadrados, en esa área de reparto, o a empresa Eichoa, da que é propietario o sr. Freire Couto ou
familia, que ten 345 metros cuadrados, ou outros promotores urbanísticos ben coñecidos no noso
Concello que foron exconcelleiros do Partido Popular de Barbadás, polo tanto, nós entendemos que se
está facendo unha modificación dun Plan xeral, aprobado no ano 2002, primeiro, en prexuízo da
cidadanía do Concello, porque desaparecen viais y a xente que vai ir a vivir a ese núcleo de
edificabilidade y a xente que vive na avda. de Celanova y alrededores, non lle vai quedar máis
remedio que salir, vía do regato dos Muíños á rotonda que está no Carrefour. Segundo, redúcense
zonas verdes, zonas de esparcemento, que se podían adicar, para lecer e para dotacións públicas e
terceiro, auméntase a edificabilidade. Polo tanto nós entendemos que esto é, si, un pelotazo
urbanístico, un pelotazo urbanístico do que se van a beneficiar uns poucos. E a min tamén me gustaría
facer referencia a unha cousa, os datos que nós temos, son os que acabo de dar, ahora temos
moitísimas dúbidas fundadas, de que os concelleiros barras concelleiras do Partido Popular de
Barbadás e persoas afíns, teñen máis propiedades nestas áreas de reparto, moitas máis das que estamos
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decindo, que sucede, claro que a tan manida transparencia do Partido Popular, aquel streeptease
prometido polo Sr. Freire Couto o día 26 de febreiro deste ano, resulta que a día de hoxe todavía non
foi feito público, nin o patrimonio do Teniente Alcalde, nin o patrimonio do resto dos Concelleiros e
Concelleiras deste Concello, aínda non sabemos cal é, como tampouco sabemos cal é todavía, a
declaración da renda de Freire Couto, agás aqueles anos, que eso si o sabemos, que defraudou 208.000
euros; polo tanto nós pensamos que esto responde outra vez, xa, outra vez máis, a un pelotazo
urbanístico: a beneficiar a un urbanismo que está en mans de xente moi achegada ó Partido Popular en
este Concello, en perxuízo da cidadanía, aproveitándose do que foi durante moitos anos a galiña dos
ovos de ouro deste Concello que é o urbanismo. Eu creo que ca que está chovendo neste País, con un
mínimo de dignidade, calquera goberno, calquera dirixente, dimitiría sr. Freire Couto, dimitiría,
porque vostede prometeu naquel Pleno, traer eiquí un montón de documentación y aínda a día de hoxe
non coñecemos, ¿eh?, e exactamente igual sr. Manolo García y sres. y sras. Concelleiros, polo tanto,
nós entendemos, bueno, que claro, pedir eiquí a dimisión, que é un pelotazo. Moitas grazas.
O sr. Alcale toma a palabra: Moi ben ten a palabra o voceiro ou voceira do PSOE.
A sra. Morenza toma a palabra (PSdeG-PSOE): Grazas Alcalde, boas tardes a todas e a todos. Nós
imos a entrar na liña defendida polo BNG, como non podía ser menos, porque a oposición estamos de
acordo neste tema, completamente de acordo. A modificación puntual da AR-10, é unha cuestión que
só ten xenerado dúbidas, controversia, desconfianza, preocupación nos últimos meses, nos últimos
anos; os recelos suscítaos a evidente vinculación dos Concelleiros do Grupo de Goberno o desenrolo
desta área; o Teniente Alcalde ten na AR-10 propiedades, nas parcelas 54,59,72; é decir, Manuel
García González ten 2.205 metros cuadrados nesta zona, o segundo maior propietario desta área de
reparto, unha razón con peso suficiente para que hoxe se ausente da votación. O Tenente Alcalde
mesmo ten chegado a ameazar a concelleiros Socialistas, por falar da súa vinculación á AR-10; pero
os feitos están aí sr. Teniente Alcalde; estivo utilizando durante anos, presuntamente, o seu cargo
político para supostamente, ter información privilexiada e comprar propiedades; estívose lucrando
presuntamente, a través da súa posición no grupo de goberno durante décadas; esta é a espeluznante
realidade, e o Alcalde tamén ten, presunta, e insisto moito nas palabras presuntas e supostas polas
amenazas que temos recibidas nos últimos meses, máis que nada. Temos como decimos, presuntas
vinculacións (ten o sr. Freire Couto) indirectas co AR-10 a través da empresa da súa esposa, é dicir,
Eichoa, información procedente do catastro, indica que Eichoa posúe no polígono 24, a parcela 156,
este é un motivo de peso para que se ausente tamén da votación o sr. Freire. No caso de que o Alcalde
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e o Tenente Acalde non se ausenten na votación, o grupo socialista estudará a posibilidade de
impugnar a mesma. Ben a tea de araña continúa, non queda aí no Alcalde e no Tenente Alcalde, no,
non queda aí, porque as interrelacións con constructores, exconcelleiros, testaferros e mesmo personas
físicas, que durante anos tiveron nexos directos co crecemento urbanístico de Barbadás, están aí;
Maexpa ten 419 metros, a Sociedade constructora Fernando Copa e Ramos que todos coñecemos
posúe 2.007 metros; o exconcelleiro Felipe Rodríguez Vide, figura como propietario de 1.500 metros;
550 metros, Ramón Pérez Iglesias acumula numerosas parcelas que suman 2.366 metros, unhas das
contías de terreos máis importantes da totalidade da AR-10; un dos presuntos testaferros do emporio
Freire, tamén comparte con outro propietario unha parcela nesta área de reparto, trátase de Domingo
Prieto Martínez, que é o copropietario de 1.679 metros cuadrados; ademais este señor, temos que
dicilo, para que o coñeza a cidadanía y os medios de comunicación, este señor, Domingo Prieto, é
irmán da apoderada da empresa Psicobluster, da cal é socio o Alcalde; ademais ten propiedades e
negocios a medias coa empresa da esposa do Alcalde. Supoño que vostede non se perde en todo este
maremagnun de datos, ó mellor o público si que se perde, vostede xa sabemos que está ó tanto. As
sucesivas modificacións desta área e os cambios ós que os obrigou o estricto cumplimento da Lei,
provocaron o desenrolo do AR-10 que se teña dilatado no tempo; precisamente os intentos do
Goberno de Freire, como ben decía o compañeiro Fírvida, e dos seus fieles acólitos, os constructores
que o acompañaron dende o principio nesta aventura especulativa, foron os que deron forma a unha
presunta trama moi calculada; vostede señor Freire xa sabemos que ten un xastre que lle confecciona
un armario cheo de traxes a medida, que o mesmo lle valen para reincorporarse á súa profesión como
médico no seu pobo, para estratexias urbanísticas calculadas, para propiciar que os seus familiares se
posicionen comodamente nas administracións públicas, ou para inflar o seu patrimonio dun xeito
sospeitosamente ilícito. Un dos aspectos que máis nos preocupan destes continuos cambios é que non
se buscou en tantos anos, unha solución definitiva ó movemento pendular de persoas, que vai haber,
que se vai xerar nesta área, ¿é suficiente a solución proposta nesta modificación?. Nós queremos que
nos responda a esa pregunta; hai que ter en conta que se reduciu a superficie destinada a viais,
respecto do previsto inicialmente de 14.800 como ben decía o compañeiro Fírvida, a 11.393; resulta
irónico que nos propios informes técnicos se apunte como un handicap, que os viais resistan os
movementos de poboación e que se propoña coma solución aos problemas que van a existir de
mobilidade, o uso do transporte público; resulta unha ironía decir aquí eso aquí en Barbadás, sr.
Alcalde. Temos fundadas sospeitas de que a maioría dos cambios se fixeron para beneficiar aos
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futuros promotores urbanísticos dun novo caso de presunta especulación en toda regra; presunta
especulación. Auméntase a superficie edificable e increméntase a edificabilidade, blanco e en botella
sr. Alcalde; pola contra, diminúen as zonas verdes nunha cifra nada desdeñable de 1.436 metros
cadrados; por reducir, redúcense tamén a superficie de uso comercial, o que é evidente é que se
aminora en todo menos na edificabilidade e nos espazos para construír vivendas. Moito nos tememos
que moitas das previsións deste plan, as que non se centran na especulación urbanística, e no
enriquecemento duns cantos, non se van cumprir, como non se fixo ata agora en tantos anos de
desmesurado crecemento do barrio da Valenzá, (referímonos á reserva de solo para vivendas de
protección pública). En Barbadás non contamos con este tipo de privilexios, poderíamos chamalo, ó
menos así o consideramos, e agora resulta que por imperativo legal, teñen que reservar un 30%, por
imperativo legal, un 30% do solo, é dicir, 15.930 metros cuadrados para este tipo de vivenda,
¡benvidas sexan!, agardemos que non haxan nefastas coincidencias que impidan o desenrolo
precisamente deste 30% , é dicir, das 179 vivendas de protección pública, que deberían, que están
programadas e que deberían construírse. Nos propios informes fálase de que son precisas maiores
dotacións públicas, ao incrementarse a intensidade de uso, pero explíquenos este é outra pregunta que
queremos que nos responda, ¿cales van a ser esas dotacións?, as de sempre, as que estaban previstas
ou ¿hai dotacións a maiores?. En Barbadás o urbanismo sempre estivo baixo sospeita e seguirao
mentres estén vostedes aí á fronte. Este entramado ben a demostrar que había un director de orquestra,
e uns músicos que tocaban ó seu son: constructores, promotores, políticos do PP, testaferros, cidadáns,
que manexaban información privilexiada, familiares; o PP utilizou a construcción do instituto como
excusa para revalorizar os terreos; o goberno do PP quixo sempre ocultar a realidade da AR-10,
utilizando ferramentas urbanísticas que evitaban tomar decisións en Pleno; esta ocultación queda en
evidencia cuando a Xunta non seu día rexeita as propostas do equipo de Freire, e téñense que axustar á
legalidade, como non podía ser menos. No desenvolvemento desta área de reparto, participan as
mesmas constructoras que participaron no desenvolvemento doutras zonas urbanísticas: falamos de
Mahía, Maexpa, empresa que está ahora sendo enxuiciada por supostas actividades delituosas;
lembremos que este grupo empresarial ten estreitos vínculos, tanto como o Alcalde como o Tenente
Alcalde, este último ó que lle alugou unha propiedade súa na Valenzá. E por ahora máis nada.
O sr. Alcalde toma a palabra: Bueno, vamos a ver; despois de escoitar toda esta retahíla, de, bueno,
de mentiras entre outras cousas, voume remontar ó principio; vamos a ver, esta área de reparto da cual
estamos a falar niste momento, AR-10, leva dous anos en trámite desde o ano, vai facer ahora o día 4
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de julio do ano 2011 que se empezou unha modificación puntual, porque se había desarrollado unha
figura urbanística, que se chama PERI (Plan de reforma interior), que estaba contemplada no Plan
urbanístico, con todos os informes favorables y con tódalas bendicións de todo o mundo, en principio;
bien, chegou a aprobación definitiva, y a Xunta nos dice que esa non é figura urbanística adecuada
para desarrollar este terreno, que hai que proceder a unha modificación puntual y a raíz de aí, nós
planteamos unha modificación puntual; bien, por imperativo legal, non por outra cousa, que a nós
houbéranos dado igual, é máis houbera sido moito millor que naquil momento nos aprobaran o PERI,
co cual hoxe teríamos con toda a seguridade o terreo xa para o instituto famoso. Bien, ¿que pasa? que
tuvemos que empezar de novo; empezamos de novo co PERI, digo, ca modificación puntual. Nesta
modificación puntual, son todos criterios técnicos, quede claro, criterios técnicos. Punto primeiro:
faise un desarrollo coma non pode ser doutra maneira, baixo criterios técnicos, para millorar a
accesibilidade, para millorar, pois o que será o urbanismo desa zona, ¿vale?. Non é certo para nada,
para nada! que se faga unha modificación para beneficiar a construcción de viviendas, porque ustedes
dicen solo o que lle interesa; mire, esta modificación, aumentan 4.035 metros cuadrados o suelo para
o, o suelo escolar, niste caso para o instituto, 4.035 metros; regularízase o que é o polígono,
regularízase porque hai unha posibilidade de facelo, porque incluso algunhas das modificacións, das
alegacións que están aquí presentadas iban en base a eso, pero non se puderon aceptar porque
excedían o 10% desa regularización, y se aumentan 375 metros, nada máis, que é o único que se
aumenta, y ese aumento ó regularizar o que é a área de reparto, pois y o facer o novo diseño,
auméntase como digo 4.035 metros de dotación escolar, y eso é o que hai; despois cámbianse de suelo
comercial, para suelo residencial, porque se pode edificar debido á pendiente nos baixos, cuando
queda a unha altura adecuada, unha cantidad pois mínima realmente, en total son entorno a 2.000
metros cuadrados, o cual quere decir que non é verdad que se aumente solo de edificabilidad, non se
aumenta, a edificabilidad é a misma, é o 0,85 que é o que está estipulado dende un principio no plan
urbanístico; non hai maneira humana de que, para máis non o permite, non o permitiría neste caso a
normativa, aumentala, está, o aproveitamento tipo é o mismo 0,85, que se fai, rediséñase o que é o
polígono, con un vial y adaptándose á topografía do terreno, desde o punto de vista técnico,
estrictamente técnico. Aquí nadie lle deu ningunha instrucción a ninguén, en primeiro lugar, porque os
técnicos non o houberan aceptado, e en segundo lugar, porque a Xunta tampouco o houbera aceptado,
y en todo caso esto xa foi aprobado, unha aprobación inicial, esta é a provisional y vendrá a definitiva,
nós ahora con este documento, vámolo lógicamente remitir á Xunta y a Xunta é a que vai ter a última
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palabra, eso é o que hai; eiquí non hai ningún pelotazo, non hai nada, nada, de nada. Aquí hai 110
propietarios y se pode ver, propietarios de terrenos, todos da Valenzá, por certo, que se poden ver, un
por un, con cantidades máis ou menos, pero entorno a 1.000, 500, 300 y se pode ver, está aquí, está
aquí o que son os propietarios todos, non é nada doutro mundo. Entonces aquí facer demagogia
pódese facer a que se queira, eiquí e en todos os lados, por supuesto, pero esto que fan ustedes é pura e
llana demagogia, total e absolutamente demagógico, porque non se aumente a edificabilidad para
nada, rediséñase simplemente o que é o polígono, con unhos viais que sean máis practicables e desde
o punto de vista técnico e o que propuxeron os técnicos, y nada máis; y concretamente o do que tiñan
parcelas concejales ou exconcejales, estamos nun libre mercado que cada un pode comprar onde
queira e facer o que lle día a gana; aquí indudablemente, indudablemente é algo público y conforme
comprou unha persoa ou outra pudo comprar, calquera de vostedes, sen ningún tipo de problema, inda
poden compara si queren, por suposto, ¿eh?; o sea, eu entendo de que non hai para nada, ¡para nada!
ningún pelotazo urbanístico; o único que se fai é desarrollar un área de reparto que está contemplada
no Plan General, por unha modificación, por unha figura urbanística que se chama, modificación
puntual y con tódalas bendicións de todo o mundo, da Xunta, coas bendicións de todos os organismos
implicados, Confederación, MOPU, todos y eu non sei onde viron vostedes, é certo, ustedes o que
queren lógicamente, eu entendo e son oposición y respeto como é normal o facer crítica, pero a crítica
dígolle unha cousa, a crítica sería que non se desarrollara, porque entonces si que non íbamos dispoñer
do terreo para o instituto, ¿vale?, entonces, é certo; pero vamos a ver, ustedes teñen un doble leguaje,
ustedes queren o terreo, están reivindicando o terreo para o instituto desde que os conozco y ahora que
temos a posibilidade de telo, están criticando y non lle gusta, pero claro de algunha maneira pensan
que vai ser unha baza política para o Partido Popular y logicamente pois non lle, non queren que sea
así, pero miren, esto é o que hai, vámolo someter a votación y aparte dicirlle outra cousa, aquí no
orden do día hoxe o que se pretende, o que se propón para aprobación, son dous puntos en concreto:
un diles é resolver as alegacións; dicir tamén que de todo esto, solo hai alegacións, hai cuatro
alegacións, cuatro, tres dunha misma persoa que realmente non se lle puideron aceptar, desde o punto
de vista técnico, non porque non se quixera y está aí o propietario, senón porque non se pode desde o
punto de vista urbanístico, que pedía que se lle incluíran as parcelas que lle quedan fraccionadas polo
polígono enteiras, no que é a área de reparto, non se pudo facer porque non o permite a normativa, que
si se puidera si se houbera feito, obviamente non habería ningún problema; y outro propietario porque
quería que alegou, porque quería que a súa casa lle quedara fóra da área de reparto, son as que hai;
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entre 110 propietarios só hai esas dúas alegacións; entonces bien, esto é o que traemos hoxe ao Pleno;
eu realmente non teño máis que dicirlle porque entendo que é tan normal o que traemos hoxe eiquí a
aprobación, y algo tan lógico e que non hai absolutamente nada, nada, nada de especulación como
vostedes dicen, nin de pelotazo, nin de nada polo estilo, é que me asombro, eu asómbrome pensar,
díganme vostedes ¿donde está?, porque eu non o vexo; sinceramente non o vexo, ¿vale?. Bien y eso é
o que lle teño que decir.
Toma a palabra o sr. Fírvida: Bueno comeza a súa intervención o sr. Alcalde de Barbadás, decindo
que o que vimos a decir os membros da oposición é mentira, e nada máis a continuación de decir esto
di, que todo esto comenza no ano 2011; mentira sr. Freire,¡mentira!, comeza no ano 2008, vostede
sábeo moi ben, sábeo porque está nas hemerotecas, sábeo porque foi o Bloque Nacionalista Galego y
estes Concelleiros que están aiquí sentados, os que deron unha rolda de prensa denunciando o amaño
urbanístico que vostede intentaba levar adiante sin pasar por Pleno, polo tanto calquer persona que
entre en internet que o busque, porque está
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pero eso é unha mentira que usted facía total é absoluta, total
O sr. Fírvida toma a palabra: 2008, xullo do ano 2008, Xunta de Goberno de xullo do ano 2008, o
Partido Popular intenta modificar a edificabilidade no AR-10 sin pasar por Pleno,
O sr. Alcalde toma a palabra: Non é verdad, para nada
O sr. Fírvida toma a palabra: Denuncia do Bloque Nacionalista Galego, mentira sr. Freire, mentira
O sr. Alcalde toma a palabra: Mentira a súa.
O sr. Fírvida toma a palabra: Mire vostede as Xuntas de Goberno, porque nas Xuntas de Goberno
está vostede sentado non estou eu, claro, míreas, repáseas, pregúntelle á Secretaria, que llas vaia a
buscar, as Xuntas de Goberno de xullo do ano 2008 y así sabemos que é o que minte.
Criterios técnicos, ¡home claro, vaiche boa!, claro que ten que ser criterio técnico, quen fai o mapa é
un técnico, porque vostede non o deixan, porque hai unha normativa legal, que obriga que teñan que
pasar os informes necesarios para ser aprobado, pero esto non hai ningún criterio técnico de fondo, o
que suxace en todo esto é un criterio de ambición económica y esto é un criterio político,
exclusivamente político, do que vostede pode facer e desfacer como lle ven a gana, como leva feito en
este Concello durante moitísimos anos. Mellor accesibilidade, bueno, é realmente demencial, porque o
único víal que queda en esta área de reparto, é exactamente igual ao víal que estaba diseñado en un
inicio, é dicir, é o mesmo, si, non lle deas a cabeza porque si, é o mesmo; eu preocupeime porque
eiquí teño os planos do que vostedes pretenden facer hoxe, e preocupeime de traer eiquí a quen quere
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llo paso, fotografías de como era o planeamento do ano 2002, entonces o vial que queda é
exactamente o mesmo un vial de 20 metros de ancho, un vial; é exactamente o mesmo, !ah¡, pero
desaparecen tres, pero esto mellora a accesibilidade, e que o de Barbadás é bestial, desaparecen viais,
pero melloramos a accesibilidade dos nosos veciños. 4000 metros para o IES, increméntase os metros
para o IES, é certo, é certo claro, si, tamén ¿cantos anos leva vostede prometendo que vai facer o
instituto?, ¿cal foi o primeiro ano que prometeu que iba a entregar os terreos á Consellería de
Educación?, ¿como é posible deseñar un planeamento no ano 2002, gobernar 24 anos en un Concello
con forte crecemento vexetativo, e de persoas novas que veñen a residir eiquí, sin reservar dotacións
públicas?, porque edificios fixéronse todos ¿eh?, hasta que estoupou a burbulla inmobiliaria, edificios
deixou vostede que se fixeran todos, pero curiosamente, Polideportivo, Piscinas, Centro de día, Centro
de Saúde e Instituto, estamos a xullo do 2013 e todavía están sin inaugurar, sin construír, sin iniciar,
sin por a primeira pedra, e nos di vostede que con esto vai a solucionar o problema do instituto; non é
certo, porque o problema do instituto é que a Consellería quere os terreos libre de cargas e gravames e
que para eso precisa que a área esté urbanizada y a área esta nunca vai estar urbanizada, ata que o
urbanismo non volva a medrar e non haxa unha espectativa de crecemento suficiente, para que os
promotores veñan a invertir en esa área de reparto y construyan os edificios y como vostede non quere
facer ningún tipo de convenio coa Xunta de Galiza, non quere facelo e non sabemos por que, para
conseguir esos terreos. Pero e que ademais non hai ningún problema para facer o instituto porque
fíxense vostede, o instituto vai pegado ó polideportivo, pegado ¿eh?. O polideportivo vaise inaugurar,
bueno non sabemos porque cada membro do goberno do Partido Popular nos dice unha data diferente,
pero vaise inaugurar proximamente, é dicir, está urbanizado, chegan os coches, chegan os camións,
chega a xente, o instituto que está pegado ó polideportivo, non se pode, non se pode construír e non se
pode urbanizar, non se pode, porque a Xunta de Galiza do Partido Popular y Freire Couto non queren
que se faga ese instituto e aínda ten vostede a pouca vergoña de dicirnos que esto vai favorecer que se
faga o instituto, ¡todo o contrario!; seguimos mentindo, pero eu, a pesar de mentir o que si, vou leer,
vou leer o que vostedes queren aprobar non o que eu quero aprobar, vou a leer o que vostede quere
aprobar: “edificabilidade máxima e aproveitamento tipo 0,85 metros cuadrados”, di o sr. Alcalde, esto
non se modifica, non, porque non o permite a Lei, non se pode, non é que vostede non queira, e que
non llo iban deixar facer, non deixa a Lei.
O sr. Alcalde toma a palabra: Pero entonces non diga que se modifica, e que se aumenta.
O sr. Fírvida toma a palabra: Non pero escoite, é que aínda non acabei
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O sr. Alcalde toma a palabra: Usted mismo se contradice.
O sr. Fírvida toma a palabra: Pero mire, edificabilidade máxima residencial sr. Freire Couto, no
PXOM, 0,76 metros cuadrados por metro cuadrado; na modificación proposta 0,792 metros cuadrado
por metro cuadrado e auméntase a edificabilidade máxima residencial, aiquí está, comercial e tamén
residencial, Manolo, comercial e residencial, porque en total suma 56.950 metros cuadrados, que é a
suma de residencial 53.100 e comercial 3950, Manolo, !esto que esto é así¡. Entonces, eu criterios e
cuestións subxetivas valoro que se me poidan contradicir; porque cada un pode ter unha perspectiva
diferente sobre a realidade, pero pero cando aumentamos aumentamos a edificabilidade máxima
residencial de 0,76 a 0,792
O sr. Tenente Alcalde toma a palabra: e baixase a comercial
O sr. Alcalde toma a palabra: e 0,760 non 0,76 vostede parece moi intelixente, da a sensación que
vostede, quere dar a sensación de que hai 100 veces de diferencia
O sr. Fírvida toma a palabra: Bueno eu creo que todo o mundo entende o que son as décimas y as
centésimas...
O Sr. Alcalde toma a palabra: non, non, non,
O Sr. Fírvida toma a palabra: Vou intentar seguir, se consigo seguir; residencial en definitiva,en
definitiva, a area comercial disminúe e aumenta a superficie do terreo, polo tanto, como tamén se
aumenta a edificabilidade máxima permitida, auméntase a área residencial é dicir para vivenda en
2.100 metros cuadrados e curiosamente redúcense as zonas verdes, ¿demagoxia? Sí esto é demagoxia,
o que nos trae vostede a Pleno é demagoxia. Mire que ¿cal é o concepto xurídico que define a
actuación política consistente en comprar unhos terreos, e modificar o aproveitamento ou as
espectativas de ganancias creadas sobre o mesmo debido a unha planificación sobre o mesmo?, eu
creo que debe ser algo moi parecido a prevaricación, algo parecido, moi parecido a prevaricación, eh?
Modificar, modificar, a utilidade que se lle da a un terreo, permitindo que os costes de edificación, de
urbanización disminuyab cuantiosamente, moi cuantiosamente porque desaparecen viais, desaparecen
zonas verdes, e sen embargo incrementase a zona residencial, vostede pínteo do color que queira Sr.
Freire Couto pero o que sabemos e que vostede e xente do seu goberno ten terreos en esa área de
reparto e que os foron comprando a partir do ano 2002 e non sabemos si outros antes do ano 2002,
eyas espectativas de ganancia naquel momento nos eran as mesmas que son agora, agora son máis,
claro, está a construción parada, é certo, pero no ano 2007, no ano 2008, que era cando vostede
intentaban facer este cambio, aí si que as espectativas de ganancias eran claramente ben sustanciais e
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cuantiosas eran moi importantes y eso é prevaricar; ahora vostede o pintara como queira, esto é máis
unha vez un conto repetido en este Concello; xa o fixo vostede no AR1, cando cambiou a
edificabilidade que nos decía tamén, outra cuestión milagrosa, ¿verdade?, cambiábamos a situación
dos edificios, disminuíanse en altura, aumentaban en superficie y aumentaba a zona verde; tamén era
absolutamente milagroso aquelo que vostede conta, era a multiplicación dos pans e dos peixes, y con
esto fai vostede o mesmo, o que pasa é que os pans e o peixes cómenos vostede todos.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben, ten a palabra a voceira do Partido Socialista
A sr. Morenza toma a palabra: Bueno Sr. Alcalde; vostede non respondeu a ningunha sola das
preguntas que se lle plantexou o Partido Socialista, non desmentiu nada do que nós afirmamos sobre
as propiedades, exconcelleiros implicados, testaferros de vostede, propiedades da súa esposa,
propiedades do Teniente Alcalde...
O sr. Alcalce toma a palabra: Están aquí, as propiedades están aquí.
A sr. Morenza toma a palabra: Están aí, claro que están aí, claramente, nós denunciámolo ¿e
vostede di que non é un pelotazo urbanístico tal e como afirma o BNG?
O sr. Alcalde toma a palabra: Non, para nada
A sr. Morenza toma a palabra: E vostede nega entonces que estas personas estén vinculadas a este
pelotazo urbanístico,
O sr. Alcalde toma a palabra: Pero vamos a ver ¿a que lle chama vostede pelotazo urbanístico?
A sra. Morenza toma a palabra: A súa esposa ten propiedades nesta área de reparto, o Tenente
Alcalde ten propiedades nesta área de reparto; nós chegados a este punto, queremos o posicionamento
técnico da secretaria de se el pode votar, eles poden votar, tanto o Alcalde coma o Tenente Alcalde. O
Alcalde e coñecedor que na Deputación, xa se tubo que ausentar nunha vez por que se tratou un tema
relacionado con el, e non era de esta gravidade ¿eh?, non era de esta gravidade, de estar vinculado á
propiedade de terreos nun area de reparto que se está modificando inicial, provisionalmente Sr.
Alcalde, esto é moi serio para o Partido Socialista
O sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben, moi ben, non hai problema ningún
A sr. Morenza toma a palabra: Entón antes de continuar a miña intervención quero que informe a
Secretaria
O sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben, non hai problema, que informe.
O sr. Valcárcel (PSdeG-PSOE) toma a palabra: Facer mención que a Señora Secretaria ten acceso
ós datos de catastro, polo tanto pode verificar si Eichoa é propietaria dunha parcela, da parcela....
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A sr. Secretaría toma a palabra: Non
O Sr. Valcárcel toma a palabra: ¿Non pode ser?, ¿non ten acceso ós datos de catastro?, ¿seguro?
A sr Secretaria toma a palabra: No, no tengo aceso,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Bueno en todo caso que informe, que ela é quen pode informar
A Sr. Morenza toma a palabra: Bueno ela que informe
O sr. Alcalde toma a palabra: Como é lógico xa o preguntamos antes de ahora, é obvio ¿non?
A sra. Morenza toma a palabra: Supoño
A Sr. Srecretaria toma a palabra: Por esta Secretaría General ya se estudió con carácter previo, la
posibilidad de, necesidad de abstención, concretamente del Teniente Alcalde, por ser propietario en
este Area de reparto, de forma verbal, les informo que se consultó jurisprudencia existente al respecto
en materia urbanística, en la que los fundamentos genéricos vienen a decir que no es necesaria esta
abstención en cuestiones de planeamiento general, debido a que: primero, no existe un beneficio
directo para el implicado que lo haga diferente al beneficio general, que supone la actuación
urbanística respecto al resto de los propietarios; cosa distinta es si se tratase de una actuación que le
beneficiase primordialmente por ser el beneficiario mayoritario, por ejemplo, del area de reparto, o
por ser el propietario exclusivo, o una circunstancia que incidiese en el hecho de que el beneficio
recaía directamente sobre la persona que va a emitir el voto, esto es lo que puedo decirles informando
verbalmente, no obstante cabe la posibilidad de que ustedes soliciten un informe juridico y se lo
apoyaré con la jurisprudencia que yo he leído para emitir esta opinión.
A Sr. Morenza toma a palabra: Gustaríame continuar ca miña intervención dicindo que o Tenente
Alcalde é evidente que é un beneficiario directo, no sentido de que é o segundo maior propietario da
area de reparto número 10, e o segundo maior propietario, según temos entendido nós, ó mellor o
ranking baixa de segundo a terceiro, porque vostedes coñecen todas as artimañas legais. En fin,
vostedes teñen a todo a mundo implicado, a constructores como xa dixen na intervención, dalles igual
vostedes pasen por encima de todo como a unha apisonadora, e continúan para adiante para conseguir
o seu obxetivo, enriquecerse,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor...
A Sr. Victoria Morenza toma a palabra: Presuntamente enriquecerse. Ben, vostede non contestou á
pregunta das dotacións a maiores que se van a introducir, porque si, vale vaise aumentar suelo
educativo, vaise poñer aí o Centro de día por exemplo, xa que vai haber tanto espacio para
equipamentos que llo esixe a propia Lexislación, vaise a...
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O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois como van catro mil metros máis dos que había, en principio
pois, en principio o Centro de Día non está previsto ir aí, porque é suelo dotacional escolar, en
principio, vale, entonces
A Sr. Victoria Morenza toma a palabra: No, no, pero eu estoulle dicindo que tipo de equipamentos
van a ir, vai a ir o cementerio, ¿qué mais vai a ir?, ¿o instituto?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vai a ir, vamos a ver, a dotación escolar, que se dixo antes, que se
aumentou.
A Sr. Victoria Morenza toma a palabra :Solo dotación escolar a pesar das previsións do cimenterio
O Sr. Alcalde toma a palabra: Son 16.000 metros, 17.000 casi
A Sr. Victoria Morenza toma a palabra Moi ben, a nós un dos temas que máis nos preocupa aparte
do pelotazo urbanístico é os viais, os viais, hai un vial central na urbanización, e despois ten saída o
camiño de San Rosendo, que é un vial, vaise convertir nun embudo, e logo que van a ir os autobuses,
porque a opción que se propón polos propios técnicos e o transporte público, ¿van a ir os autobuses
desplazar a miles e miles de persoas que se desplazan por aí a tódolos días, ou que vai haber un
transbordador? ou ¿que vai haber?. Ese víal, ese víal, vostede cree que ten capacidade suficiente para
dar saída a afluencia, a entrada e saída de personas en horas punta, ¿vostede cree? O embudo que se
vai a formar na rotonda de aceso á Valenzá, ¿vostede cree que eso ten salida?, que imos todos polo
camiño dos Ponxos Sr. Alcalde...
O Sr. Alcalde toma a palabra: ¿Cantos metros ten o víal central da Valenzá? 22 metros, ¿cantos vai
ter ise? 20 metros, o vial da Valenzá, a arteria principal dá cabida á Valenzá, y non pasa
absolutamente nada.
A Sr. Morenza toma a palabra: Sr. Alcalde, porque moita xente utiliza as vías aledañas, non todo o
mundo vai polo centro. A min gustaríame continuar coa miña intervención, porque se non esto
convírtese nun diálogo e gustaríame cinguirme ó formalismo que se esixen nas institucións
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben, pois perfecto
A Sr. Morenza toma a palabra: O sea, o que está claro, é que se vai a construír cincocentas noventa
e nove vivendas, que o trinta por cento van a ser de protección pública por primeira vez na historia de
Barbadás, ¿vostede pode asegurar eso?, claro, non o pode asegurar, non o pode asegurar, estamos
falando de vivendas de protección pública unha vez máis, que probablemente non as vexamos nunca,
endexamais, eiquí en Barbadás
O Sr. Alcalde toma a palabra: Nós vámonos rexir pola normativa vixente, que é neste momento
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A Sr. Morenza toma a palabra Porque non llo esixían as vivendas de protección pública
O Sr. Alcalde toma a palabra: A modificación puntual do plan
A Sr. Morenza toma a palabra: Vostede Sr. Alcalde nunca estuvo interesado en vivendas de
protección pública, por eso nunca as promoveu, nin nunca as tivo en conta, e sempre que se
planificaron nunca se levaron á práctica. Bueno nós, dende o Partido Socialista, como todo esto nos
parece un cambalache, nós temos dado datos máis que suficientes, xa os daremos, na sede que
corresponde, sede xudicial Sr. Alcalde xa llo anticipo Sr. Alcalde
Sr. Alcalde:Vale, vale, vale
A Sr. Morenza toma a palabra: Que este mesmo mes, o Partido Socialista vai a recurrir á Fiscalía
anticorrupción, e todo esto xa o dirimirán os xuíces Sr. Alcalde
Sr. Alcalde: Bueno, por supuesto están en todo o seu dereito, ¿porqué non?
A Sr. Morenza toma a palabra: Entende, xa nos veremos nos tribunais, probablemente. E xa por
último, no aspecto que nos corresponde hoxe, que é a votación, a ausencia da votación do Sr. Alcalde
e o Sr. Tenente Alcalde, que non o van a facer, o que lle da a gana, porque é o que fan sempre o que
lles da a realísima gana, xa lle anunciamos tamén que vamos a impugnar a votación...
Sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben, está no seu dereito
Sr. Morenza toma a palabra: Moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pois nada, eu simplemente decirlle ó Sr. Firvida, que nós, todo o que
se tramitou urbanisticamente foi polo cauce reglamentario, siempre: Nós se foi á Comisión de
Goberno, é porque antes era unha cousa que se chamaba como lle dixen antes, PERI, que é plan de
reforma interior, agora e outro, que aquel proceso requería, pois, Comisión de Goberno; niste, que é
unha modificación puntual, requiere Pleno y ben ó Pleno. Nós eiqui nunca fixemos absolutamente
ningunha modificación puntual, ningún trámite urbanístico que non cumplira a normativa vigente,
nunca, nunca, nunca, a prueba é evidente ¿vale?
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: E o terreno non vai ó lado do Pabellón
O Sr. Alcalde toma a palabra:Efectivamente é o terreno do grupo escolar non vai ó lado do Pabellón
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Está a douscentos metros
O Sr. Alcalde toma a palabra: Usted o sabe perfectamente.
Vamos a someter a votación este punto que ten dous apartados, logicamente que un diles e a
resolución das reclamacións e a aprobación inicial da modificación, co cual se somete a votación o
punto ¿votos a favor?, de la desestimación logicamente da resolución, ¿votos en contra?. Segundo a
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aprobación provisional da modificación ¿votos a favor? ¿votos en contra? Moi ben, queda aprobada
cos votos do Partido Popular.
A continuación sometése a votación os dous aspectos, contidos no presente punto da orde do día,
resultando o seguinte:
- Cos votos a favor do rexeitamento das alegacións presentadas, do PP, e os votos en contra do PSdeG
e do BNG, resulta aprobado o seguinte acordo: “Rexeitamento das alegacións presentadas a
aprobación provisional da modificación puntual do PXOM de Barbadás no ámbito de solo
urbano non consolidado AR-10”
As alegacións formuladas a Aprobación Inicial da Modificación Puntual do PXOM de Barbadás con
Ordenación Detallada, no ámbito do AR-10:
Alegacións presentadas por Don Manuel Fernández Carballo, DNI Núm. 34.590.187-G (rexistro
de entrada 4752, 4753,4754): Resolución desestimada a senso literal segundo informe do equipo
redactor “ Por o contido destas alegacións deducese que o alegante solicita se manteñan os viais
acorde coa figura urbanística aprobada por unanimidade en Xunta de Goberno Local con data 25 de
febreiro de 2008, na que segundo o seu criterio solucionaba os problemas de viais desta área de
reparto. Con respecto a esta alegación informar ao alegante que a figura urbanística utilizada en
aquel entonces, para modificar os viais do AR-10, non era a correcta, polo que foi necesario redactar
unha modificación puntual do Plan, na cual en nada altera o sistema viario que foi aprobado con
anterioridade con data de febreiro de 2008”.
Alegación presentada por Don Manuel Fernández Álvarez , con DNI Núm. 34.593.598-B (rexistro
de entrada 4975): Resolución desestimada a senso literal segundo informe do equipo redactor “A
modificación puntual do PXOM de Barbadás, no ámbito do AR-10, ten por obxecto facer viables as
obras de urbanización, o que provoca a necesidade de modificar a ordenación establecida polo
PXOM, pero non o seu ámbito de actuación. Esto supón, que a delimitación, salvo reaxustes de erros
do PXOM, esta siga sendo a aprobada no seu día polo PXOM vixente, non existindo razón para
excluir no ámbito obxecto da alegación os dereitos e obligacións otorgadas polo PXOM”.
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-Cos votos a favor do PP, e os votos en contra do PSdeG-PSOE e do BNG, resulta aprobado o
seguinte acordo: “ Aprobación provisional da modificación puntual do PXOM de Barbadás, no
ámbito de solo urbano non consolidado AR-10”
Aprobar provisionalmente a Modificación Puntual do PXOM de Barbadás, con Ordenación Detallada,
no ámbito do solo urbano non consolidado do AR-10, A Valenzá, segundo o disposto no artigo 85.7
da Lei 9/2002 do 30 de decembro de ordenación e protección do medio rural de Galicia, coas súas
posteriores modificacións, e someter ó expediente completo debidamente dilixenciado ao órgano
competente para a súa aprobación definitiva.

