
                       
            
       
 
 

CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL DO PLENO 

 
 RESUME DOS ACORDOS DO PLENO DO CONCELLO EN SESIÓN 

ORDINARIA DO DÍA 4 DE OUTUBRO DE 2019 
 
 

1.-   Aprobación das seguintes actas: 
 

• Sesión ordinaria do día 6 de setembro de 2019. 
 

Posta a aprobación da acta do Pleno da sesión ordinaria do 6 de setembro de 2019, 
apróbase por asentimento unánime. 
 
 
2.- Posta en coñecemento das resolucións ditadas dende a data de celebración do 

último  Pleno e, en especial, dos seguintes: 
 
- Decreto núm. 6458, de 09/09/2019, sobre as áreas de goberno (III). 
- Decreto núm. 6487, de 10/09/2019, sobre delegación de competencias nos 

concelleiros/as e na Xunta de goberno local (III).  
- Decreto núm. 6842, de 20/09/2019, sobre o nomeamento de representantes dos 

cidadáns nas Xuntas de Área (I). 
- Decreto núm. 6843, de 20/09/2019, sobre delegación da presidencia do Consello 

Municipal de Saúde do Excmo. Concello de Ourense, na concelleira dona 
Eugenia Díaz Abella. 

- Decreto núm. 6844, de 20/09/2019, nomeando presidenta do Consello Municipal 
de Servizos Sociais do Concello de Ourense á concelleira dona Eugenia Díaz 
Abella. 

- Decreto núm. 6845, de 20/09/2019, sobre delegación da presidencia do Consello 
Municipal da Igualdade de Oportunidades de Mulleres e Homes, na concelleira 
dona Eugenia Díaz Abella. 

- Decreto núm. 6984, de 26/09/2019, sobre delegación da presidencia do 
Comisión Técnica Municipal para a protección de bens culturais (CTNPBC), na 
concelleira dona Sonia Ogando Vázquez. 

- Decreto núm. 6985, de 26/09/2019, sobre delegación da presidencia do Consello 
Municipal de Persoas Maiores do concello de Ourense, na concelleira dona 
Eugenia Díaz Abella. 

 
O Concello Pleno deuse por informado