3.- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE PARA REVISAR O IBI E MELLORARA A XESTIÓN DA
RECADACIÓN POR PARTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos o punto terceiro que é unha moción do Partido Socialista
para revisar o IBI e a mellorar a xestión da recadación por parte da Deputación Provincial, ten a
palabra o seu voceiro o a súa voceira
O sr. Valcárcel toma a palabra: Moitas grazas
O Sr. Alcalde toma a palabra: Perdón, hai dúas mocións sobre o mismo, sobre o IbI, se as queren,
que votemos conxunta aínda que se debatan por separado, pois facémolo ¿non?
O Sr. Valcárcel toma a palabra: Debate conxunto, pero é que dixo votación
O Sr. Alcalde toma a palabra: Debate conxunto e votación separada.
O sr. Valcárcel toma a palabra: Debate conxunto
O sr. Alcalde toma a palabra: Vale, vale. Sería o catro é o cinco. Tres y cuatro
O Sr. Valcárcel toma a palabra: Ben é evidente que desde hai varios anos, estamos sufrindo un
grave ciclo de recesión económica, que provoca importantes problemas que afectan sobremaneira ó
desemprego e á situación económica das familias.
En Barbadás, esta situación tamén repercute de xeito importante na veciñanza

e

as políticas

municipais en ningún momento teñen ido na liña de mitigar a precaria situación das familias, nin
tampouco a fomentar a creación de emprego e abandoando á súa sorte ós pequenos empresarios e os
comerciantes do municipio.
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No Grupo Municipal Socialista temos denunciado en reiteradas ocasións, incluso mediante a
presentación de diversas alegacións ás taxas, a sistemática agresión que representa para as unidades
familiares para os comerciantes a política fiscal desenvolta polo Partido Popular encabezado por
vostede, polo Sr. Freire.
Ano sí, e ano tamén aumentan as taxas da Escola de Música, das actividades extraescolares, do
servizo “Bos días cole”. Por suposto tamén se incrementou a taxa do lixo, a dos veladores e un longo
etc..., todas as taxas sufriron un incremento nos últimos anos neste Concello.
Pola contra, os diversos servizos que presta o Concello de Barbadás seguen ancorados en décadas
pasadas e aínda estamos esperando polo inicio das obras do Centro de Saúde, polo “novo Centro de
Día” entre comillas, a sabendas de que non hai ningún Centro de día, vostede anuncia na súa
publicidade electoral nas pasadas municipais, o novo centro de día como se houbera un. O
Polideportivo segue sen ser inaugurado despois de varios anos concretamente de 10 anos de retraso, a
pesares de que vostede se riran antes, no pasado pleno non puderon poñer data fixa para a súa
inauguración, aquí dixeron de todo menos cando, as piscinas municipais seguen coas deficiencias de
sempre. E desde logo como todos decimos aquí, toda a oposición o dí, o Instituto para vostede xa está
completamente esquecido, completamente esquecido utilízano como gancho para o urbanismo, para
darlle valor as súas propiedades.
Resumindo, as políticas fiscais en Barbadás esquilman sistematicamente ás familias e ós comerciantes
e están concebidas exclusivamente para cadrar as contas municipais pero deixando de lado ás persoas,
e non resolven as carencias en dotacións nin melloran os servizos.
Recentemente todos os nosos conveciños e conveciñas recibiron nos seus domicilios ás notificacións
para o pago do IBI. Evidentemente sufren un incremento importante que repercutirá nas súas
economías familiares, e os datos son absolutamente elocuentes, remítome os recibos que ten cada un
dos nosos conveciños desde o ano 2007, pois no ano 2007 un piso estándar de 100 metros cadrados
cunha praza de garaxe aberta e ubicada na Valenzá, pagaba de contribución 125,41 euros, para o
exercicio de 2013 a contía pasa a ser de 260,30 euros, e dicir, no curto periodo de seis anos os veciños
e veciñas sufriron un espectacular incremento do 208 % de 125 euros a 260, deste xeito, e tamén polo
número de fincas os ingresos do Concello pasaron de catrocentos sete mil euros no ano 2007 a un
millón seiscentos cincuenta e oito mil euros no ano 2012, multiplicáronse practicamente por catro, os
servizos en Barbadás desde logo que non se modificaron, nin se viron mellorados nesa proporción,
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para nada, esa é a súa xestión e a súa responsabilidade.
Esta claro que oó longo que nos últimos cinco anos o incremento do importe do recibo do IbI foi moi
substancial para os petos de cada un dos veciños e veciñas do noso concello, repercutindo, como dixen
antes, enormemente nos ingresos municipais. Pola contra, os gobernantes, é decir vostede, en ningún
momento plantexaron algunha medida para reducir o impacto desta suba sobre a veciñanza, en ningún
momento, nin se lles pasou pola cabeza.
O Partido Socialista presentou en maio de 2008 unha moción na que xa se facían unha serie de
propostas que afectaban ó Imposto de Bens inmobles, e que apostaban por mellorar e modernizar a
xestión do mesmo e, por suposto, por axudar ós fogares e ós comercios, estas propostas foron
rexeitadas por vostedes, polos sete concelleiros do Partido Popular, pero hoxe seguen estamos aínda
máis vixentes que hai cinco anos no que debemos engadir algunha proposta máis no ánimo de
beneficiar á veciñanza, xa daquelas propoñiamos mellorar ás bonificacións ás familias e tamén que
aquelas fincas que incrementaran, que implemetaran sistema de aforro enerxético, que protexeran o
entorno natural e ademais por suposto, de reducir o tipo do IBI o 0,4, foron rexeitadas volvo insistir,
por vostedes.
O Grupo Socialista tamén quere denunciar a mala xestión que fai o Sr. Freire dos impostos
municipais, cando cede a súa recadación a Deputación Provincial. Estamos falando dunha
administración provincial que probablemente durante moitos anos foi a máis ineficaz de toda Galicia,
caracterizándose por deixar un importante número de recibos sen cobrar, queremos por enriba da
mesa que a Deputación de Ourense debe ó Concello de Barbadás a considerable cifra de un millón
oitocentos setenta e tres mil euros, en dereitos pendentes de cobro, esto representa o 36,6 % do
orzamento do Concello de Barbadás para o ano 2013 que ascende a cinco millóns cento vinte e cinco
mil euros, é decir a Deputación de Ourense, na que o Concello de Barbadás cede a xestión da
recadación débenos un millón oitocentos setenta e tres mil euros, que o fin e o cabo repercuten nos
petos dos veciños de Barbadás, e débenos porque xestiona mal, porque é a peor administradora da
recadación de toda Galicia, probablemente agora mellorars a súa xestión, pero durante moitos anos
vostedes pagándolle cen mil euros das arcas do Concello, non foron quenes de negociar ca Diputación
para insistir en mellorar o sistema de cobro, e así suben as taxas e siguen subindo, pero volvo insistir,
non melloran os servizos. Estos datos deixan ver as cousas claras que a xestión da Deputación non é
mala, é nefasta para a cidadanía de Barbabás, e desde logo repercuten todos e cada un dos veciños e
veciñas, con todos estos cartos, con un millón oitocentos mil catrocentos euros, con toda a certeza,
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: P-3200900-C

20

CONCELLO DE BARBADÁS
teriamos menos carencias, en canto a dotacións públicas, volvemos a falar das piscinas, do Centro de
día, dunhas piscinas climatizadas, haber avanzado millor na construcción do pavillón, moitísimas
cousas, Señor Freire cantas cousas se poderían mellorar en Barbadás, se vostede tomará dunha vez por
todas consciencia desta situación, aquí xa se lle plantexou en reiteradas veces, por nós e tamén polo
Bloque, por que no o imos decir, tamén o Bloque Nacionalista lle plantexou esta situación, e vostede
sempre dixo non, non, non, cantas rúas se poderían haber asfaltado, cantas rúas de poderían haber
asfaltado. O Grupo Municipal Socialista ten reclamado solucións a esta desfeita plantexando que o
noso Concello recuperen a xestión dos nosos impostos e taxas, sempre nos atopamos co voto en contra
do Partido Popular, e volvo a insistir pagamos cen mil euros á Deputación de Ourense para que
xestione ben, non para que administre os cartos de Barbadás, para que os xestione ben a recadación, a
deixadez do Señor Freire en relación a este asunto está perto da absoluta irresponsabilidade,
O acordo que nós propomos nesta ocasión é:
ACORDO:
Primeiro: Reducir o tipo de gravame para que os bens inmobles de natureza urbana pasando a ser do
0,4%, está no 0,5 pasamos ó 0,4.
Fraccionar, esto é unha medida de axuda ás familias de Barbadás, fraccionar o pago semestralmente
para os importes que superen os 150 € ó ano, que son a maior parte, probablemente o 90%.
Esixir á Deputación Provincial que a recadación supere o 90% sobre os distintos padróns postos ó
cobro. Para acadar este obxectivo deberá elaborarse un plano de actuación conxunta entre as dúas
administracións. Esta proposta que facemos é

sabedores que o Partido Popular vai votar

sistematicamente en contra da recuperación da xestión do IbI por parte do Concello, do IBI e do resto
dos impostos, entón nós insistimos que mentras estos señores estén gobernando no Concello pois que
fagan un traballo eficaz, en relación a recadación.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben, ten a palabra o voceiro do BNG
O Sr. Fírvida toma a palabra: Bueno, ben. Durante o ano 2008 a Dirección Xeral do Catastro, que é
dependente do Ministerio de Economía, é certo que esto non é unha competencia municipal, fixo unha
revalorización, unha revisión catastral de todas as vivendas con carácter urbano do Concello de
Barbadás, as consecuencias daquela revalorización é que o valor catastral destas vivendas, en moitos
casos duplicaron o seu prezo y en outros casos chegaron incluso a triplicarse e aínda máis, en moitos
núcleos do noso Concello había moitas terras que estaban calificadas como rurais como non urbanas,
y debido a esta revisión catrastral pasaron a estar calificadas como urbanas e polo tanto están suxeitas
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ó imposto de bens inmobles a contribución urbana, ademais con inconvinte de que moitas destas terras
nin sequera poden ser urbanizadas, non se poden construír nelas, porque por exemplo non teñen
acesso a un víal principal, pero sen embargo si que están consideradas terras urbanas e sufren o IVE
incrementado. A suba do IBI que comentaba Xosé Carlos, que aumentou en todas esas cantidades que
comentaba el, pois non remata no ano 2013, a suba está plantificada para dez anos de suba
proporcional, dez anos, é decir, o incremento que levamos acumulado no ano 2008 ao 2013, vai ser o
mesmo que suba entre o 2013 e o 2018 porque a suba, porque a suba, vaise aplicando o 10% cada
ano, polo tanto para calquera persoa deste Concello si non o coñece o que subiu o recibo do ano
pasado a este ano, é o mesmo que vai subir o ano que ven, o seguinte, o seguinte e cinco anos mais;
así hasta o valor, hasta que se cobre polo valor do cen por cen do valor do IVE. Xa no ano 2008 foi o
Bloque Nacionalista Galego a primeira forza política deste Concello que solicitou, algo que sí está
dentro das competencias municipais, porque a revisión catrastal non é competencia do Concello, pero
si o Concello ten ferramentas para facer que este imposto afecte o mínimo posible ós ciudadanos do
noso Concello, no ano 2008, que a economía iba todo moi ben, todo o mundo tiña traballo y todo iba
para arriba o Sr, Freire Couto, denegouse a aprobar a proposta que lle facía o Bloque Nacionalista
Galego, porque decía que bueno, “xa se estudiará”, esa foi a resposta que nos deu, xa se estudiará,
pois estamos no ano 2013 e seica debe seguir estudiando, porque nunca recolleu este cambio: Este
cambio é tan facil como o seguinte: reducir o tipo impositivo do 0,5% ó 0,4%, con este pequeno
cambio que pode facer o grupo de goberno do Partido Popular, reduciríase o imposto do IBI nun 20%,
un vinte por cen, para moitas familias Señor Freire Couto que o están pasando moi mal e non sei
vostede, pero eu asegúrolle que na Valenzá e en todo o Concello hai moitísima xente en paro, non
como vende vostede nos medios de comunicación que somos o Concello que menos paro, non sei
como saca vostede eses datos, porque non é certo, eso sería no 2007, seria no 2007, hoxe en Barbadás,
hai moitísimo paro, moitísimo y hai moitas familias, moitas, hipotecadas con graves problemas
económicos y esta seria unha medida que lle axudaría a paliar estes momentos de graves problemas
financieros, de problemas gravisimos, pero vostede non, vostede prefire en lugar de axudar a todas
estas familias, aumentar todas as taxas e todos os prezos municipais, polo tanto nós entendemos que
haberia que acudir en auxilio destas familias, de toda a xente que o está pasando mal, na medida do
posible, se o Concello de Barbadás, se pode permitir reducir o vinte por cen, a contribución, os
veciños do Concello, e pasar o tipo impositivo do 0,5 ó 0,4 e ademais, establecemos tamén outras
medidas, como establecer un tipo impositivo do 0,5 para segundas e terceiras vivendas, porque si que
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hai unha bolsa grande de vivendas en Barbadás que eran fruto da especulación urbanística, algún que
está aquí presente o sabe moi ben ¿verdade?; xente que ten dous, tres, catro, oito, dez pisos no noso
Concello que compraron para vender e para ganar moitísimo diñeiro, pois nós propomos que esa xente
que ten máis dun piso que non é a súa vivenda habitual, que non é un ben de extrema necesidade, de
primeira necesidade que paguen polo seus pisos valeiros, ou alugados o 0,5% o que estamos pagando
agora todos, non estamos pedindo nada raro, que se lle cobre o 0,5% ás segundas e terceiras vivendas.
E establecer para os casos de primeira vivenda e terras incluídas nas zonas de expansión do núcleo
rural, bonificacións sobre a cota íntegra do imposto de bens inmobles aos seus titulares con carácter
progresivo en función da renda da unidade familiar, utilizando como indicador o IPREM das persoas
que o integran, utilizar un indicador económico, porque aquelas persoas que teñan todos os seus
membros no paro, ou que teñan rendas moi pequenas, aplicarlle bonificacións ou reducións, que
tamén as pode aplicar o Concello de Barbadás, se quere, e estas son as propostas de Bloque
Nacionalista Galego. En canto as propostas do Partido Socialista na primeira pos suposto estamos de
acordo, porque é o que levamos pedindo nos cinco anos desde a subida do IBI, a segunda fraccionar o
pago tamén estamos de acordo, na terceira estamos, vamos a votar a favor pero nós entendemos e o
levamos reclamado moitas veces, sempre que hai o aproveitamento dos orzamentos en decembro de
todos os anos reclamamos que o Concello de Barbadás recupere a xestión directa da cobranza dos
impostos municipais, por que razón un Concello da dimensión de Barbadás, un Concello que é o
cuarto da provincia de Ourense, un Concello con un cadro de persoal de abondo para poder levar a
diante a xestión directa da cobranza dos impostos, por que razón todos os anos lle estamos regalando
cen mil euros á Deputación de Ourense, para que nos cobren eles os impostos e nos lo envien, por que
non se pode facer directamente y aforramos esos cen mil euros, e o mellor con esos cen mil euros
podemos reducir a contribución urbana a moitos veciños do noso Concello que o pasan mal, por que
razón non se fai, porque non se quere, porque aínda é máis grave e que desde o ano pasado o cobro do
lixo privatizouse, por eso chega conxuntamente co recibo da auga, ¿quen o realiza? Aquagest, realízao
Aquagest, pero sen embargo, seguimos pagándolle a Deputación Provincial de Ourense cen mil euros,
é milagroso, é dicir, a Deputación nos recauda menos imposto, e seguímoslle pagando o mesmo, eso
sí,
O Sr. Alcalde: ¿Nos recibos?
O Sr. Firvida: Non, non figura nos orzamentos vosos ¿eh? A min o que figura nos vosos orzamentos
non mo discutades, claro, é que non é culpa miña, ah, pero agora, cando nos ven, o que hai que
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pagarlle a a Aquagest, ven que hai unhos gastos mínimos do 3,5% nos máis outros gastos que figuran
por alí e así lle pagamos trimestralmente a Aquagest cantidades desorbitadas, claro, porque nos
xestiona Aquagest a cobranza dos impostos, claro, bueno, por eso eu decía que no terceiro punto, a
nosa proposta sempre, xestión directa da cobranza dos impostos pola Administración en Barbadás,
non na Deputación de Ourense, por suposto, non en empresas privadas, que xa sabemos de quen son
amigos, tamén, y en donde teñen as oficinas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben, bueno pues vamos a ver, en primer lugar dicir que nós o IBI
non descartamos rebaixalo, estudialo, non ahora por supuesto, porque están pendentes novos gastos
que temos que cuantificar que é o mantenimiento do Polideportivo, con monitores e todo eso incluído,
que a día de hoxe non sabemos o que vai a costar, probablemente para o próximo ano, si o baixemos.
O Sr. Fírvida toma a palabra: Está nos orzamentos
O Sr. Alcalde toma a palabra: Bien, vale, por favor estou falando eu, ¿vale?, entonces no sucesivo
probablemente vaiamos a rebaixalo, está claro, témolo comentado varias veces, pero niste momento
tal é como está a situación económica, pois obviamente, non o podemos facer porque non podemos
rebaixar os ingresos por un lado, cuando non sabemos cuales van ser o gastos por outro, que se van a
incrementar ¿vale?, eso por un lado. Por outro lado decir, que tamén comprometemos unha partida no
próximo presupuesto do ano 2014 para situacións puntuales que poida haber, nós somos conscientes
de que poder haber situacións puntuales de xente que estea non paro e que non de pagado o recibo do
IBI, bueno en todo caso, se estudiará caso por caso, vía asistenta social, logicamente, porque si
rebaixamos, rebaixamos para os ricos e para os pobres, para os que teñen, e para os que non teñen, e
se algo hai que favorecer neste caso, é a situación pois dos máis desfavorecidos y para eso se vai a
crear unha partida que vamos deixar no presupuesto, y se irá abordando pois, caso por caso ¿non?.
Despois decir, que a Deputación é, pois un mal negocio para o Concello, vamos a ver, é certo que a
Deputación cobra cen mil euros, deixamos unha partida para eso, pero cobra por recibo, logicamente,
entonces, non é que cobre o mismo e que ahora lle demos a Aquagest parte dos recibos, Aquagest
cobra os recibos que factura, e a Deputación cobra por recibos que factura, o 0,4 nun caso e o 0,5
¿vale?; entonces, ese é o planteamento a Deputación nos últimos anos está recadando hasta o 97 por
cento, 96, 97, nos últimos anos, teño por eiquí anotado, que a ustedes xa se lles explicou incluso cerca
do 100% en algúns casos, 97,25 no 2012, 96-98 no 2010, o sea unha recadación, moi dificil de superar
neste momento; entonces, estou seguro que si rescataramos a recaudación para o Concello, estou
segurísimo por eso o temos así, o máis probable e que nos saldría máis caro en principio, pois si,
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porque a Deputación ten mellores medios, está mais cualificada, que é certo que anteriormente foi
acumulando, pois unhos recibos impagados, é certo, pero hai que saber por que, por que había un
montón deles que se están pulindo, que están duplicando a maioría deles incorrectos que se
contabilzaban como correctos, e que ahora estamos pulindo ano por ano, y que logicamente era esa
cantidad de un millón oitocentos mil do que vostede fala, pero non é porque non é realmente unha
gestión ineficaz, houbo modificacións do plan, houbo un plan general novo, unhas vivendas que antes
no estaban como urbanas e despois estaban como urbanas é decir, había unha serie de irregularidades,
digamos nos recibos, debido a eso, a datos incorrectos, DNI equivocados, direccións equivocadas,
duplicados moitos recibos e se foi acumulando eso, pero na actualidad a recadación e máis que
favorable, entonces nós non estamos niste momento de acuerdo que se poidan baixar do 0,4 ó 0,5 , de
0,5 a 0,4, polo motivo que espuxen e tampouco estamos de acordo en retirallo a Deputación porque
entendemos que niste momento estase facendo unha xestión moi axeitada, a parte que nos están
facendo un gran favor que nos anticipan tesorería, desde principio de ano cousa que é moi importante
a día de hoxe, entón esa é a proposta que temos nós.
Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista
O Sr.Valcárcel toma a palabra: Señor Freire vostede quérese rir de nos, e o malo non é que se
queira rir de nos, a min que se ría de min me la trae al pairo, a min o que me preocupa é que se ría de
todos os veciños de Barbadás, vostedesnos orzamentos, como dixo o compañeiro Fírvida, vostede nos
orzamentos do ano 2013 contemplaba xa os gastos do Pabellón, agora, agora ven argumentando que
non podemos reducir o IVA porque hai que estudiar como encadrar os gastos do Pabellón, vamos
cando no 2013 nos orzamentos xa están contemplados. Vamos a ver, vostede ademais
sistematicamente fai alarde de que en Barbadás temos un déficit cero
O Sr Alcalde toma a palabra: É que é certo.
O Sr. Valcárcel toma a palabra: Muy ben, pois aplaudímolo, pero e ¿por que non utiliza ese déficit
cero para axudar ós veciños e veciñas de Barbadás?, vostede utiliza o déficit cero simplemente para
poñerse unha medalliña, pero un gobernante está única e exclusivamente, pero única e exclusivamente
para solucionar os problemas dos veciños, e vostede con un tipo de IBI do 0,5 %, o único que está
facendo é agravando, agravándoos, nin máis nin menos, polo tanto, vostede está mal atendendo ós
veciños de Barbadás, ademais mal atendendo non só nese aspecto, senón porque ademais non ten
servizos, volvo a insistir, pasamos de catrocentos setenta e algo mil euros de recadación, 467 mil
euros de recadación de IBI no ano 2007, ata un millón seiscentos cincuenta e oito mil euros ¿alguén
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de vostedes viu o novo Centro de día? ¿alguén de vostedes viu o polideportivo inaugurado? ¿alguén
de vostedes viu o Centro de saúde construído? Non, non o viu.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non estamos nun diálogo público entendo
O Sr. Valcárcel toma a palabra: Eu podo utilizar a retórica como queira Sr Freire, eu pódome dirixir
a vostede, ou mirar podo mirar cara ó público, eso non o vai impedir, son preguntas retóricas que podo
facer
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pódese dirixirse a quen vostede queira, o público de momento non
pode intervir nos Plenos
O Sr. Valcárcel toma a palabra: Pero, eso é outra cuestión, pero eu podo falar
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non pode interveñir nos Plenos, de momento, ¿vale?
O Sr. Valcárcel toma a palabra: Hasta o final, hasta o final, matíceo, matíceo, hasta o final.
Eu convido ós veciños simplemente, a vostede por suposto, que é o primeiro responsable deste
Concello, a que faga o análise, a que faga o análise da xestión que fixo con un millón dous centos mil
euros máis cada ano, cada ano, nada, tal que cero, conjunto vacío que se dí en matemáticas, así
literalmente. Hai xa cinco anos pediu o Bloque Nacionalista Galego o 0,4, pedímolo nós tamén e
pedimos unha serie de exenciós, e vostede votaron en contra, e agora venos ca parafernalia aquí, ca
retórica, porque eso si que é retórica e demagoxia, de que para o ano que ven, estudiarémolo, eso é
demagoxia, os problemas soluciónanse antes de que xurdan, vostede pon unha venda despois da
ferida, no, hai que analizar a situación é decidir antes, que para eso lle pagan, a vostedes todos.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben.
O Sr. Valcárcel toma a palabra: Non so a vostedes, a cinco concelleiros do Partido Popular,
páganlle das arcas do Concello, para xestionar ben os cartos dos veciños, ese millón oitocentos mil
euros, que cobran do IBI, un millón douscentos mil euros máis que hai cinco, seis anos, malamente,
vostede dígame dunha dotación nova, e non me interrumpa fale despois, como ten vostede o uso da
palabra, un millón douscentos mil euros, que tiran pola borda, teñen que arbitrar vostedes medidas ca
Deputación para o cobro de recibos, vostede fala, vou utilizar a súa jerga, fala de pulir recibos
pendentes por parte da Deputación, pois o último pulimento Sr. Freire, co último pulimento que lle
diron, ¿saben vostedes canto puliron?, noventa mil euros, sobre un millón setecentos mil euros de
dereitos pendientes de cobro, puliron noventa mil euros, díronlle un pulimento de noventa mil euros,
dígame si eso é boa xestión, pronúnciese si eso é boa xestión de pulir, vamos a ver ¿é boa xestión?, ¿a
si? noventa mil euros, pois eso representa unha porquería literalmente sobre un millón oitocentos mil
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euros, non se está traballando nos dereitos pendientes de cobro, y esa é a xestión que lle reclamamos á
Deputación, y eso é o no se deben poñer a traballar vostede. Dirixíndome ó Bloque Nacionalista
Galego, sabedes que tamén nós en todo momento pedimos o rescate da recadación por parte do
Concello, a proposta é para que os señores que gobernan hoxe estes Concellos durante os dous anos
que lle quedan, traballen algo, fagan algo e consigan mellorar algo a situación para Barbadás, nós
reclamaremos sempre a xestión dos impostos por parte do Concello, e votaremos tamén a favor da
moción, porque son complementarias realmente.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben, ten a palabra o voceiro do BNG
O Sr. Fírvida toma a palabra:Si, de acordo Xosé Carlos, nós tamén votaremos a favor, e
entendemos perfectamente esa puntualización que facedes, que é mentras eso. Bueno, quedou ben
claro, cal é o concepto que ten o Sr. Alcalde da participación política, seica a política solo se poden
adicar os políticos, os cidadáns non poden ¿eh?, eso é a causa da visión que teñen os cidadáns da
política, claro, y de que estea como está, claro, porque para vostede entende a democracia, solo para as
elites políticas que poden participar nela,

pero sen embargo nós entendemos como un acto

democrático, a participación cidadá, esa é a diferencia que hai, mire, fala vostede lle presupón, o
curioso de vostede é, que rixe un goberno, no que vostede non acredita, vostede nomea ós seus
funcionarios como vamos a ver na moción que ven a continuación, noméaos ós seus funcionarios,
entre xente moi próxima ó seu partido y a súa familia, e despois non acredita na súas competencias,
cree que son unhos ineptos, porque é o que acaba de dicir, acaba de dicir que si fixéramos nós a
cobranza directa non a fariamos tan ben, coma na Deputación, home mire, na Deputación están os
amigos de Baltar, eiquí están os seus amigos, que diferencia podería haber, é dicir en materia de
competencias poderiamos estar a mesma altura, sen embargo vostede, non quere recuperar eso, cen
mil euros que se lle dan no ano 2013, pero curiosamente tamén eran cen mil euros os que se lle daban
antes de privatizar o lixo en Aquagest ¿por que razón?, esa é a dúbida que nos colle, si é unha
porcentaxe dos recibos cobrados, por que razón seguen cobrando o mesmo ou cobraban antes o
mesmo que ahora, outra pregunta que lles fago a vostedes, si a Deputación é tan marabillosa que fai
unha xestión axeitada da cobranza dos impostos ¿por que razón privatiza o lixo en Aquagest? Que
favor ten vostede que pagarlle a Aguagest, ¿que favor? ¿que saca vostede de eso?, seria a seguinte
pregunta, porque si é tan marabillosa déixelle alí todo, pero non, o lixo para Aquagest, o lixo para
Aquagest, ¿verdade?, claro que si. Bueno, máis do mismo, e despois nos chama a nós demagogos, e
despois nos chama a nós demagogos coa intervención que acaba de facer vostede, que seica vai a
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aplicar esto, cando, ¿cando o vai a aplicar?, no ano 2018, cando xa se cobre o cen por cen do IBI ás
familias e estemos pagando unha cantidade grandísima ¿cando?, cando as familias xa non teñan para
comer, nin para levar aos nenos a xogar a tenis, nin a fútbol, que se lles cobra 90 euros, porque
vostede dí que a Deputación é marabillosa, e que todo está moi ben, claro, pero o que non conta
vostede, dicía Xosé Carlos que é o Concello ten de déficit cero, eu non lle dou os meus parabéns a este
goberno por ter o déficit cero, eu non, eu non, eu preferiría que estuvera endebedado, porque resulta
sabes por que non ten déficit cero, porque o recibo do lixo antes de privatizalo en Aquagest subiu un
setenta por cen, porque o recibo da auga antes de privatizalo, subiu un cuarenta e dous por cen, e
pagamos máis que en Ourense, porque as actividades deportivas, subiron algunhas o cen por cen, y
outras o cuarenta y o cincuenta por cen, porque as actividades extraescolares subiron de prezo, porque
os comedores se cobran, porque se cobra absolutamente por todo, hasta por respirar se vai a cobrar en
Barbadás, despois, estamos contentos por ter déficit cero, home, si tuvéramos unha piscina
climatizada marabillosa, un instituto, un Centro de día, Centro de día que non estuvera nun baixo dun
almacén de patacas, e unhas piscinas onde dera o sol toda a tarde, non ás seis e media a sombra dos
edificios, si fora así, y tuvéramos déficit cero, eu estaría máis contento e máis orgulloso de este
goberno municipal que non un goberno que ten déficit cero, e ten á cidadanía totalmente esquecida, a
cidadanía, eles non, e as empresas que privatizaron os servizos tampouco.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben, bueno pois mire, decirlle que a partida de cen mil euros é
partida, e pagaráselle en función dos recibos que recaden, tanto nun caso coma noutro, punto segundo
o de ¿por que se lle deu a Aquagest o da basura?, pois simple e llanamente porque había muchísimas
duplicidades de recibos y Aquagest ten os contadores que é realmente donde usan a vivenda, y
evitamos que ise problema y recaudou muchísimo máis ¿cuanto?, o cen por cen practicamente, me
está comentando a interventora,
O Sr. Fivida toma a palabra: Pero os contadores están nas casas y as casas pagan contribución
urbana.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Bueno pero é diferente, non é diferente, porque nunha casa, en moitas
casas do rural tiñan dous contadores por ejemplo, entendes, entonces polos contadores tiñan dous
recibos incluso de lixo, co cual, iles foille y elle moitos máis fácil, depuralo por suposto que si, porque
andan casa por casa, pois cuando é para mirar os contadores y saben realmente onde consumen, y
donde viven y donde non viven, e fixemos unha gestión con eso para o Concello que recaudamos o
cen por cen, entre outras cousas porque tamén antes había moitos impagados, e ahora como se non
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pagan lle cortan a auga porque vai non mesmo recibo, todo o mundo paga.
O Sr. Valcárcel toma a palabra: E antes non lla cortaban
O Sr. Alcalde toma a palabra: Antes non lla cortaban, porque non iba no mismo recibo, bien, en
concreto, recaudan o cen por cen, estamo dicindo a interventora
O Sr. Fírvida toma a palabra: Se subiu a 80 euros e Aquagest cobra unha porcentaxe do recibo, ah,
pero ahora subiu, de 50 a 80 euros na Valenzá, a 90 na Valenzá, a80 euros onde só hai unha recollida
diaria
O Sr. Alcalde toma a palabra: O servizo ten que autofinanciarse que non é ainda o caso, y subiron
as taxas de Sogama. Bien, en concreto nós vamos a votar en contra das dúas mocións, co cual pois eso
é o que lle digo.
Bien, votos a favor da moción do Partido Socialista, ¿votos en contra?, ¿votos a favor da moción do
BNG?, ¿ votos en contra? Quedan rexeitadas as dúas, ¿vale?, Pasamos ao punto cinco que é unha
moción do BNG
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada, cos votos en contra do Partido Popular e
os votos a favor do BNG e do PSdeG-PSOE, a seguinte moción: “Rexeitamento da Moción do
PSdeG-PSOE para revisar o imposto sobre bens inmobles e mellorar a xestión da recadación
por parte da Deputación Provincial”
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos en contra do Partido Popular e
os votos a favor do BNG e PSdeG-PSOE, a seguinte moción: “Rexeitamento da Moción do BNG
sobre o IBI”
4- MOCIÓN DO BNG SOBRE O IBI.
Xa debatida no punto anterior.
5.- MOCIÓN DO BNG SOBRE AS BASES DE CONTRATACIÓN E LISTAS DE
CONTRATACIÓN DE PESOAL EVENTUAL DO CONCELLO DE BARBADÁS.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos ó punto cinco que é unha moción do BNG sobre as bases de
contratación e listas de contratación de persoal eventual do Concello de Barbadás, ten a palabra o seu
voceiro o a súa voceira
O Sr. Fírvida toma a palabra: Si, bueno, esto tamén é un conto repetido como todo o que estamos
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vendo en este Pleno, y como pasa en este Concello, o noventa por cen das veces, esto ven a conto de
que en este Concello se pretenden contratar ou xa se contrataron en este período estival, moitos trátase
de como contrataciós de urxencia, como dicía a Ministra do Partido a diputada do Partido Popular
antes de ser Vicepresidenta, ¿e logo vostedes non sabían que o verán non iba a chegar?, e non iba
facer falta socorristas nas piscinas, brigadas de tal, y sen embargo se sigue tratando como cuestións
con trámites de urxencia, como si non soupéromos que se iban a abrir as piscinas, bueno vanse
contratar vinte e unha persoas, doce persoas na escola de música, dous socorristas, dous peóns de
xardinería, un chófer dunha máquina desbrozadora, un auxiliar administrativo, un porteiro, e dous
monitores deportivos, está é a contratación que vai haber este ano no Concello de Barbadás, para que
se xustifique en base a un informe xurídico, para saltarse o decreto aprobado por Rajoy o ano pasado.
Pero o problema, o grave está, en que no Estado Español, hoxe por desgracia hai máis de dous millóns
setecentas mil persoas no paro, eso gobernando o Partido Popular que eran os campeóns do mundo na
loita contra o paro, que iban a disminuir, que iba a desaparecer directamente, dous millóns setecentos
mil, batindo récords mundiais, máis. En Galiza hai máis de dous centos noventa mil parados e
paradas, pois, ningún parado e ningunha parada do noso País, ten nin a máis mínima posibilidade de
poder traballar no Concello de Barbadás, nin a máis mínima posibilidade, agás, que non vallas nunha
lista electoral do Partido Popular en este Concello, agás, non sexas familiar de un cargo do Partido
Popular, ou de unha empresa moi poderosa, si non é así, ningún dos parados nin das paradas,
ningunha persoa dos que o está pasando moi mal, ningún dos setenta mil mozos e mozas galegos que
se foron a buscar o seu sustento o estranxeiro, como foron os nosos pais, ningún deles, se tuveron que
ir a traballar a Suíza e a outros países, y Alemania, y por aí, porque neste Concello non tiñan ningunha
posibilidade de poder traballar, é absolutamente indigno,é indigno, porque a xente o pasa mal, y non
hai dereito o que están facendo vostedes, non hai dereito, que o tribunal para socorristas, para policía
local, para profesor de trompeta, para profesor de inglés, para tractor desbrozadora, sexa o mesmo, é
que vostede saben de todo, é que son moi valientes, son moi valientes. Primeiro, eu non me atrevería,
non me atrevería a calificar a ningún alumno que non fose da miña especialidade, por incompetencia
propia, eu non me sinto capaz de valorar as outras persoas en ámbitos dos que eu non teño suficiente
coñecemento, ¿ah!, pero vostedes si, son capaces de facer todo, non son capaces de cobrar os
impostos, pero son capaces de valorar quen debe traballar en este Concello de profesor de percusión
tradicional e moderna, ou de porteiro, ou de monitor deportivo, bueno, claro, pero resulta, que
ademais estas persoas, son persoas directamente, y é así, é así, porque está eiquí, persoas casadas,
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fillas, irmáns de concelleiros do Partido Popular, que se ven máis veces o nome Freire nestas listas,
que os opositores, é así, esto é indigno y xa está.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben, ten a palabra o voceiro do PSOE
O Sr. Valcárcel toma a palabra: Bueno, pois a moción, a situación que reflicte a moción do BNG,
responde a unha realidade de hai moitísimos anos, desde que vostede é Alcalde, nin máis nin menos.
Unha realidade que pretende primar exclusivamente a aquelas persoas que son próximas ó Partido
Popular e que incluso foron nas súas listas electorais, dixo agora Xosé Manuel, en diversas ocasións,
en breve, vaise a iniciar un proceso de contratación de persoal entre o que está o do polideportivo, a
veciñanza, xa o dixen non Pleno que falábamos do polideportivo, é dicir, hai dúas semanas escasas, a
veciñanza xa ten claro que este proceso está viciado, está viciado, está convencida de que varias das
prazas convocadas, xa teñen nome e apelidos, como o anunciábamos no último Pleno, concretamente
dúas, ogallá me equivoque, deséxoo polo ben da veciñanza de Barbadás, para que haxa liberdade para
poder optar a eses postos de traballo, este manto de sospeitas non ten máis que un responsable, e por
suposto tamén ten nome e apelidos, e chámase, José Manuel Freire Couto, que durante anos e anos
utilizou a política de persoal para consolidar a súa base electoral e manterse no poder. Hoxe en día o
Señor Alcalde sigue campando a súas anchas, dicindo, decidindo persoalmente a quen contratar, e a
que non, en función do seu criterio persoal, recibe a conveciños e conveciñas para xestionar as súas
inquedanzas laborais, e a resposta do Alcalde pode ser calquera de estas: tes que esperar, pode ser, tal
vez, o incluso chega a decir, que non o pode contratar ou non a pode contratar porque a oposición é
mala, e non lle deixamos facer, a oposición é mala, esta é a realidade en Barbadás, non é outra, non é
outra Sr, Freire. Unha mostra da situación do Concello no de persoal, foi a denuncia pública feita polo
grupo Socialista, no Pleno ordinario de maio cando puxemos de manifesto que o longo dos últimos
catro meses do ano 2012, e mediante unha reclamación previa a vía xudicial, vinte e unha persoas,
vinte e unha persoas, unha quinta parte do persoal deste Concello, pasaron a ter a condición de laboral
indefinido, é dicir, vinte e unha persoas que entraron por un procedemento como menciona Fírvida de
selección de persoal, que se fai a través de catro, cinco, ou seis persoas, funcionarios do Concello que
decide sobre quen sabe tocar o trombón, ou quen pode ser conserxe do Polideportivo, entran por un
periodo de tempo determinado, é dicir, por cinco meses, por seis meses ou por un ano, vanse a rúa, ó
cabo do tempo vólvense a contratar ás mismas persoas, e cando cumplen os tres anos, estas persoas
interpoñen unha reclamación ó Concello, pois hainas que facer fixas no Concello, é dicir, persoas que
entraron por un criterio oscuro, nun momento determinado, instan unha reclamación ó Concello e
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convírtense en persoal laboral indefinido, cando hai centos e centos de persoas neste Concello, que
non poden traballar, e que non teñen a posibilidade de traballar para este Concello, pois esa é a forma
de traballar do Sr. Freire en relación a persoal, y el é o único responsable. Denunciamos tamén que
haxa que emitir informes de urxencia, en lugar de estar baseados nunha análise previa e exahustiva e
profunda das necesidades do Concello, no, aquí decidimos hoxe, bueno aquí non, eles, deciden
contratar tres persoas, tres xardiñeiros por exemplo, e resulta que para eso teñen que emitir un informe
de urxencia, porque a Lei non permite contratar persoal, unha Lei elaborada polo Sr, Rajoy, bueno,
pois hai que emitir un informe de urxencia ¿ por que?, porque eiquí non hai ninguha previsión de
persoal, ¿ por que non hai provisión de persoal?, para meter os dedos non enchufe, nin máis nin
menos, definitivamente queda claro que a política de persoal do Sr, Freire non convence máis que ós
seus acólitos, e responde a criterios exclusivamente caciquis e de política electoral. O grupo Socialista
leva anos sendo consciente da situación, e por ese motivo no Pleno do 2008 presentamos unha moción
para debatir a bases de contratación, no 2008 xa o presentamos tamén, este ano toca o do 2008 o do
IBI e tamén o das bases de contratación, pois vostedes tamén a rexeitaron, no 2008, así e seguimos
con esa dinámica, seguimos coas mismas bases de contratación, é dicir aquí, volvo a insistir, a RPT é
imprescindible, a relación de postos de traballo analizada, anualizada e imprescindible, vostedes
evitan a relación de postos de traballo, presentala aquí a debate entre os diversos grupos municipais,
para poder escudarse en informes de urxencia, e poder contratar a quen lle parece, votamos a favor da
moción do Bloque Nacionalista, como non poden ser doutro xeito,
O Sr, Alcalde toma a palabra; Bien, empezar dicíndolle que non son servicios, que non son cuestión
de urxencia, son servicios prioirtarios, o único que se pode niste momento contratar y é o que se fixo,
o que se fixo niste Concello, y se trouxo a Pleno, precisamente, porque lógicamente, é un requisito
previo indispensable neste momento, porque efectivamente non se pode contratar libremente como se
contrataba antes. Entonces eiquí, as bases que se utilizan, todas foron sometidas a Pleno y aprobadas
lógicamente, y son as que se aplican, y son as que se aplican, polo equipo de goberno, pero é que é
normal, si vostedes houberan querido sumar, non había ningún problema, pero ustedes non quixeron
sumarse, que problema, quere que lle diga, entonces en todo caso, en todo caso, niste momento as
contratacións están practicamente bloqueadas, estas que falamos antes, que vostedes mencionan,
escola de música, e tal, pero si eu nin conozco practicamente a ningún dos da escola de música, como
usted se atreve a decir que eu que os selecciono, que lle digo, mire dígollo honestamente, non conozco
máis que o director, nada máis, eso é un tema pura e duramente libre, mire nin sei onde son, nin como
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se chaman, para nada, entón, por favor a demagoxia é libre indudablemente que lle vamos a facer;
ahora ben, con relación ás persoas que foron ós tribunales, as persoas que foron ós tribunales cada
unha delas son as que teñen a titulación exigible, para poder formar parte deses tribunal,
indudablemente y todas contán lógicamente con todos sus asesores especialistas nas materias
correspondientes, y de esos tribunales, como vostede sabe, por imperativo legal, tampouco forman
parte nin os politícos, nin os sindicalistas, que usted na súa moción, pide que se fagan partícipes ós
sindicatos, ós políticos, tal e tal; vamos a ver si non podemos participar ningún de ambos estamentos
na contratación, ten que ser unha contratación pura e dura de persoal, de persoal funcionario, ¿eh?
Entonces, nós vamos a votarlle en contra y punto eso é o que lle digo,
O Sr, Firvida ten a palabra: Bueno, ben, varias cousas, primeira delas, a necesidade de contratar
agora, cando veu a Pleno a apertura si, a apertura non, non se sabe moi ben cando do polideportivo, fai
falta tres persoas, o Bloque Nacionalista Galego votou a favor, claro que sí, claro que fan falta tres
persoas, si ¿que fai falta un conductor para unha máquina desbrozadora?, claro que fai falta, claro que
si, se o BNG defendeu, e ¿ dous socorristas para as piscinas? tamén, y ¿ os músicos? , tamén, claro
que sí, a cuestión é como se fan as cousas, e como se fan, nas bases de contratación, a máxima
puntuación posible, sumando todo y tendo todos os títulos do mundo, suma once puntos, once puntos,
pero resulta que por capacidade, por experiencia laboral, por formación profesional, académica, por
titulacións do galego, títulos universitarios, todo eso suma sete puntos, e de sete a once que van catro
puntos é unha entrevista persoal, o 40% casi, do total da puntuación final obtida por un concursante é
unha entrevista persoal , na entrevista persoal participan estas persoas ás que antes fixen referencia, y
as preguntas son de o nivel de: ¿y por que quieres trabajar? ¿ por que quieres este puesto de trabajo?
este é o nivel das preguntas, y dependendo de como contestes, dependendo como contestes dánche
catro puntos, dánche catro puntos, previo DNI entre os dentes, eso sí, e dánche catro puntos, y é
imposible, porque o maior capacitado do mundo, con todos os títulos ten un sete, ¡ah! pero como teñas
un catro na entrevista persoal, solo con un tres xa os adiantes, con un tres como un, por exemplo, con
un par de cursos xa os adiantas e máis si tes un tempo traballado, como dícia Valcárcel neste propio
Concello, que puntúa o doble que en outras administracións públicas, por exemplo, entonces por
clarificar cousas, que parecen que non se entende ou non se queren entender o que pretendemos desde
o Bloque Nacionalista Galego, vostede di que os membros do tribunal son as persoas que teñen
titulación, home mire, pode ser unha condición necesaria, é certo, pero unha titulación acaída para
formar parte nun tribunal avaliador, pero non é condición suficiente, non é condición suficiente,
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porque existe a moral, existe a ética, e eso é o que lles falta a vostedes, e ás veces non se pode
seleccionar, en función do título que teña unha persoa cando sabemos, que eles mesmos, que moitos
deles, entraron como entraron a traballar, en este Concello de Barbadás, eles mesmos entraron pola
mesma porta, a porta que agora eles lles abren a outros do Partido Popular, é a mesma pola que
entraron eles, claro, eu vou a leer os acordos do BNG para ver si pomos algo en claro:
1.- Que se elaboren unhas bases de contratación para persoal eventual ou temporal, sei que eventual
non é a palabra acaída e temporal, coa colaboración e consenso de todos os grupos políticos con
representación no Concello de Barbadás, e coa participación dos sindicatos maioritarios, Señor
Alcalde eu non lle estou pedindo formar parte dos tribunais, non quero formar parte de ningún tribunal
O Sr. Alcalde toma a palabra: É que non pode tampouco.
O Sr. Fírvida toma a palabra: E que non quero, non quero, non se entera, non quero, non quero
formar parte de ningún tribunal, quero formar parte da comisión, que crea as bases para que sexan y
que se respecten os principios de contratación de administración pública de mérito, capacidade,
publicidade, eso é o que quero, como político, quero formar parte dun grupo de traballo, xunto co
Partido Socialista, e xunto cos sindicatos maioritarios, para establecer unhas bases que lle impidan a
vostede, contratar a quen lle pete, eu non quero avaliar a ninguén, Dios me libre, polo tanto non me
acuse de cousas que non lle estou pedindo, ou lea, lea as mocións de vez en cuando,
Que se elaboren unhas listas de contratación para contratos temporais, de duración semestral ou anual,
a partir das probas seleccionadas realizadas, ordenadas e clasificadas por categorías profesionais,
como existe por exemplo en Educación, ou como existe non Sergas e como existe en moitos
Ministerios, onde a xente fai unha proba anual, sale a súa calificación publicitada por cada un dos
apartados dos baremos, y entonces sabemos que títulos ten cada persoa, sabemos que coñecementos
de galego ten, sabemos que experiencia profesional ten y sabemos cal é a nota que conseguiu na
entrevista persoal y entón unha vez coñecido eso, que se faga público no taboleiro, y que todo o
mundo poda vir as mañas, a mirar hai, estou de cuarto, teño posibilidade de entrar a traballar o mes
que ven, ou o mellor non, estou de terceiro, estou de segundo e vixilar que non te adiante ninguén, con
unha puntuación menor ou pola porta de atrás, eso é o que queremos.
3.- Que se faga pública a puntuación obtida por todos/as os aspirantes a un posto de traballo, de
maneira que coñezan a súa situación na lista e se garanta a transparencia na lista de contratación.
4.- Que as bases de contratación garanticen os principios de mérito, capacidade, igualdade e
publicidade, esto e que non o dicimos os do Bloque Nacionalismo Galego é que o dí a Lei.
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5.- E que se reserven como mínimo un 7% das prazas convocadas en cada oferta pública de emprego
realizada, para persoas con discapacidade, até acadar un mínimo dun 5% de total do cadro de persoal
con persoas con discapacidade, algo que tamén que obriga a Lei, y neste Concello non se contempla, e
non me veñan vostedes a decir, que si contratamos a dous socorristas, claro o 7% de dous é menos de
un, e non pode haber un socorrista con discapacidade, non, non, a cuestión é que o cadro de persoal se
ten 100 persoas que 7 sexan persoas con discapacidade, sáquennos vostedes, establezan esas plazas
onde vostedes consideren, é unha cuestión política, política, repito, xa sei o que din as Leis, pero si se
quere se pode contratar a persoas con discapacidade, vostedes non queren, non queren
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben, ten a palabra o voceiro do PSOE
O Sr. Valcárcel toma a palabra: Sr. Freire, bueno evidentemente como xa dixen antes, íbamos a
votar a favor porque todos os plantexamentos que fai o Bloque Nacionalista Galego na súa moción
son coincidentes cos nosos. Decir aquí Sr. Freire que reiteradas veces, Victoria a través de preguntas
por escrito, preguntas orais lle plantexou a elaboración de listas de contratación algo que vostedes
dixeron que o estaban facendo, pero nunca o vimos, e agora atopámonos ca moción do Bloque
Nacionalista Galego, en que se reclama novamente, ¿vostede ten esas listas que nos dixo que facían?
¿vostede publicitan tales listas? ¿existen ? ou ¿estanos mentindo? ¿ou estanos mintindo cando nos
resposta por escrito? Non, non, é o que teño que dicir, porque se non existen esas listas, si existen non
as publicitan e se non existen estanos mintindo cando nos respostan por escrito.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben, vamos a ver, nós, en primer lugar na contratación
adaptámonos a normativa vigente, total e absolutamente, o sea, que non hai ningunha duda de que é
así, se non vostedes houberan recurrido como é normal, que despois ¿o criterio que teñen vostedes non
coincide co noso? é logico, ustedes están na oposición, solo faltaba, solo faltaba, onde gobernan
vostedes, vexo que lle dan pouca oportunidad a oposición para que participen nos procesos, como é no
Concello de Ourense, no de Allariz y compañía, é decir, ustedes como case todo en política ven a
cousa dende un prisma totalmente diferente si se goberna, ou si se está na oposición. Nós, neste
momento, non hai listas porque é que non hai contratacións practicamente, solo hai as que son de
extremada urgencia, co cual
O Sr. Valcárcel toma a palabra: Non, non que acabe de falar, que todos temos dereito a réplica.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non , non, o que lle acabo de falar, nós neste momento na lista que
temos cando facemos contratación si tiramos, de feito temos contratado a xente tirando de esa lista,
creo que en Axuda a domicilio foi a última, é socorristas, bueno non sei dunha delas, bueno, nós
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realmente en tema de contratación, como vostedes me pintan, que son aquí que son un manipulador
total e absoluto, garantízolles que eu non participo en absoluto, non conozco nin os que se presentan
nin os que non se presentan, me da igual que o crean, coma que non, entonces eso é un tema
puramente burocrático y administrativo, eso queda nas mans dos administrativos, y punto y crean ou
non o crean esa é a realidade, entón nós vámoslle a votar en contra da moción y punto,
O Sr. Valcárcel toma a palabra: ¿Publicitan esas listas, entón xa que existen? ¿tiran delas ? xa que
tiran desas listas¿ publicítanas? Son capaces de traelas sra. Secretaria, é capaz vostede de traelas aquí
a este Pleno agora mesmo?
A Sr. Secretaria toma a palabra: Agora mesmo non
O Sr. Valcárcel toma a palabra: Ah, entonces non están feitas, ¿onde están? ¿Onde están?, eu penso
que si hai unha lista feita, poderana presentar aquí, dirán a Señora Eudosia, pois ten cinco coma cinco
puntos
O Sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra a Señora Secretaria, se fai o favor apague
A Sra. Secretaria toma a palabra: A ver unha precisión técnica, lo que se hacen son, la publicidad
de cada procedimiento selectivo, y se utilizan los siguientes clasificados, para los supuestos de baja,
de renuncias, etc, recientemente, concretamente, creo que fue la semana pasada el último día, el
viernes, de los dos peones seleccionados uno de ellos, el primer clasificado renunció a su puesto de
trabajo, porque era de San Cibrao y lo habían escojido allí tambien, y preferia trabajar allí, por lo tanto
se tira al siguiente, se tira al siguiente de la lista, en axuda a domicilio cuando se produce una baja, por
ejemplo tambien como ha ocurrido este año, y esa es la medida en la que vamos tirando, ¿que ocurre?
que son procedimientos, para contrataciones de duración anual, por lo tanto, finalizado el año, es
decir; se vuelve a comenzar el procedimiento. En materia de, otra aclaración que queria hacer es en
materia de tribunales, hay un factor que no aparece como tal, siempre, como miembro nato, pero si
están y cobran además una asistencia, que son asesores especialistas, evidentemente, el personal del
Concello, no está cualificado para determinar quien va a ser un buen profesor de trombón, o no, eso es
evidente, por lo tanto, lo que se hace se trae a gente, que incluso viene de Conservatorios superiores,
como de Vigo, y se le pagan las dietas, o sea el kilometraje, y la asistencia, y esa persona es la que
tiene el peso fundamental, lo único que hace el resto del tribunal, es evaluar el curriculum en base a
los datos que existen, si un curso vale 0,25, vale 0,25, para cualquiera que lo evalúe, entonces eso
como matíz, y en tercer matíz, destacar que, lo señalé en la comisión informativa, pero en cuanto me
afecta personalmete, primer punto el Secretario es miembro nato, de todos los tribunales no tiene voto,
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pero tiene voz, y para ser Secretario del Ayuntamiento no basta con que un hermano se haya dedicado
cuatro años a la política, es decir, hay que hacer unas oposiciones a nivel nacional, hay que concursar
a nivel nacional, y hay que ganar la plaza a nivel nacional, en particular esta aclaración, no no, pero si
se habló y lo matize, si, se habló en prensa, y como estoy en mi uso de la palabra, me apetece hacer
esta matización, gracias,
O Sr. Firvida pregunta: Moi ben, solo por alusión, a mi que me diga alguén donde está o experto en
esta lista
A Sr. Secretaria toma a palabra: Ya dije que no figuraba,
O Sr Fírvida toma a palabra: Ah
A Sra. Secretaria toma a palabra: No, no, no, que no figuraba en la composición, que figura, vamos
a ver, en las bases de contratación, en las bases de contratación de cualquier procedimiento figura una
cláusula que dice, el tribunal podrá contar con asesores especialistas para cada materia, esos asesores
especialistas, normalmente es gente que viene externa, repito los tribunales de música, a parte de estar
por ejemplo el Director de la Escuela de Música, normalmente viene algún profesor del Conservatorio
de Vigo o de Redondela, siempre en los últimos años, en auxiliar de ayuda a domicilio, el técnico
especialista suele ser una Trabajadora Social, de nuestro propio Ayuntamiento, entre otras cosas,
porque así no gastamos, porque los miembros del Ayuntamiento no cobrán, no cobrán, en el técnico, o
en el chófer de la desbrozadora Sr. Fírvida, un capataz o jefe de, exactamente no lo se, pero de obras
de este Ayuntamiento, es el que analizó, si estaba desbrozando bien o no, porque evidentemente el
resto de los tribunales no sabemos si desbroza bien o no, entonces hay unos técnicos especialistas, y
respecto a la entrevista personal he de decirle que en todos los tribunales en los que estoy, que son en
todos, nunca se le ha dado un cuatro, sí es que es mi obligación
O Sr. Alcalde toma a palabra: Se agradece al público que favor, teremos que tomar unha medida
A Sra. Secretaria toma a palabra: Es mi obligación, es mi obligación, yo desde luego respeto a la
ignorancia de las funciones de un Secretario no voy a entrar a dar explicación magistral
evidentemente, pero es mi obligación , soy miembro nato de todos los tribunales, bueno en cualquier
caso, en cualquier caso, en todos esos tribunales hay unos asesores especialistas, se da publicidad a las
notas, porque es legal y es que yo en principio no tengo nada más que añadir, tenemos técnicos
especialistas, no somos los miembros del tribunal los que hacemos la evaluación, hacemos números
contados, las bases son las mismas para contratar a un ingeniero de caminos, que a un peón forestal, es
la misma valoración, las bases fueron aprobadas por el Pleno de la Corporación, en su momento, que
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el Pleno quiere aprobar otras, pues el tribunal, los tribunales tendrán que aplicar, vamos, las nuevas
bases, respecto a reiteraición en los componentes, el problema, aquí en este Concello hay dos
problemas desde el punto de vista técnico, uno, es la, bueno pero a la hora de constituir el tribunal son
dos, uno es la falta de hombres, y hay que cumplir el requisito de la paridad tanto para hombres como
mujeres, es la falta de hombres que puedan acudir a los tribunales, por eso se producen situaciones
bastantes ridículas como que esté el Jefe de Urbanismo o un Administrativo de Urbanismo, o un
Policía Local, juzgando o en el tribunal más bien, de un peón forestal, porque tenemos que cumplir el
requisito de la paridad, muchas veces tiramos de técnicos de la Diputación, pero si tiramos de técnicos
de la Diputación tenemos que pagarle el kilometraje, y tenemos que pagarles las asistencias, por lo
tanto, normalmente se repiten, eso en primer lugar y segundo lugar, la carencia de titulaciones
superiores, porque en este Ayuntamiento, así a bote de pronto me parece que debemos ser cinco las
personas que tenemos titulación superior, con lo cual, si, es así, es así, y la Ley exige que lo miembros
del tribunal tengan titulación igual o superior, esto son matices técnicos, es decir, yo si ustedes quieren
aprobar otras bases, a su disposición
O Sr. Alcalde toma a palabra: Bien, sometemos a votación entonces;
O sr. Fírvida toma a palabra: No solo.
O Sr. Valcárcel toma a palabra: A Secretaria fixo unha serie de matizacións que creo que temos
dereito a debatir,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Unha matización si pode ser rápida e punto.
O Sr. Valcárcel toma a palabra: Si, intentaremos que sexa rápido, pero ten dereito...
O Sr. Fírivida toma a palabra: Si, eu rapidísimo, só unha cousa, eu viña alarmado a este Pleno, pero
marcho moitísimo máis. Este tribunal avaliador, claro tribunal avaliador, é que o dí a palabra, tribunal
avaliador, y agora resulta que nin siquiera eso, que teñen asesores externos, os nomes dos asesores
externos non figuran eiquí, nin a súa titulación, nin as súas capacidades, y que vostedes nos están
contando unha milonga de que se fían da palabra, dun asesor externo que ven aiquí a ver como
tocamos o trombrón, y sobre o resto resérvome a miña opinión porque esto é moi forte
O Sr. Valcárcel toma a palabra: Eu vou a dar a miña opinión, non me a vou a reservar, primeiro
Señora Secretaria, vostede creo que lle faltou o respecto ós veciños do Concello, ós que están aquí
presentes, falando da ignorancia ou da non ignorancia sobre os coñecementos das funcións dunha
Secretaria, si exactamente pero eu creo que é faltarlle o respecto a esta xente, a estos veciños, porque
desde logo cada un saberá da súa profesión, pero sí que teñen dereito a opinar, si que teñen dereito a
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opinar, ó mellor non neste momento, pero sí a opinar, pero si a opinar
A Sr. Secretaria toma a palabra: En este momento no, y tampoco a reirse de una funcionaria que
ejerce sus funciones, como soy yo en este momento,
O Sr. Valcárcel toma a palabra: Pero eu creo, señora Secretaria, señora Secretaria
O Sr. Alcalde toma a palabra: Señor Valcarcel creo que non procede caldear o ambiente
inecesariamente,
O Sr. Valcárcel toma a palabra: Non, non, eun non caldeo o ambiente, eu respondo, eu respondo o
que se dixo, eu respondo o que se dixo. Segunda cuestión, aquí estamos falando de aforrar cartos con
asesores, falaba a señora Secretaria agora mismo que para traer, para asesorar en caso de asistencia a
Domicilio que se tira dunha funcionaria do Concello para aforrar cartos, pero resulta que para facer as
probas de aceso a un profesor de Música da Escola de Música, nos lo traemos de Vigo cando aquí hai
un Conservatorio en Ourense.
A Sr. Secretaria toma a palabra: Es que no tenemos,
O Sr. Valcarcel toma a palabra: Cando hai un Conservatorio en Ourense
A Sr. Secretaria toma a palabra: Pedimos primero en Ourense, cuando no viene, lo traemos de
Vigo o de Redondela,
O Sr. Valcarcel toma a palabra: Moi ben, incoherencias totales y absolutas,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Bien, concluímos este punto, ¿votos a favor da moción do BNG?
¿votos en contra ? Bien, queda rexeitada a moción y pasamos a siguiente moción tamén do BNG
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos en contra do Partido Popular, e
os votos a favor do BNG e PSdeG-PSOE a seguinte moción: “Rexeitamento Moción do BNG sobre
as bases de contratación de persoal eventual do Concello de Barbadás”

6.- MOCIÓN DO BNG SOBRE A PRAZA DE MÉDICO DE FREIRE COUTO
O Sr Alcalde toma a palabra: Ten a palabra o seu voceiro o a súa voceira
O Sr Fírvida toma a palabra: Vale, esta moción si lle parece ben ao Partido Socialista podemos
debatila conxuntamente coa que presentas eles, que é moi semellante, aínda que se vote por separado
loxicamente,y si lle parece ben.
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Debátese conxuntamente o punto número 6, Moción do BNG sobre a praza de médico de Freire Couto
e o punto número 8, Moción do PSdeG-PSOE para instar á Xunta a que reduza a ratio de TIS
(Tarxetas individuais sanitarias) en Barbadás. Que o Concello restableza o servizo de transporte
gratuíto ós centros médicos e proceda ó pintado interior do Centro de saúde da Valenzá.
O sr. Fírvida toma a palabra: Bueno a situación é a seguinte, resumindo o Señor Freire Couto, era
Presidente do Inorde hasta hai un, non sei, un mes ou dou meses, debido a todos os escándalos que
saíron publicados en toda a prensa de ámbito estatal, viuse forzado a dimitir como Presidente do
Inorde, esto é así. Nós consideramos que Freire Couto debe pensar que os cidadáns de Barbadás son
de segunda categoría, y ese é o motivo polo que non dimite como Alcalde de Barbadás. Pensa que se
pode lavar unha cara nunha institución donde o obrigan porque se non o cesarían ou o votarían, xa o
dixo o Presidente na televisión, pero sen embargo para seguir de Alcalde de Barbadás, seica pode
seguir sendo, o que é causa suficiente en Ourense para dimitir, non o é en Barbadás, bueno; motivado
polo seu cese como Presidente do Inorde, ou a súa dimisión, recupera a súa praza de médico, pero
aquí ven o curioso, a súa praza de médico estaba en Vilamarín, en Vilamarín sempre, hai moitos anos
que hai dous profesionais, dous médicos de cabeceira, pero curiosamente, cando chega Freire Couto,
descúbrese ou entérase o Sergas, que hai menos de mil setecentas cartillas en Vilamarín e polo tanto
que poden prescindir dun médico, e amortizan ou polo menos non cubren unha das dúas prazas que
hai, polo tanto pasa a ser un funcionario desprazado ou como se lle chame, no ámbito da medicina, y
opta a outra plaza, e tamén curiosamente outra casualidade da vida, o médico de Barbadás xubílase, y
é el quen accede a esta praza, todo son casualidades, todo coincide, dimisión, praza de Vilamarín,
praza de Barbadás, todo coincide, todo ven dado, bueno a nós nos daría exactamente igual, esto entra
no ámbito persoal de Freire Couto, nada que decir, nós consideramos eso sí, que esto é outra chapuza
máis, un amaño do Sergas, dirixido polo Partido Popular, e un amaño para buscarlle unha praza de
traballo, a corenta metros do Concello de Barbadás, frente da súa casa familiar. É un amaño, é o
mesmo sistema do que estuvemos falando na moción anterior, o mesmo sistema, as mesmas políticas
clientelares e caciquís que usa o Partido Popular para contratar, este caso son eles os beneficiados,
beneficianse eles mesmos, para conseguir melloras na súa vida profesional, en este caso, o posto de
traballo, pero nos daría igual se esto non perxudicase ós cidadáns, primeiro ós de Vilamarín que ven,
como de dous médicos van a quedar con un, a pesar de ter un Centro de saúde que sei que era un
Centro de saúde pioneiro en Galicia, en novas tecnoloxías y en programas experimentais, pero chega
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Freire Couto e desaparece eso, tamén non sabemos porque, e segundo, porque segundo os datos que
nos teñen dado, o médico que se xubila tiña alrededor de catrocentas cartillas, entre catrocentas e
quinientas, y eso non é suficiente para xustificar a existencia dunha praza de médico, que ¿vai
acondencer entonces? que as persoas que teñen o seu médico de cabeceira na Valenzá, vanse ver ou
ben obrigadas ou ben informadas entre aspas, ou ben encamiñadas a que aqueles cupos dos médicos,
que teñen o servizo no Centro de Saúde no almacén de patacas da Valenzá, teñan que vir ao médico de
Barbadás para dar cumprimento a un mínimo de cartillas e así xustificar un posto de traballo maís,
polo tanto, nós consideramos que de non pasar nada coa cidadanía de Barbadás, nada pasou, pero si se
concretan as nosas sospeitas, pensamos que esto tamén tiña que ser un motivo para que Freire Couto
dimitise como Alcalde de Barbadás, porque esto si que afectaria os ciudadáns do Concello,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben ten a palabra o voceiro do Partido Socialista.
A Sr. Morenza toma a palabra: Grazas Señor Alcalde, vostede Señor Freire, sabe que en política
ten os días contados, sabeo moi ben, supoño que nas últimas semanas levántase vostede con esa
convicción, e coñece que está esmorecendo o seu reinado, porque son os seus fieis compañeros do
Partido Popular os que lle están preparando a súa partida hacia unha vida tranquila, sosegada, lonxe de
guerras internas, de especulacións urbanísticas, de suposto enriquecimiento ilícito, de saír na prensa
día sí, e día tamén; para manchar o nome de Barbadás, vostede Señor Freire merece un descanso,
meréceo,
O Sr. Alcalde toma a palabra: E vostede está deseándoo
A Sr. Morenza toma a palabra: Nótanllo os amigos,e notámosllo tamén os rivais políticos, e os
enemigos supoño que tamén llo notarán, supostamente os do seu partido son amigos, e son eles os que
teñen un maior interese no seu retiro en roxo, primeiro o Xefe de Tropas Populares José Manuel
Baltar obrigouno polas boas, a dimitir como Presidente do Inorde,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non me obrigou para nada,
A Sr. Morenza toma a palabra: Obrigouno polas boas, e todo esto ocurriu despois do bochornoso,
do bochorno que todos tivemos que pasar ó ver nunha canle nacional de televisión, como vostede
presidía un organismo no que ganaba sesenta mil euros ó ano é so destinaba tres mil euros a
investimentos reais, e despois de este bochorno, foi cando Baltar o invitou a abandonar o seu cargo de
Presidente, eses mesmos amigos tamén lle aconsellaron que reclame á Deputación cincuenta e dous
mil euros por antigüidade e trienios, son moi amigos, non fora ser que caira vostede en Banca Rota Sr.
Alcalde, tiñan medo o mellor; ¿sabe como se preocupan por vostede os seus amigos do Partido
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Popular? e como Baltar Blanco lle segue a ter aprecio e de seguro accederá ás pretensións de pagarlle
eses cincuenta e dous mil euros, pero os verdadeiros amigos ¿sabe vostede onde os ten?, no Servizo
Galego de Saúde, eí é donde ten os seus amigos, onde lle estiveron facendo o derradeiro traxe a
medida; vostede ten moitos traxes xa o sabemos, este vai ser o definitivo supoñemos, para que vostede
traballe na súa casa, preto dos seus veciños, que recupere o trato cercano que tanto añorou durante
anos, e que poida dirixir o Concello con pulso firme, supoñemos; aínda que cada vez, parece que ese
poder omnívoro se lle escapa das mans. Dende o Sergas lanzaron un globo sonda hai unhas semanas,
anunciaron que non ían pechar o ambulatorio de Barbadás e que estaban dispostos a trasladar
pacientes dende o Centro de Saúde da Valenzá ata completar as

mil trescentas cartillas,

aproximadamente agora ten catrocentas TIS, tarxetas sanitarias; pero este anuncio de traslados
obrigatorios, e as presións que sufriron algúns veciños, Señor Alcalde presións, e tamén a sufriron
algús traballadores do municipio, do Concello de Barbadás, provocaron que está decisión drástica fora
un certamente amortiguada, e agora resulta que tanto o Sergas como o propio Alcalde, recapacitaron, e
comprobaron que pola brava non se toman este tipo de decisións, así non se fan as cousas Señor
Alcalde; existe un dereito básico, e vostede coñeceo ben, que é o de libre elección de médico, non se
pode obrigar a unha persona a cambiar de médico, pódese cambiar, e pódese durante un mes, a pasar ó
cupo doutro médico, durante un mes, porque ise mes é o prazo que ten esa persoa, ese paciente de
cambiar de médico novamente, non se pode obrigar a libre elección de médico; e este esta por riba dos
traxes a medida, que un organismo como o Sergas lle quere confecionar a Freire. Agora resulta que
non se vai a facer a reasignación do cupo, todo esto grazas a moitas das informacións que o Partido
Socialista fixo públicas, que os traslados van ser voluntarios, home nunca o dubidamos de que iban ser
voluntarios, e agora vostede aparece como o gran salvador, non non se preocupen que vai ser
voluntario, pero as persoas que se sentiron presionadas durante semanas, de eso non falamos, que se a
praza non se xustificase, desprazaríase para a Valenzá, xa non prodría estar vostede cerca da súa casa,
se houbese necesidade de reagrupar cartillas farase dun xeito voluntario e por proximidade, xa o
anunciaron tamén que o panorama tan flexible para o usuario canta compresión, que postura tan
diferente a da hai semana Señor Freire, na que todo parecía que se ía a facer pola forza, menos mal
que recapacitaron; pero a conclusión é que Freire unha vez máis, ten unha saída honrosa, é vostede un
home de sorte, que o traxe que lle fixeron séntalle de marabilla, vostede ven como médico para o seu
pobo, ten un periodo de reciclaxe para reincorporase ó seu posto moi curto, vostede mesmo na
Comisión informativa insinuaba que era máis intelixente ca os demais médicos, por eso despois de
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tantos anos fóra da profesión señor Alcalde,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, por favor, por favor, non ofenda
A Sra. Morenza toma a palabra; Vostede tiña que pasar un periodo de reciclaxe de seis meses, e
solo vai facer un mes de periodo de reciclaxe, insinuou que era porque era máis intelixente, sr.
Alcalde.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Nunca presumín de eso, perdona ¿eh?
A Sra. Morenza toma a palabra: Insinuou que era máis intelixente, que claro, que nun mes vostede
daba feito para eso e para máis, eso é o que insinuou na Comisión Informativa, como guinda
demóstrase sempre que dispón dunha serie de privilexios, de privilexios Señor Alcalde moralmente
condeables por suposto, e agora resulta que para maquillar o seu traslado, anuncia a bombo e platillo
que as obras de construcción do novo Centro de Saúde, xa están adxudicadas, anunciao así porque
calro, venlle a conto, todo esto venlle a conto agora, interésalle facelo público, pois menos mal,
porque xa perderamos a esperanza de que se adxudicaran esas obras, xa perderamos a esperanza de
que houbera empresas interesadas en facer ese tipo de, en asumir ese tipo de investimentos, bueno
vostede o que está claro é que disfraza a realidade dicindo que esta situación, a súa persoal, a de
volver como médico para seu pobo é algo provisional, e atrévese a afirmar que en dous anos o novo
Centro de Saúde estará feito, e que a súa praza integrarase na Valenzá, e tenta dar boas novas á
veciñanza asegurando que si a finais de ano aumenta o número de cartillas no ambulatorio da Valenzá,
haberá unha enfermeira a turno completo, ó contrario do que acontece agora, esto supón unha clara
chantaxe Señor Alcalde, os pacientes que poderían optar por desprazarse, un xeito máis de xogar ca
cidadanía, de convencelos de que o seu producto, “yo ya soy médico en mi pueblo y ya pueden venir
ustedes”, ese producto é o mellor do mercado, e o que quere vender, hasta agora non había un médico,
que tiña, que estaba a media xornada, había media enfermera, e agora que ven ustede a situación do
ambulatorio de Barbadás pobo vai ser marabillosa, anonadados nos quedamos, se aínda lle teremos
que estar agradecidos Señor Freire, agora como ven vostede como médico para Barbadás, parece que
se solucionan todos os problemas da Sanidade, pero non lle

é así Señor Alcalde, ó PSdeG

preocúpanos a situación sanitaria do Concello de Barbadás, e moito menos, por decir nada de nada de
nada, o seu acomodo profesional, eso non nos preocupa, a nós preocúpanos a situación sanitaria de
Barbadás, e por eso presentamos esta moción, que consta de varios puntos; o fundamental é instar á
Xunta de Galicia a que realice unha mellora substancial da atención sanitaria en Barbadás, reducindo a
ratio de TIS, é decir de Tarxetas Individuais Sanitarias por médico, que se reduza a ratio Señor
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Alcalde, e despois aproveitando que vostede quere vir como médico, e que lle fixeron unha praza a
medida, pois en vez de crearse unha praza para vostede, a súa medida eiquí en Barbadás, se tantos
pacientes hai que se creen dúas, si se reduce a ratio, se a Xunta acepta reducir a ratio, e o terceiro
punto é como non podía ser menos, que se restableza o servizo de transporte ós centros, gratuíto por
suposto, ós Centros médicos de Barbadás, tanto o de Barbadás pobo como o da Valenzá, e como non
podía ser menos, por enésima vez volvemos a traer este punto nesta moción, porque ven a conto que é
proceder ó pintado interior do Centro Médico da Valenzá, debido ó aspecto de deixadez que presenta
dende hai anos, lémbrolle que a finais de setembro de 2011 foi unha das últimas veces que pedimos
que se procedese ao pintado, e o Alcalde respondeu que se ía a efectuar, pasaron xa tres anos, case tres
anos e a situación non mudou, e a situación cando entras o centro médico da Valenzá, e tercer
mundista e agora vaime dicir que non se vai pintar porque dentro de dous anos vamos ter centro novo,
O Sr. Alcalde toma a palabra; Xa se pediu presuposto
A Sra. Morenza toma a palabra; A terceira debe ser a quinta, por agora nada máis, moitas grazas.
O Sr. Alcalde toma a palabra; Bueno vamos a ver, con relación o BNG, mire usted está libre de
pedir a miña dimisión como é loxico, está no seu dereito, ¿por que non?, eu o único que fago e
acollerme a unha situación, que en iste caso concreto coincidiu coa jubilación do médico de Barbadás,
podo facelo y o fago y o Sergas realmente pues mo concedeu y supoño que usted ou no seu
entornotamén haberá xente y o hai, que o sei, que fixo, que se veu en comisión de servizos de
Santiago para Ourense, como algunha concellala que estuvo eiquí, ou de outros sitio para Ourense, é
unha situación administrativa que cada un, dentro das súas posibilidades, aproveita cuando lle
corresponde e pode, y eu o fixen e nada máis, non teño nada máis que decirlle, e aí non hai nada, de
nada, de nada ilegal, o sea, que a ustedes lles preocupa, eu entendo que lles preocupe, tanto a unhos
como ós outros, eu sei que lle preocupa, porque pensan que vou facer moita política, non vou facer
política ningunha na miña praza de médico señores, olvídense, non é o meu estilo ese,
independientemente que ustedes ven dende o seu punto de vista, pero bueno, en todo caso, con
relación a eso é todo o aquí, eu respecto que vostede pida explicacións, que ustede pida que dimita,
pode pedir o que queira, ¿vale? Eu dende logo, nós vamos a votar en contra como é normal. Y con
relación ao que ustedes dicen, miren ustedes en este caso, utilizan unha medida totalmente
demagóxica, vamos a ver, estame dicindo, que quere que aumente unha praza nova de médico en
Barbadás e outra na Valenzá, cuando me están dicindo por outro lado que en Barbadás hai
cuatrocentas cartillas, o sea, que hai cuatrocentas cartillas para un médico que son poucas realmente, y
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: P-3200900-C

44

CONCELLO DE BARBADÁS
usted pide que haxa outro médico máis, dous en Barbadás para catrocentos, quedariamos cada médico
con duascentas cartillas
A sra. Morenza toma a palabra: Tendo en conta que se vai facer un desplazamento.
O sr. Alcalde toma a palabra: Vale, punto segundo, eiquí nadie presionou a ninguen, que quede
claro, por suposto que non, nin se presionou, como é normal, nin se vai a presionar a ninguén, esto é
libre, como ten que ser, coma non pode ser de outra maneira, o que lle apetezca cambiarse para
Barbadás, se cambia, y o que non lle apetezca pois que non se vai a cambiar, da igual que sea personal
ou que sean amigos ou enemigos, dame exactamente igual, eso é unha cuestión que en principio lle
corresponde organizar ó Sergas, o Sergas si en algún momento decide facer unha reasignación de
cupos, farao e si non o decide porque non fai falta no no fara, esa é unha competencia única e
exclusivamente do Sergas, ¿vale?, e o Alcalde neste caso, e despois o médico en particular, en este
caso eu, non teño potestad para facer nada máis que aceptar o que me impoñen, desde a dirección de
primaria, punto, eso é o que hai, y con relación ó de pintar, si que vamos a pintar, xa pediu a
Concelleira xa pediu presupuesto y se van a pintar os centros de inmediato, é certo que fai falta, e
certo co dixemos y tamén é verdade que se foi demorando demasiado tempo que xa tiña que estar
pintado, pero bueno en todo caso, que se vai a facer, con relación ó do médico do autobús, miren o
autobús no seu día, sacouse porque non o usaban os usuarios, se realmente houbera unha demanda non
se houbera sacado nunca ese autobús do médico, porque estuvo moitos anos, pero había a maioria das
veces, non viña ninguén y estábamos gastando mil douscentos euros por un lado y mil douscentos por
outro, por un lado chámese Anpian por un lado y chámese Alfer por outro, dous mil catrocentos euros
ó mes para un servicio que non usaba a poboación, y por eso se sacou, si hai demanda, se houbera
demanda, non teríamos inconveniente ningún en volvelo poñer, xa lle digo, porque é certo que é un
servizo que si se usa é bo, pero si non se usa é un despilfarro, entonces eso é o que hai, o sea que,é o
que lle teño que decir, vamoslle a votar en contra, tanto a unha coma a outra, efectivamente,
O Sr, Fírvida toma a palabra: Bueno primeira cuestión ó Bloque Nacionalista Galego desde logo
non lle importa para nada onde vostede teña o seu posto de traballo, o que sí lle importa é a maneira
que se manipula dende o Sergas para acceder a certos postos de traballo, porque o normal é que un
posto de traballo se cubra, por un concurso de traslados eso é o normal,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Non o hai
O Sr. Fírvida toma a palabra: E se hai unha persona, ¡ah! claro non os hai, e cando os hai que os
houbo hai dous ou tres anos, pois esa praza non se cubriu, y claro a próxima vez que se podería ter
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cuberta, claro, claro, non saiu a concurso, estaba o señor, pois por eso mismo, y ahora sin embargo
vostede accede a ela sin ir a aquel concurso de traslados que houbo hai dous anos
O Sr. Alcalde toma a palabra; En todo caso perdona, si non lle importa, eu daquela si houbera
concursado para a Valenzá, houberá vido sin ningún problema, a puntuación sobrábame para virme á
Valenzá, o que pasa é que naquil momento non concursei para A Valenzá, o sea, mire usted que
problema tiña eu para vir A Valenzá, se tiña muchísima máis puntuación cos que viñeron.
O sr. Fírvida toma a palabra: Non sei, díceo vostede é o Alcalde
O sr. Alcalde toma a palabra: Dígollo eu, garantízollo
O Sr. Fírvida toma a palabra: Non sabemos. Na Valenzá, Victoria, na Valenzá non hai sitio para
outro médico, claro, aquelo, non xa sei, xa te entendín, no digo polo que comentaba el, que na
Valenzá, de irse el para A Valenzá, é imposible, é imposible porque alí están compartindo as
enfermeiras da mañá co da tarde, o pediatra e tal, unha vez caiu un señor na calle, abriu a cabeza,
entraron con el sangrando, e tuvo que saír para afora un neno que estaba en calzoncillos, un neno, xa
non era un neno, era un mociño, e que non hai espacio, non cumpre a normativa en materia de
seguridade, que teñen que cumprir os centros médicos, de emerxencias, de evacuacións, de entradas, e
incluso cuestións sanitarias, porque as historias andan tiradas polo chan, aquelo está pechado,
O Sr. Alcalde toma a palabra: agora a historia é electrónica,
O Sr. Fírvida toma a palabra: Si si bueno, si agora, é dicir, aquelo é, vale para o que vale, para un
almacén de patacas, non vale para outra cousa, o Centro de Saúde o conto de nunca acabar, igual que
o Instituto, igual que todo, igual que todo en este Concello, y sobre o transporte, claro por eso temos
déficit cero, porque eliminamos o transporte, pero de todas maneiras vostede que fala tanto de
despilfarro, e logo ¿donde está o tren chu chu que mercou e que costou cincuenta e pico mil euros?,
¿eso non é despilfarro?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vendeuse outra vez
O Señor Fírvida toma a palabra: ¿Ou sigue na súa casa?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vendeuse outra vez
O Sr. Fírvida toma a palabra: ¡Ah! vendeuse, e ¿por que precio se vendeu?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Agora non me acordo.
O sr. Fírvida toma a palabra: Non se acorda por que precio se vendeu, na prensa salía por vintesete
mil euros
O Sr. Valcárcel toma a palabra: Non, vendeuse por dazaseis mil euros
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O Sr. Fírvida toma a palabra: Dazaseis mil e costou cincuenta mil, é dicir, despilfarrouse máis de
corenta mil euros, en unha viaxe
O Sr. Alcalde toma a palabra:Como dice esa barbaridad, cuarenta mil euros
O Sr. Fírvida toma a palabra: ¿canto costou?, canto costou, e canto costou porlle as fiestras y os
cristales y todo, non se lle fixeron
O Sr. Alcalde toma a palabra: Con todo eso, con todo
O sr. Fírvida toma a palabra: Con todo ¿con todo o que se lle puxo?
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra :Claro
O Sr. Fírvida toma a palabra: Bueno da igual, todo aquelo serviu para que o grupo de goberno do
Partido Popular en campaña electoral se dera un paseo pola centro da Valenzá, conducindo o tren chu
chu o Señor Freire Couto, que non ten carné para iso, eso sí, a Policía Local non o multou, foi así, foi
así,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Bien vale, ten a palabra o voceiro do PSOE
A Sra. Morenza toma a palabra: Grazas Señor Alcalde, vostede incide moito en que o Sergas
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor silencio
A Sra. Morenza toma a palabra: Vostede incide moito en que o Sergas é o que toma as decisión,
que vostede é un mandado do Sergas, pero si vostede ten fío directo co Sergas Señor Alcalde, por
favor, ¿estanos tomando o pelo? vostede está facendo ahora a reciclaxe, a súa reciclaxe profesional co
doctor Abaz do Partido Popular fío directo, están todos interrelacionados, por favor Señor Alcalde,
nós facemos a nosa labor de oposición o mellor que podemos,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por supuesto, pois sígana facendo, por moitos anos sígana facendo
A Sra. Morenza toma a palabra: Vostede ten fio directo co Sergas, eiquí non se toma ningunha
decisión sin consultar con vostede, para preguntar, mire señor Freire, ¿le parece a usted bien?, ¿le
parece a ustede bien sr. Alcalde?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, que importante son eu, danme unha importancia que de
verdad,
A sra. Morenza toma a palabra: E o feito de facer a súa reciclaxe co Doctor Abaz é outro privilexio
máis, e outro traxe a medida, señor Alcalde por Dios.
O sr. Alcalde toma a palabra: Por favor, que importante son eu, que importancia
A Sra. Morenza toma a palabra: Vostede fala xa, por enésima vez, eu creo que o levamos pedido o
pintado, ou mismo vostedes o teñen recoñecido que se leva sin pintar o Centro de Saúde da Valenzá,
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dende o 2008 creo recordar, ou algo así, estamos no 2013 Señor Alcalde, tómanos o pelo, e ahora
resulta que piden presuposto a unha empresa, ¿ pero non teñen unha brigada de obras para que pinten?
¿ non quere aforrar? No quere seguir mantendo o déficit cero, pois fagao coa brigada de obras
O Sr. Alcalde toma a palabra: Temos pouco persoal neste momento
A Sra. Morenza toma a palabra: ¡Ah! ten pouco persoal, pois xa buscará vostede a urxencia para
contratalo
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vale moi ben
A Sr. Morenza toma a palabra: Mire solo unha cuestión de orden, aproveitando que estou no turno
da palabra, para preguntarlle ó Alcalde ou mesmo á Secretaria, se tendo en conta que a Escola Infantil
se vai pechar no mes de, esa é a previsión segundo a modificación do regulamento da Escola Infantil
Municipal, si ese tema finalmente se vai traer hoxe a Pleno, ou cando se vai tratar, porque claro non se
nos avisou de nada, entón nós contabamos que viñera na orde do día, ó final non veu,
O Sr. Alcalde toma a palabra: Vai por vía de urxencia
A Sra. Morenza toma a palabra:Vai no Pleno de hoxe por vía de urxencia
O Sr. Alcalde toma a palabra: Si
A Sr. Morenza toma a palabra: Vale, moi ben grazas,
O Sr. Tenente Alcalde toma a palabra: Terminou o prazo o sábado
O sr. Alcalde toma a palabra: Ben, ¿votos a favor da moción do BNG?,
A Sra. Ánxela (BNG) toma a palabra: Dende maio xa lle deu tempo de terminar o prazo
O Sr. Alcalde toma a palabra: A exposición pública
A Sra. Ánxela toma a palabra: Vindes agora con ese tema porqué ves aquí á xente, e porque cho
acaba de decir Victoria, e porque o ía preguntar eu en cinco minutos, pero ¿ porqué non está na orde
do día ese punto?
O Sr. Alcalde toma a palabra: Por que acabou o prazo o outro día, ben falamos despois, ¿votos a
favor da moción do BNG? ¿Votos en contra?, Bien, queda rexeitada, ¿votos a favor da moción do
PSOE? ¿Votos en contra?, queda rexeitada, perfecto
Sen máis sométese o asunto a votación resultando cos votos en contra do Partido Popular, e os votos a
favor do BNG e PSdeG-PSOE a seguinte moción: “Rexeitamento da Moción do BNG sobre a
praza de médico de Freire Couto”
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Sen máis sométese o asunto a votación resultando cos votos en contra do Partido Popular, e os votos a
favor do BNG e do PSdeG-PSOE a seguinte moción: “Rexeitamento da Moción do PSdeG-PSOE
para instar á Xunta a que reduza a ratio de TIS (Tarxets individuais sanitarias) en Barbadás.
Que o Concello restableza o servizo de transporte gratuíto ós centros médicos e proceda ó
pintado interior do Centro de saúde da Valenzá.”
O sr. Alcalde toma a palabra: Pasamos a moción número sete do Partido Socialista, para instar ó
Goberno Central que a nova redacción do regulamento xeral de circulación sobre o tema do casco nas
bicicletas.
7.- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE PARA INSTAR Ó GOBERNO CENTRAL QUE A NOVA
REDACCIÓN DO REGULAMENTO XERAL DE CIRCULACIÓN RECOÑEZA O USO
VOLUNTARIO DO CASCO PARA CICLISTAS EN VÍAS URBANAS.
O sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra a súa voceira, ou o seu voceiro
A Sra. Presas (PSdeG-PSOE) toma a palabra: En vías urbanas. Son moitos os municipios españois
que nos últimos anos apostaron firmemente polo uso da bicicleta entre os seus veciños, como medio
de transporte e de lecer, facilitando así a mobilidade dentro dos núcleos urbanos, a calidade do aire e a
saúde pública, como así o demostra a sinalización e adecuación de carrís específicos para as bicicletas,
ou tamén a posta en funcionamento en moitos concello de servizos municipais de aluguer de bicicletas
ou mesmo estacionamentos para elas.
Esta demostrado cientificamente que o uso da bicicleta e unha das prácticas máis eficaces na loita
contra as enfermidades coronarias e contra a obesidade.
O Goberno de Rajoy fixo público o contido do proxecto de reforma do Regulamento Xeral de
Circulación de DXT, onde se recolle no borrador a obrigatoriedade de utilizar o casco en
desprazamentos urbanos, a diferenza do que se fai na maioría dos países da Unión Europea nos que o
uso do casco non é esixible como pode ser Alemania, Francia, Portugal, países que pola contra se
atopan á cabeza no que o uso da bicicleta se refire.
Ben, pois no ano 2011 producíronse en todo o Estado Español cerca de 3.500 accidentes con ciclistas,
dos cales 49 perderon a vida, foron 67 os que faleceron no 2010, de xeito que España colócase a
cabeza no que en mortes de Europa se refire,
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É curioso, moitos menos ciclistas que no resto de Europa e máis ciclistas perderon a vida nas nosas
vías, por eso nos preguntámonos se a obrigatoriedade do casco será a solución das mortes na vía.
O PSdeG quere ser sensible ás inquedanzas dos colectivos de ciclistas que de xeito unánime rexeitan
esta medida, e apostan firmemente en implantar outro tipo de medidas, medidas de seguridade activas,
orientadas a melloras de prevención de accidentes, e campañas de cocienciación para o uso
compartido da calzada, da velocidade vía urbana 30km hora como xa recolle o borrador, neso estamos
de acordo, e maior distancia de seguridade para adiantar a un ciclista.
Esta idea foi apoiada por múltiples concellos do Estado Español, entre eles o de Madrid, que aprobaba
en Pleno unha declaración institucional firmada por todos os partidos políticos contra esta idea do
goberno de Rajoy.
Os socialistas consideramos que esta medida que intenta implantar o goberno do PP pode incidir
negativamente na práctica do ciclismo, precisamente nun momento de repunte do mesmo e
anteriormente o Partido Socialista eiquí en Barbadás xa presentou unha moción neste sentido que foi
rexeitada polo grupo de goberno, e novamente queremos actuar de xeito que colaboremos coa
potenciación da actividade deportiva no Concello, neste caso no ciclismo, por eso o acordo sería que:
-Manifestemos o desacordo coa reforma do Regulamento Xeral de Circulación, no que a
obrigatoriedade do uso do casco en vías urbanas se refire, e que se inste ó Goberno de España a
reconsiderar esta proposta tendo en conta as opinións dos usuarios e das asociacións pro-bicicleta en
implantar medidas de seguridade activas para mellorar a prevención dos accidentes de ciclistas.
O Sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben ten a palabra a voeceira ou voceiro do BNG.
O sr. Núñez (BNG) toma a palabra: Bueno imos ver, desde o BNG temos que considerar que
efectivamente nos parece unha moción que penso que se nos escapa un pouco das competencias, que
nós como Institución Municipal temos que acordar, y que tamén vexo que aínda que falades dende a
exposición de motivos de determinadas cuestións coas que evidentemente nós puidéramos estar de
acordo como puidera ser o sistema de aluguer de bicicletas que se pon en marcha en outros concellos,
regular unha serie de estacionamentos tamén, tanto para bicicletas como para motocicletas, etc, para
evitar que efectivamente estacionen como sucede neste Concello, donde y como queren encima de
beirarrúas, porque claro aquí todo es, todo vale, y aí estaríamos efectivamente de acordo, non sei si
fomentamos o tema de carrís bicis, dentro dos núcleos urbanos tamén, para que a xente puidera
desplazarse con unha seguridade evidente, non entre os vehículos, pero o que efectivamente pensar
reclamarlle pois ó Estado unha reforma nestes regulamentos para evitar que os ciclistas usen casco na
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vías urbanas non nos parece o máis acaído, ¿entendes?, porque, ¿entendedes?, porque aínda que
falades efectivamente que en outros países, pois si, si se fai, hai que entender que a orografía que hai
neste Concello, tamén efectivamente baseada no planeamento urbanístico que fixo o Partido Popular ó
longo destes anos, pois a orografía evidentemente é a que é, pero o planeamento urbanístico si
evidentemente o redatou o Partido Popular y ten unhas pendientes, ten unhas rúas con unhos desniveis
muy muy contundentes, donde evidentemente pois hai travesías, como pode ser a Travesía do Viso,
donde sigue habendo postes da luz no medio da vía, donde non hai beirarrúas, donde non hai, é decir,
donde está todo cheo de fochancas, como para decir non si casco, non é que non nos parece o máis
evidente porque se poden romper a cabeza contra calquera esquina, ¿entendes?. Entonces, non sei, a
nós non parece, xa digo, si fora encamiñada como levades a parte expositiva pero con outro tipo de
acordos, votaríamos a favor, pero en este caso temos que, vámonos abster na votación do punto do
acordo, ¿de acordo?.
O sr. Alcalde toma a palabra: Ben, pois nós vamos a votar en contra polos siguientes motivos: en
primeiro lugar, dicir como ben dixo o voceiro do BNG, non é unha competencia lógicamente nosa, e
en segundo lugar, entendemos que é prioritaria a salud das personas ca comodidad, indudablemente,
usted mismo casi se contradice na súa exposición porque dice que España é onde menos ciclistas hai e
onde máis mortos hai, lógicamente se hai máis mortos e hai menos ciclistas eso será por algo, será
entre outras cousas porque entre outras cousas ó mellor andan sin casco, entonces dito esto, pois é
obvio, é obvio, que como cando no seu día se fixo obligatorio o cinturón de seguridade, cuando se
toma unha decisión a nivel estatal, entendo que hai unhos estudios previos por tras, que soportan estas
decisións, como é lógico, non creo que nadie se lle ocurra facer unha lei, sin unhos estudios previos, e
amparados digamos na situación real da situación esta que lle pasa os ciclistas, ¿non?. Entonces nós
pensamos como digo que é prioritario, a seguridad, a vida das personas, en este caso do ciclista, sobre
a comodidad de levar ou non levar o casco, entonces nós vamos a votar en contra. Moitas gracias.
A sra. Presas toma a palabra: Eu teño que decir, de que eso de que haxa menos ciclistas e máis
mortos non ten nada que ver co casco porque na maioría dos países europeos, non é obligatorio o uso
do casco e hai menos mortes, e prodúcense en vías interurbanas, non en urbanas. En relación ó que
dixo o compañeiro do Bloque, eu entendo que non está fora de lugar dende o momento en que é
habitual ver ciclistas polas rúas da Valenzá do Concello ou mesmo polas beiras do río, e deixar claro
que o Partido Socialista non está en contra de que se use o casco, está a favor de que sea libre o uso do
casco en vías urbanas, e nada, decir por último que seguiremos mostrando o noso desacordo con esta
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medida e que estamos a favor de que o regulamento sega como está.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben, pois entonces sometemos a votación a moción, votos a favor
da moción, votos en contra, abstencións.
Sen máis sométese o asunto a votación resultando rexeitada cos votos en contra do PP, a abstención
do BNG e os votos a favor do PSdeG-PSOE, a seguinte moción: “Rexeitamento da moción do
PSdeG-PSOE para instar ó Goberno Central que a nova redacción do regulamento xeral de
circulación recoñeza o uso voluntario do casco para ciclistas en vías urbanas.”
8- MOCIÓN DO PSDEG-PSOE PARA INSTAR Á XUNTA A QUE REDUZA A RATIO DE
TIS (TARXETS INDIVIDUAIS SANITARIAS) EN BARBADÁS. QUE O CONCELLO
RESTABLEZA O SERVIZO DE TRANSPORTE GRATUÍTO ÓS CENTROS MÉDICOS E
PROCEDA Ó PINTADO INTERIOR DO CENTRO DE SAÚDE DA VALENZÁ.
Esta moción xa foi debatida e votada no punto número 6 da presente acta.
O sr. Alcalde ten a palabra: Pasamos entonces ó apartado de control de régimen interior que é
dación de contas das resolucións de alcaldía, que teñen copias, é dar conta non requiere votación
lógicamente y se trae a Pleno pois para dar conta simplemente.
Y ahora si, ahora, facemos a proposta de urgencia de someter a votación o regulamento da guardería
para que entre en vigor pois para poder ejecutar xa, de cara ó ano que ven.
O sr. Alcalde toma a palabra: Ten a palabra a Secretaria
A sra. Secretaria toma a palabra: Bueno como todo reglamento, requiere una aprobación inicial,
exposición al público a efectos de presentación de alegaciones y aprobación definitiva. Esta
exposición al público, se realiza en boletines oficiales y por lo tanto tiene razón la Concelleira del
BNG, Ánxela, en que hubo tiempo en principio suficiente, pero como la publicación en los boletines
nosotros no la decidimos, publican a medida que pueden, el plazo se empieza a contar, el plazo de
exposición al público, a partir de esa publicación del anuncio, y esta es la razón de que casualmente
nos lo han retrasado. Entonces el plazo de presentación de alegaciones acabó el día 29 de junio, ese
29, si el 29 de junio, el sábado 29 de junio, no se puede llevar a Comisión Informativa, ni se puede
meter en el orden del día de una sesión, ni de Pleno, ni de Junta de Gobierno ni de nada, que un
expediente que no esté completo y por tanto al estar en fase de exposición al público no se podía
presentar, por tanto, se propone ahora al Pleno de la Corporación la votación sobre la urgencia a los
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efectos de incluirla en el orden del día del presente Pleno, para que así se pueda dar cumplimiento a lo
que anteriormente han acordado o han debatido. Gracias.
O sr. Alcalde toma a palabra: Pues votamos a urgencia entonces, votos a favor da urgencia, todos,
unanimidad.
- RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS AO REGULAMENTO INTERNO DA ESCOLA
INFANTIL

MUNICIPAL

DE

BARBADÁS

E

APROBACIÓN

DEFINITIVA

DA

MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO INTERNO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
BARBADAS.
O sr. Alcalde toma a palabra: Bien e ahora si, empezamos lógicamente a debatir, bueno a debatir
que é a aprobación do reglamento sin máis, non se requiere, o reglamento xa foi exposto.
A sra. Secretaria toma a palabra: Efectivamente, hai que votar la desestimación de las alegaciones
O sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben, expoña as súas alegacións, niste caso o Bloque que é o
primeiro, si.
A sra. González toma a palabra: Vamos a ver, aquí todo pasa por casualidad, si, si, pasa por
casualidad todo, neste Concello pasa todo por casualidad, por casualidad usted ten unha plaza de
médico eiquí, por casualidad xubílase outro médico, por casualidad no Pleno do mes de xullo, eh, no
mes de xullo, o día 1 de xullo, estámoslle dicindo ás familias, que posiblemente en agosto non teñan
gardería, por casualidad vostedes non se cinguiron a un acordo que había, a un convenio que saliu no
ano 2010, e só temos unha gardería en Barbadás, podendo ter dúas, todo é por casualidade neste
Concello, eh; podendo ter dúas que estuveron orzamentadas, e repetireillo todas as veces que salga o
tema da gardería, porque é unha vergonza sr. Alcalde, e vostede un sinvergonza, ¿eh?, pasando o que
está pasando, e caendo a que está caendo, que nos veña con estes contos, ¿eh?, que nos veña con estes
contos. Entonces como todo é por casualidad, que saiban nais e pais deste Concello, que neste
Concello quedan cada ano, entorno a 45, 50 nenos fora da gardería municipal, e que saiban nais e pais
de nenos deste Concello, que neste Concello no ano 2010, púdose haber asinado un convenio, que
saliu publicado no Boletín Oficial do Estado, para ter 85 prazas máis, nunha nova gardería municipal,
orzamentado polo Estado Español, orzamentado xa, e que este señor Alcalde, este sr. Freire Couto, e
o seu equipo de goberno, non asinaron tal convenio, porque, pois non sei, non había terrenos, ou non
sei, non sei, exactamente por que, porque non dan unha razón clara de por que non o asinaron habendo
as necesidades que hai nun Concello novo con nenos pequenos e que medra ano tras ano., ¿eh?.
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Bueno, dito isto hai que decir que no mes de maio, nos traen aquí as listas, ou nos enteramos das
listas, e quedan como cada ano, entorno a 25 nenos fóra da gardería municipal, da Escola infantil
municipal, e hai que decir tamén, que no mes de maio, nos presentan aquí unha modificación do
Regulamento interno da Gardería Municipal, para que a Gardería peche no mes de agosto, porque o
fan así todas as garderías do mundo, parece ser, pois non sr. Alcalde, xa lle expliquei aquí de aquelas,
que non é así o tema; o tema é ,que nos Concellos que hai máis dunha gardería, se turnan para pechar,
nos meses de vacacións estivais, se turnan para pechar, y queda a cobertura dada a todas as familias,
porque hai un traslado de nenos, evidentemente, nos meses de xullo e agosto, posiblemente baixe o
número de usuarios, co cual unha guardería pode asumir perfectamente o dos outros nenos, esa
posibilidade podía darse eiquí en Barbadás de haber dúas garderías, de haber dúas garderías si se
podía dar esa posiblemente eiquí en Barbadás, pero por casualidade solo hai unha, eh, por casualidade
solo hai unha gardería, e como solo hai unha gardería, esta gardería é responsabilidade do sr. Freire
Couto e do seu equipo de goberno, Concelleira de Familia y Educación incluídas, de que esa gardería
permaneza aberta, para dar cobertura ás familias que o necesiten. Porque neste Concello sr. Freire hai
persoas que non son millonarias, eh, hai persoas que non teñen o que ten vostede, e que non se poden
permitir unha OPER no mes de agosto, ¿vale?, eu tamén sei algo de inglés; entón como non se poden
permitir ter unha persona no mes de agosto, nin se pode permitir, ¡nin se poden permitir!, ter unha
persona que os coide o mes de agosto porque traballan, eh, porque traballan e non queren perder os
seus postos de traballo nestes tempos, e non se poden permitir o luxo de elixir vacaciós no mes de
agosto, esas persoas necesitan seguir con cobertura na Ggardería municipal, eh, y o que non se pode
facer e que no mes de maio, avisalas a través dunha circular de que en agosto, non vai, vai a estar
pechada a guardería e que se busquen a vida; y o que non se pode facer e que a día 1 de xuño, estemos
aquí con este tema, aínda inacabado, eh, y o que non se pode permitir e que vostedes voten a favor de
que pechen a Gardería no mes de agosto, porque non se pode permitir, porque usted, ten gobernar para
a cidadanía, eh, non para os traballadores da gardería, porque os traballadores da gardería, si precisan
vacacións, que as precisan por supostísimo, eso non o poñemos en duda, si precisan vacacións, poden
turnarse, facer unha valoración, ou unha enquisa ás familias que usan a gardería, para saber cuales van
a usar a gardería no mes de xullo e no mes de agosto, y a partir de aí facer unha redistribución dos
nenos e dos monitores, ¿eh?, e darlle cobertura sen mais, y eso é o que defende o BNG y o que
defende moitísima xente do Concello de Barbadás, usuario ou non usuaria da guardería, ou potencial
usuaria da guardería, porque todos sabemos que esto vai crear precedente, y que esto non é para este
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: P-3200900-C

54

CONCELLO DE BARBADÁS
ano só, eh. Ben, ante isto, nós nas alegacións presentamos máis cousas, vou dar lectura ás nosas
alegacións: no artigo 16 non queremos que se modifique nada, porque inicialmente estaba
“entenderase por unidade familiar, para estes efectos, o conxunto de todas as persoas que, por
parentesco de consanguinidade ou afinidade convivan no domicilio familiar”, e vostedes pretenden
(non sei donde teño as), pretenden darlle (bueno ahora mismo non sei donde están as que), pretenden
que se utilice como a unidade familiar a unidade tradicional, que conste como unidade familiar
unicamente a unidade, a familia tradicional. No artigo 23, pretenden que a xente pague horas extras se
usa a gardería máis tempo das oito horas, nós decimos que si o nencesitan y queda corroborado que o
necesiten, simplemente a usen, porque xa pagan a gardería infantil municipal a través dos seus
impostos. E por último evidentemente nos meses de verán, que a gardería permanezca aberta para
todas as familias que así o requiran, y eso é o que pretendemos, solicitamos polo tanto que se teñan
por apresentado en forma e tempo esta proposta de modificación e que se inclúan os aspectos
mencionados con anterioridade ós que din lectura.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben, ten a palabra a voceira do PSOE.
A sra. Morenza toma a palabra: Grazas, sr. Alcalde. Bueno no Partido Socialista non estábamos
seguros si este tema iba vir a Pleno, eu tiña unha pregunta preparada no apartado de rogos e preguntas,
pero como ven ó caso voulla facer agora, supoño que me a podería contestar. Eh, o Concello do
Carballiño, vai contar con unha segunda escola infantil municipal, un dos argumentos utilizados polo
alcalde, e que hai lista de espera, hai lista de espera en Carballiño, eh
O sr. Alcalde toma a palabra: En todos os sitios.
A sra. Morenza toma a palabra: Unha situación idéntica á de Barbadás, á de Barbadás, igual,
igualita, ¿por que o Alcalde de Carballiño conseguiu da Xunta investimentos para esta segunda Galiña
Azul, e Barbadás leva anos agardando ou mesmo perdendo oportunidades como das que fala Ánxela
no ano 2010, esa é a miña pregunta inicial, evidentemente vou facer unha defensa das alegacións que
presentou o Partido Socialista, que están avaladas por a firma, pola sinatura de 161 persoas inda que
temos máis firmas, naquil momento como apurábannos os prazos pois presentamos 161 sinaturas,
pero verdaderamente hai moitas máis, poderían chegar incluso ás 300. Eh, nós presentamos estas
alegacións ante a necesidade que existe ante a necesidade de conciliar a vida familiar e laboral, e
porque esta necesidade de conciliación é unha realidade que afecta a numerosas familias nun
Concello, nun Concello en continuo crecemento, e no que a maioría das familias son persoas xóvenes
con dous fillos ou máis; xa sei que sete discurso que lle aburre sr. Alcalde, pero é que elle a realidade,
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persoas dunha media de idade de 40 anos, con dous fillos, é que é a realidade, dificultade de conciliar
a vida familiar e laboral, ten que entender a estas personas, son as persoas para as que vostede
goberna. Con este perfil de usuarios de persoas da Escola Infantil resulta contraproducente impoñer o
peche das instalacións durante o mes de agosto, argumentando que se fai para que os cativos e cativas
teñan vacacións. O Grupo Municipal Socialista presenta esta alegación, porque non esta de acordo co
peche da Escola Infantil durante o mes de agosto, evidentemente, queremos mostrar ademais a nosa
discrepancia co sistema utilizado por parte do grupo de goberno, pois dun xeito unilateral, como casi
se fai todo neste Concello, adoptouse unha decisión que é contraria a un dos principais avances da
sociedade actual, é dicir, a posibilidade de conciliar o traballos dos pais e nais coa atención ós seus
fillo, non todos podemos coller vacacións en agosto. Non se tiveron en conta as necesidades e as
inquedanzas dunha parte importante dos usuarios da escola, e non se contou con eles, que esto é o
máis grave, para tomar unha determinación que afecta á organización das familias sr. Alcalde. Algúns
dos proxenitores afectados polo peche, iniciaron unha recollida de sinaturas, para deixar claro que non
están conformes co peche da gardería en agosto por ser un servizo imprescindible para estes pais e
nais, e esta campaña de recollida de firmas pretende chamar a atención sobre a posibilidade de estudar
outras solicitudes que non impliquen o peche total das instalaciós, xa ve que os pais e nais están
abertos a outras posibilidades, pero vostedes non se sentaron con eles a falar, tomaron a decisión
unilateralmente; os pais e nais argumentan que o peche en agosto deixarías ás crianzas evidentemente
nunha situación de indefensión durante este periodo, ao ter que adaptarse a outro lugar, ou moitos
casos non poder pagar outro, outro tipo de instalación. Tamén se produce un importante prexuízo para
as familias afectadas que terán que facer encaixe de bolillos sr, alcalde, vostede supoño que nunca se
encontraría nun caso similar, pero hai persoas que si se encontran nesta situación, para que os seus
fillos sexan antendidos; o Grupo Socialista suscribe punto por punto as reivindicacións e
plantexamentos e propostas realizados polos pais e nais afectados, e fai chegar ó Concello un
conxunto de sinaturas, como dixen antes 161 en total, que foron recollidas ata o 1 de xuño, eh, deste
ano, pero nos vindeiros días ate o debate en Pleno, xa lle digo que recolléronse todas estas persoas,
recolleron, moitas máis sinaturas. Nesta decisión unilateral do Concello de Barbadás, existe unha serie
de compromisos incumpridos, posto que a principios de curso que ahora remata, que xa rematou,
anunciouse aos pais que a Escola Infantil permanecería aberta ininterrumpidamente, esto a principios
de curso, é dicir, incluído o mes de agosto, esto fixérono vostedes a principio de curso, despois
unilateralmente, non se sabe por que motivo decidiron cambiar, esto significaría que no mes de
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agosto, habería horario reducido, pero o servizo seguiría prestando, sr. Alcalde, podería seguirse
prestando o servizo, podería terse un horario intensivo. Hai que ter en conta ademais, que a propia
normativa da Xunta establece que en casos excepcionais e debidamente xustificados, poderase admitir
a asistencia dun neno ou dunha nena durante os 12 meses do ano, e en tales circunstancias deberase
formular unha solicitude cunha antelación mínima dun mes, que será estudiada e se procede
autorizada pola xefatura territorial correspondente, e ¿non nos podíamos aforrar este trámite?, porque
moitas familias terán que recorrer a esto, terán que presentar un escrito ante a Xefatura territorial, e
esperar a si lle contestan afirmativamente, esto é inxusto, sr. Alcalde, inxusto; as nosas alegacións
pasan porque se manteña aberta a Escola Infantil Municipal durante o mes de agosto, para cumprir o
compromiso adquirido a principios de curso ante os pais e nais, para evitar as graves consecuencias do
peche, eh, pero nós como temos casi unha bola de cristal, como ten a compañeira Ánxela, a veces
préstanola, pois nós anticipándonos, anticipándonos, a actitude pouco dialogante sr. Alcalde, ustede
ten unha actitude pouco dialogante e inflexible, e lonxana á cidadanía, non nos escoita, seguro que
todo esto, moitas das cousas estase enterando neste momento, estou casi segura, pois anticipándonos a
esta actitude pouco dialogante, propoñemos conforme ás suxestións feitas polos propios pais e nais,
que algún deles están eiquí, que no caso de proceder ó peche durante o mes de agosto, se estuden sr.
Alcalde, outras posibilidades, outras posibilidades, séntese a falar, diálogo, negociación nunha mesa,
séntese cas familias, escoite o que lle queren decir, e que se estuden outras posibilidades para prestar o
servizo en horario reducido, e contando coa colaboración dos pais e nais co obxecto de seguir
mantendo abertas as instalacións durante este periodo de tempo; teña en conta que os pais estarían
dispostos a recorrer a esa tan manida fórmula que vamos ter, que van ter que recorrer moitos pais o
vindeiro curso que era a fórmula da fiambreira sr. Alcalde, ¡estarían dispostos a recurrer a fórmula da
fiambreira!, e que unha persona un coidador estivera alí atendendo os nenos durante unhas horas, eso
é o que se lle pide, diálogo, busque solucións, non son eu, non é o Partido Socialista quen lle ten que
poñer as solucións encima da mesa, que a maioría das veces facémolo de boa gana. Moitas grazas.
O sr. Alcalde toma a palabra: Bien, vamos a ver, sin prejuicio de que acepto estudiar as
posibilidades de darlle solución ós problemas puntuales que surjan, si, si, os pais que teñan, vamos a
ver esto non se fixo porque si, esto fíxose porque hai unhos antecendentes doutros anos que no vrao
realmente, pois se comprometían a que ían vir un número de rapaces, ó final viñan un ou dous polo
que teño entendido, y claro, estaban esperando pois alí catro ou cinco profesionales para atender un
neno, cuando de feito habían dito, habían manifestado anteriormente que iban a vir dez ou doce ou
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quince, bien, fanse unhas previsións para eses rapaces e ao final quédase reducida á mínima de
expresión, entonces, se nos planteou esto y nós si esto é así, pois entendémolo y vamos aprobar que é
do que se trata de aprobar a ordenanza, o resto todo está debatido, en todo caso, volvo a reiterar, que
nós independientemente de que se aprobe a ordenanza y se vai a aplicar, si hai puntualmente un pai ou
unha nai, ou unha familia ou dúas ou tres ou cuatro ou cinco, estamos dispostos a estudiar
posibilidades de solución, ahora, o que non podemos é dilapidar o diñeiro público, en ter alí todo o
personal da guardería para atender un neno, teñen que entendelo y esa é a nosa responsabilidad y a
nosa obligación ademais ¿vale?, eso é ó que nos comprometemos.
A sra. González toma a palabra: A min non me tome o pelo, usted debe pensar que nós somos
parvos
O sr. Alcalde toma a palabra: Non penso nada de eso.
A sra. González toma a palabra: si, usted quere que comulguemos con rodas de muíños, pero de que
vamos eiquí, que é eso de atender puntualmente situacións puntuales, a gardería ten que estar aberta,
no mes de agosto; vamos a ver, calendario de horario de apertura, cada centro abrirá un mínimo de
oito horas diarias, en xornada partida ou continuada, cinco días á semana de luns a venres, os doce
meses do ano, salvo causa xustificada, ¿eh?; causa xustificada non hai desde o momento que haxa un
neno que a necesite, desde ese momento porque a familia dese neno está pagando impostos como
todos os demais, entonces usted non vaia pola vía caciquil, resolvendo caso a caso que eso ó BNG non
lle vale, non lle vale; a min gustaríame escoitar, entonces por que non estudia caso a caso, ás súas
dedicacións exclusivas ¿eh?, por que non as estudia caso a caso, y explíqueme a min porque están os
parques da Valenzá como están, da Valenzá, do Comón, etc, etc, ¿eh?, por que están así; explíqueme a
min por que a Concelleira de Familia, non se manifesta ante un tema así, non se rebota co equipo de
goberno, porque eu son concelleira do Partido Popular, y ante esta, non sei como calificala, ante esto,
ante unha cousa así, dimito, porque si está aquí vostede para darlle solución ás necesidades das
familias ¿eh?, non para resolver caso a caso puntualmente, os que lle poidan chegar a vostede caso a
caso puntualmente, pedíndollo por favor, e facéndolle vostede o favor, no sr. Alcalde, o público non
funciona así, o público non funciona así, usted xa sei que ten outra maneira de ver ó público, a la vista
está, a maneira que ten vostede de ver o público, pero o BNG non vai comulgar con rodas de muíño,
¡non señor!, non é así, a gardería ten que permanecer aberta no mes de agosto, e vostede tenlle que
garantizar ás familias que o necesiten a cobertura y as familias que o necesitan asinaron papeles,
porque o PSOE entregou 161 e o BNG engadiulle outras tantas ou máis ¿eh?, y nos falta moitas por
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recoller aínda, porque efectivamente había unhos plazos para recoller esas sinaturas, y nós sabemos
ademais, que esto é gravísimo porque crea un precedente, é decir, esto non vai ser este ano, esto
apróbase o regulamento, apróbase o regulamento y esto queda así estipulado para sempre y non se
debate máis ¿eh?, regulamento que quixeron ocultar por casualidad ¿eh?, que quixeron ocultar por
casualidad, porque no mes de mayo traen esto aquí con familias que teñen que solucionar en dous
meses esa papeleta que lle presenta vostede, que efectivamente agrava os problemas das familias deste
Concello, efectivamente non solo no económico, en todo o demais tamén, na conciliación e en todo o
demais ¿eh?, que efectivamente despilfarra diñeiro deste Concello, ca Diputación e cas súas
dedicacións exclusivas que a maioría non serven absolutamente para nada, ¿eh?, para nada; vostedes
saben que estas Concelleiras y estas dedicacións exclusivas cobran por catro horas de traballo 1.200 €
ó mes y ¿non se ven os resultados do seu traballo en ningún, en casi ningún sitio?, ¿vostedes saben
eso?, aí o señor Alcalde non ten paran..., non ten..., eso, en despilfarrar diñeiro, non, ahora en dar
atención ás familias si que lle importa, pero é que resulta, resulta que el pretende facernos creer que si
as monitoras non van traballar ese mes non lles paga, mentira, o Concello págaslle, porque lles teñen
que pagar as vacacións, y nós non vamos en contra das traballadoras, que lle quede moi claro, non
vamos en contra das traballadoras e dos traballadores que pode haber na Escola Infantil Municipal
¿eh?, nós vamos en contra da xestión que están facendo neste tema en concreto, porque as
traballadoras e traballadores efectivamente teñen dereito das vacacións, organícense ¿eh?, y pensen y
déanlle ós miolos un pouquiño, porque para eso se está gastando un diñeiro de todos nós en pagar
dedicacións exclusivas ¿eh?, e non nos faga comulgar con rodas de muíños, que non somos imbéciles,
¿vale?, por moito que non teñamos carreiras superiores e non aprobamos tres oposicións, ¿eh?.
O sr. Alcalde toma a palabra: E nós tampouco, vamos a ver usted fala moito do BNG, do BNG, do
BNG, pero o BNG foi o primeiro que cerrou as guarderías co consorcio no mes de agosto, cuando
creou o concorcio, ¿é así ou non é así?, é unha realidad.
A sra. González toma a palabra: Xa llo expliquei, xa llo expliquei, a realidade
O sr. Alcalde toma a palabra: A realidad é esa
A sra. González toma a palabra: Non señor Alcalde, usted é un mentiroso y é un sinvergonza y non
ten credibilidade
O sr. Alcalde toma a palabra: Mentirosa será usted
A sra. González toma a palabra: Mire usted leva mentindo neste Pleno cada cinco segundos dice
trinta mentiras, entonces non ten credibilidade
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O sr. Alcalde toma a palabra: Vale, moi ben ten a palabra en todo caso a voceira de...., por alusios
doulle a palabra a ela, ten a palabra, si, si.
A sra. Vispo toma a palabra: Vamos a ver, Ánxela no voi a dimitir
A sra. González toma a palabra: Eu non che pedín a dimisión, eu dixen que explicaras algo, por
ahora non a pedín, aínda podo, tempo ó tempo.
A sra. Vispo toma a palabra: Yo creo que me la pediste
A sra. González toma a palabra: Non, non
A sra. Vispo toma a palabra: Me digiste que yo dimitiría en mi situación
A sra. González toma a palabra: Non, si eu fora ti ante esto dimitiría, eu, non che dixen a ti que
dimitiras, por ahora.
A sra. Vispo toma a palabra: Vale. Vamos a ver, yo estou de acuerdo con la decisión tomada y os
vamos a presentar un estudio económico de la guardería. El año pasado,
A sra. González toma a palabra: Estudio que levamos esperando hai anos, porque resulta que xa nos
presentaron un
A sra. Vispo toma a palabra: Ánxela, estoy hablando yo, por favor.
O sr. Alcalde toma a palabra: Ánxela, por favor
A sra. Vispo toma a palabra: Ánxela, estoy hablando yo ¿vale?. Vamos a ver, el estudio económico
de la guardería el año pasado en el mes de agosto, los niños que fueron el año pasado en el mes de
agosto, hubo que contratar una cocinera, hubo que contratar una persona para la limpieza y más
personas porque hicimos un estudio de la gente que iba a venir, se les mandó a sus casas un papelito
donde tenían que poner si iban a venir en de julio o agosto los niños, cuando nos dimos cuenta en
agosto que eso no era la realidad, sino que habíamos hecho un gasto superior para poder mantener la
guardería abierta. Nosotros no hemos subido los precios de la guardería, los estamos manteniendo.
Vamos a ver, mientras que todas las guarderías de alrededor si han subido sus precios, nosotros, o sea,
hemos tomado esa decisión, creo que adecuada, cerrar el mes de agosto, para no incrementar ese
precio, porque vamos a tener que hacerlo, entonces, en este momento viendo los niños que teníamos
en el mes de agosto, hemos tomado esa decisión de cerrar ¿de acuerdo?. Eso es lo que yo te puedo
comentar.
O sr. Alcalde toma a palabra: Bien, ten a palabra entonces a voceira do Partido Socialista.
A sra. Ánxela toma a palabra: Vamos a ver a min paréceme fatal que non lle de, eu cédoche a miña
palabra, pero é que lla cedo, hai un precedente
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O sr. Alcalde toma a palabra: Pero vamos a ver esto non pode sentar precedente
A sra. Ánxela toma a palabra: O das preferentes si, y esta señora que acaba de pedir a palabra non.
O sr. Alcalde toma a palabra: Que non pode sentar precedente eso, ó final fala, y o final falamos de
soluciós. Que non pode sentar precedente. Non é un tema asambleario.
A sra. Ánxela toma a palabra: O outro día estiveron aquí ós das preferentes e lle cedimos a palabra e
falaron y esta señora que, é menos ciudadana.
O sr. Alcalde toma a palabra: A esa señora vamos a darlle a palabra ó final, sin ningún problema
ademais.
Ten a palabra o voceiro do grupo socialista.
A sra. Morenza toma a palabra: Eu vou ser moi breve para que precisamente esa nai afectada poida
ter o uso da palabra. Señor Alcalde non me respondeu o da gardería de Carballiño, non me respondeu
si vostede ten o peso suficiente a nivel provincial, para poder
O sr. Alcalde toma a palabra: Vamos a ver, eu non ando pesando, si pesa máis o de Carballiño ou si
pesa máis o de Barbadás
A sra. Morenza toma a palabra: Usted pesa menos, está claro, pesa menos señor Alcalde
O sr. Alcalde toma a palabra: Eu goberno en Barbadás, e outra persona goberna en Carballiño, cada
un ten a súa política.
A sra. Morenza toma a palabra: Xa, xa, xa. En Carballiño teñen unha lista de espera de 30 nenos e
van ter unha segunda Galiña Azul, e en Barbadás ten unha de 50, tal e como decía Ánxela e non a van
ter; xa temos a resposta, non ten peso.
O sr. Alcalde toma a palabra: ¿Cuantos teñen en Ourense?, me comentan,
A sra. Morenza toma a palabra: Nós estamos falando de Carballiño en contraposición con Ourense,
solucións puntuais, sr. Alcalde, eso chámase beneficiencia, beneficiencia, sr. Alcalde, nós non
queremos beneficiencia, nós queremos dereitos, queremos que os pais e nais teñan dereitos, e
queremos que non se peche no mes de agosto. Vostede fala de dilapidar diñeiro público, o bus
eléctrico, eso si que é dilapidar diñeiro público, eso é dilapidar diñeiro público e despois quería xa por
último, desestímanse as alegacións presentadas polo Partido Socialista, argumentando que responden
a criterios políticos e non de legalidade, sr. Alcalde, nós repre...., somos políticos, facemos alegaciós
políticas, evidentemente, está nas súas mans que tamén é político adaptalas tecnicamente ou buscar
unha solución, nós o que pedimos é que non peche a gardería, que político, eso, nin político nin
técnico, que non peche a gardería en agosto, xa está. Moitas grazas.
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O sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben
A sra. González toma a palabra: Simplemente recordar dúas cousas, que si non toma o uso da
palabra a esta cidadá,
O sr. Alcalde toma a palabra: Ó final da sesión
A sra. González toma a palabra: Vou a recordar soamente dúas cousas: primeiro, neste Concello
nacen entre 110 e 120 nenos cada ano, ¿si ou non, sr. Alcalde?, si, si, si; ben, cada ano quedan á redor
de 50 nenos mínimo fóra da gardería, porque hai moitos que xa non a solicitan en vistas das
circunstancias; ben, en segundo lugar, decirlle, que vostede non firmou, repetirlle que vostede non
firmou este convenio, é culpa de vostede, vostede é o responsable de que eiquí non haxa unha segunda
guardería; terceiro, están incumplindo a legalidade, porque esta guardería tiña que estar aberta doce
meses, agás que houbese unha causa que a xustifique, y non a hai, e non se pode utilizar criterios
economicistas, nos fins sociais ¿vale, sr. Alcalde?
O sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben.
A sra. González toma a palabra: A min, no, non hai ningún moi ben, porque me está decindo, é
dicir, me está decindo que gastan en limpieza que gasta na cociñeira que gastan nas monitoras, pero é
que terán que limpar a gardería, home claro que si, y o mes de agosto, non será, digo eu, que non será
tanto gasto, dígolle, repítolle que hai moitísimos gastos supérfulos neste Concello ¿eh?, que podían
subsanar perfectamente e non lles da a gana ¿eh?, y lle están impedindo a familias que necesitan
conciliar a vida laboral coa familiar nos tempos que corren, impedindo ter unha solución acaida,
cuando é tan fácil como manter aberta a guardería municipal, e nas súas mans está,
O sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben, trátase de aprobar a ordenanza, ó final do Pleno, xa o
dixemos, vai participar, sin ningún problema. Sometemos a votación, é o final do Pleno, non vai
cambiar o orden do Pleno, cada día, según sobre a marcha, ó final esta muller
A sra. González toma a palabra: Antes da votación esta muller debería falar porque é unha persona
afectada ¿eh?, supoño eu, ¿eh?, porque eu non a coñezo de nada.
O sr. Alcalde toma a palabra: Pero si cada afectado ven aquí ó Pleno e ten que falar
A sra. González toma a palabra: Pero antes da votación porque pode haber
O sr. Acalde toma a palabra: O orden establezco eu, o orden establezco eu
A sra. González toma a palabra: Pero pode haber algún concelleiro que despóis da súa intervención
cambie o voto y estalle quitando esa posibilidade.
O sr. Alcalde toma a palabra: Pode falar ó final do Pleno ¿vale?
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A sra. González toma a palabra: Usted é un sinvergüenza, non ten outro nombre, hombre
O sr. Alcalde toma a palabra: Vale, pois chámeme como queira, votos a favor da aprobación
definitiva. Primeiro a resolución das alegacións, as alegacións do PSOE, votos a favor.
A sra. Secretaria toma a palabra: Es que es desestimación en general porque están desestimadas por
los informes técnicos.
O sr. Alcalde toma a palabra: Bien, ¿pois votos a favor da ordenanza?, votos a favor, votos en
contra. Ben, queda aprobada cos votos a favor do Partido Popular, y pasamos entonces ó turno de
rogos e preguntas.
Sen máis sométese ó asunto a votación resultando cos votos a favor do PP, e os votos en contra do
BNG e PSdeG-PSOE o seguinte acordo: “Rexeitamento da Resolución das alegación do
regulamento da Escola Infantil Municipal de Barbadás e Aprobación definitiva da Modificación
do regulamento da Escola Infantil Municipal de Barbadás”
O sr. Alcalde toma a palabra: Pois xa lle damos ahora o turno de palabra sen problema
O sr. Valcárcel toma a palabra: Eu propoño que fale primeiro a persona afectada
O sr. Alcalde toma a palabra: É no turno despois de rogos e preguntas pero bueno

PARTE DE CONTROL
7.-DACIÓN DE CONTAS DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Dáse conta das resolucións da Alcaldía ditadas dende a última sesión.
8- ROGOS E PREGUNTAS
A sra. González toma a palabra: Hai unha cidadá deste Concello que meteu un escrito de varias
páxinas, o día 5 de marzo de 2013, con relación, que fai relación á gravación dos Plenos Municipales
e a súa subida a internet para futuro visionado, y ó longo do escrito ofrécese, eu non vou a leer o
escrito porque é bastante, y ó longo do escrito ofrécese, que se, a nivel técnico, que teña custe cero
eso, e incluso ofrécese a que algunhas personas entendida neste tipo de cousas, pois veña a explicar
como se faría. A este escrito non se lle deu resposta, entón a min gustaríame saber por que, este
Concello de xeito reiterado, non se lle da resposta aos escritos da cidadanía, ben sexan asociaciós
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veciñais, no que xa o dixen na anterior, no anterior Pleno, ven sean cidadáns particulares, ou outros
posibles grupos políticos, por que non se lle da resposta por escrito, cuando se mete con vía de
entrada, con rexistro y tal, un escrito deste tipo.
O sr. Alcalde toma a palabra: Ben, pois se lle dará resposta, no se preocupe
A sra. González toma a palabra: Pero cuando, este ano
O sr. Alcalde toma a palabra: A min non chegou
A sra. González toma a palabra: É un escrito presentado o día 5 de marzo de 2013, e que eu non
quero dar nin o nombre nin nada porque a ver, falo en nombre doutra persona neste momento.
O sr. Alcalde toma a palabra: Bien, pues se estudiará y se dará respuesta
A sra. González toma a palabra: Se estudiará, a vós estudiar, lévavos moitos anos
O sr. Valcárcel toma a palabra: Rogo ó sr. Alcalde que cese, que cese, porque dimitir ten que
dimitir ela
O sr. Alcalde toma a palabra: Pois non a vou cesar
O sr. Valcárcel toma a palabra: Bueno pois que conste en acta, polas dúas cuestións que dixen,
antidemocrática e faltarlle ó compromiso que adquiriu con estas persoas
A sra. Vispo toma a palabra: Te explico la segunda, que a lo mejor me expliqué mal, vamos a ver.
O sr. Valcárcel toma a palabra: Pero a primeira, ¿o faltar á palabra dada?
A sra. Vispo toma a palabra: Por alusiones, me dirijo a ellas que son las que tienen el problema;
vamos a ver, Mar, no aquí hay dos personas, ¿vale?
A sra. González toma a palabra: ¡Ai, por favor!, pero tu gobernas para todos, a ver, xa está ben de
tomarnos o pelo
A sra. Vispo toma a palabra: Vamos a ver, por alusiones.
A sra. González toma a palabra: Hai dúas, pero estanche dicindo que hai moitas máis
A sra. Vispo toma a palabra: Pero déjame dirigirme a ellas, me estoy dirigiendo a ellas.
A sra. González toma a palabra: Estás falando de algo público, non da túa casa
O sr. Alcalde toma a palabra: Bueno por favor, Ánxela
A sra. González toma a palabra: Estás falando de algo público ¿eh?, ten un pouco de vergonza
cando falas
A sra. Vispo toma a palabra: No me chilles por favor,
O sr. Alcalde toma a palabra: Por favor,
A sra. González toma a palabra: Chillo o que me da a gana, porque teño todo o dereito de mundo a
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berrar e levantarme ¿vale?
O sr. Alcalde toma a palabra: Vale
A sra. Vispo toma a palabra: Vamos a ver
A sra. González toma a palabra: Faltaría máis
A sra. Vispo toma a palabra:En primer lugar lo que yo os decía, yo estoy públicamente para atender
los problemas, nadie vino a hablar conmigo, eso primero. Segundo, cuando yo dije lo de las formas de
coger las firmas, fue porque yo me encontré en una tienda, (y tú sabes que es cierto), en una tienda me
han pedido a mi personalmente la firma, entonces yo pregunté para que era, dije yo, para que es, y me
dice, es algo de la guardería pero no se, vamos a ver, yo ¿sabes lo que me indignó?, yo estoy con
vosotros en el momento de que tengais que coger firmas de la manera que sea, es que no me opongo,
porque es democrático y lo digo, ahora la forma, la forma de que alguien me diga a mi, que nadie sabe
que llevo la guardería en ese momento, entonces me pide la firma y me dice es algo de la guardería, tú
firma, no, Mar, no, no.
O sr. Alcalde toma a palabra: ¿Algo máis de ruegos?
A sra. González toma a palabra: Último rogo, eu en nome do BNG, pido e quero que quede
recollido por escrito, que se lle retire a adicación exclusiva a Chelo, porque desde logo non está dando
resposta ás necesidades da cidadanía, y por suposto polo que acaba de decir, y por suposto pido a súa
dimisión, ahora si, ahora si que a pido.
O sr. Alcalde toma a palabra: Moi ben
O sr. Núñez toma a palabra: Eu tería unha cousa.
A sra. González toma a palabra: Estou falando en nome do BNG, estou falando en nombre do BNG
en este momento.
O sr. Alcalde toma a palabra: ¿Máis rogos, por favor?
O sr. Núñez toma a palabra: Eso xa está solucionado, pechao y punto, esa é a solución que dan, que
che da o Partido Popular, a democracia desta xenta éche esta, pechar y punto, esa eche a democracia
desta xente.
Outra cousa, outra cuestión, que non está a sra. Prieto, pero bueno vouna facer igual, de unha serie de
rogos que tiña para meter por escrito, pero en este caso, bueno pero é igual, despois llo comunica o sr.
Alcalde ou calquer compañeiro. E en relación coa limpeza do parque do Común, en Piñor, que é unha
área recreativa, entre comillas, que está absolutamente abandonada, está absolutamente chea de
monte, non se sabe si é área recreativa ou unha parcela a monte, daquela ladeira que baixa cara ó río,
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entón, a estratexia que seguía antes o sr. Currás, era limpar cara as festas, non sei a estratexia da sra.
Prieto si sigue sendo a mesma ou non, é a misma, gracias ás festas, que vaia habendo festas, Piñor ten
a festa ahora para o mes de agosto, que non se retrase moito porque pasa o ano enteiro e aquelo colle,
xa ten xestas y de todo, entón, simplemente era eso, porque bueno porque eu creo que un mínimo de
dignidade, eu é que me parece absolutamente absurdo, como teñen absolutamente todo, simplemente
me vou referir a esta cuestión, porque me parece sangrante total.
O sr. Valcárcel toma a palabra: Quería facer unha pregunta
O sr. Alcalde toma a palabra: Preguntas por escrito, rogos, rogos, estamos nos rogos.
A sra. Morenza toma a palabra: Bueno, Xarín, que no último Pleno, fixemos un rogo nese sentido,
y o Alcalde dice que o Común queda abandoado, abandoado á man de Deus, eu quero decir que as
áreas recreativas que quedan lonxe dos pueblos e que non son utilizadas, ¿como van ser utilizadas, sr.
Alcalde?, por Dios.
O sr. Alcalde toma a palabra: Non dixen tal cousa, dixen, que non é o mismo, e que hai que
centrarse máis nas que están nos pueblos
A sra. Morenza toma a palabra: Hai pueblos que estamos abandonados sempre, a pesar de ser o
segundo pueblo do Concello. Voume cinguir ós novos que presento, que se adopten as medidas
oportunas para por fin ás escenas habituais que se producen no vaso pequeno das piscinas, do que os
nenos saen con queimaduras e cortes, en cóbados, barriga ou xeonllos, así mesmo, que se solventen as
deficiencias aínda sen arranxar nestas instalacións, pois os usuarios seguen esvarando nas lousas,
segue habendo numerosas calvas no céspede e o mesmo buraco segue alí ó lado dos arbustos. Outro
rogo é, que se intensifique o control nas distancias que teñen que existir entre as cadeiras e as mesas
das terrazas e o espacio mínimo para que os peóns poidan circular, porque hai lugares na Valenzá
onde os veciños non poden literalmente saír dos seus portais a tirar o lixo, esta xa debe ser a sexta vez
que traigo este rogo, pero vou seguir insistindo porque é a obrigación da Policía Local controlar as
distancias. Outro rogo é que se desbroce o floripondio, nós chamámoslle así, e xa é o segundo, é o
segundo rogo en dous meses que llo traigo, o floripondio da entrada ó pobo de Piñor, tendo en conta
que parece unha selva amazónica dende o inverno, xa non o, desbrozaron todo, todo, pero queda esa
vergonza aí, eso que é para a vergonza do pobo ¿non?. Outro rogo, que se busque unha solución
definitiva na prime a seguridade en relación co paso de peóns situado xunto o bar Brétema, outro tema
sobre o que temos reiterado unha actuación, e vostede estaba de acordo en facelo pero non se fai, non
hai visibilidade, os peóns incorpóranse á vía, e xa teñen estado a punto varias personas de ser
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atropeladas, varias persoas. Outro rogo, é que se proceda ó pintado do interior do pozo do Roble, en
San Lorenzo de Piñor, tendo en conta de que se trata dun lavadoiro moi usado, en contra do que soe
ser habitual por a veciñanza, e debido a que non dispón dunha capa de protección, acumúlase a
sucidade en exceso, haino que limpar moitas veces, e eso é unha perda de auga tamén, sr. Alcalde;
neste entorno tamén solicitamos que se dote de mobiliario urbano por enésima vez, moitas grazas.
O sr. Valcárcel toma a palabra: Eu quería rogar que a sra. Miriam Prieto nos explicara cal é o
motivo polo cal onte, en Loiro se quedaron catro horas sen auga.
O sr. Alcalde toma a palabra: No, vamos a ver, eu niste momento non o sei, cónstame ahora que mo
está decindo vostede.
O sr. Valcárcel toma a palabra: Catro horas, están cobrando vostedes, sr. Alcalde
O sr. Alcalde toma a palabra: Non, non
O sr. Valcárcel toma a palabra: Están cobrando vostedes polo seu traballo, son veciños de Barbadás,
e non saben vostedes que tiveron catro horas sen auga
O sr. Alcalde toma a palabra: Vamos a ver, de momento en Loito teñen un conflicto, veciños entre
eles.
O sr. Valcárcel toma a palabra: Non, teñen vostedes un conflicto cos veciños
O sr. Alcalde toma a palabra: Nós propuxémoslle, e a Asociación está de acordo, en que lle gestione
o servicio a empresa
O sr. Valcárcel toma a palabra: Incumprindo a empresa, que están mintindo, ahora pídelle cousas
adicionais, sobre o que dixeron inicialmente
O sr. Alcalde toma a palabra: Non, non. De momento aínda non firmaron o convenio, lógicamente
hoxe por hoxe eles teñen a autogestión eles do servicio, en teoría que lle estamos cobrando a auga,
facéndolle o mantenimiento, pagándolle a luz e todo, e non pagan absolutamente nada, é un agravio
comparativo con relación ós outros veciños
O sr. Valcárcel toma a palabra: Están de acordo con iso ademais, saben que é un agravio
comparativo, pero vostedes teñen que estar na obriga de saber, por que durante catro horas estuveron
sin suministro de auga
O sr. Alcalde toma a palabra: É autogestión efectivamente, de momento estanse autogestionando y
lógicamente si siguen nesa tesitura, pois o mellor en algún momento poden quedar outra vez, non hai
un encargado, son eles de momento
O sr. Valcárcel toma a palabra: Que conste en acta, que o sr. Alcalde dálle igual que durante catro
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horas os veciños de Loiro estiveran sin auga
O sr. Alcalde toma a palabra: Non me da igual, para nada me da igual.
¿Algún rogo máis?. Levantamos a sesión, entonces. Moitas gracias
De seguido respóndense ás preguntas presentadas por escrito pola Sr. Morenza (PSdeG-PSOE)
−

O Concello de Carballiño vai contestada con unha 2ª escola infantil municipal. Un dos

argumentos utilizados polo alcalde é que hai unha lista de espera, unha situación idéntica á de
Barbadás ¿Por que o Alcalde de Carballiño conseguiu da Xunta investimento para esta segunda
galiña e Barbadás leva anos agardando?
Pregunta respondida xa no debate do punto relativo á resolución de alegacións e modificación do
regulamento interno da Escola Infantil Municipal de Barbadás.
−

Recentemente o hipermercado Lidl fixo obras de reforma na zona de estacionamento e

construíronse beirarrúas no entorno creado ó redor. Sen embargo, estas beirarrúas non se executaron
tendo en conta a normativa de eliminación de barreiras arquitectónicas ¿Vaise esixir o cumprimento
da normativa neste lugar eliminado o escalón que existe ó principio e ó final do tramo?
Se respectará escrupulosamente o esixido na normativa legal vixente
−

¿Por que adxudicación de prazas para os campamentos urbanos se fixeron por sorteo?. Xa

sabemos que se recolle nas bases esta posibilidade, pero tendo en conta a importante demanda ¿por
que se recorre a este sistema?
Porque entendemos que é un criterio equitativo, no que teñen a mesma oportunidade todos os
participantes
−

¿Por que non se teñen en conta as propostas que se fan dende a iniciativa cidadá para mellorar

en áreas coma no medio ambiente ou no eido social?. Referímonos á creación dunha horta urbana ou á
posta en marcha dun comedor social para persoas con dificultades económicas.
Non nos consta a existencia de iniciativas relativas á creación dunha horta urbana; respecto á atención
a persoas con dificultades económicas, dende os servizos sociais do Concello en colaboración co
banco de alimentos estanse cubrido estas necesidades
−

Temos coñecemento de que a asociación de veciños de Piñor reclama unha solución para o

transporte. Piden igualdade no trato, tendo en conta que os viaxes en bus son subvencionados nalgúns
lugares do concello, mentres que Parada en Piñor seguen a ser discriminados. ¿Existe unha data, unha
previsión, unha acción a realizar en relación coa posta en marcha do transporte metropolitano?
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Ao ser un tema que depende directamente da Xunta de Galicia, estamos á espera de que a
Administración Autonómica decida.
−

¿O Concello ten algún tipo de participación ou colaboración coa iniciativa adoptada dende a

nova directiva da asociación de veciños da Valenzá que creou un “buzón cidadán para o emprego”?
O Concello dispón dos seus propios medios a través da orientadora laboral situada nas Oficinas
municipais da Valenzá, e da labor realizada no Centro empresarial, para a dinamización do emprego
no noso Municipio.
Concluído o anterior, non sendo outro o obxecto da convocatoria, pola Presidencia dáse por
finalizada a sesión, sendo as 21:10 horas, no lugar e data ó principio indicados, estendéndose a
presente acta, de todo o que, como secretario, dou fe.
O ALCALDE

O SECRETARIO
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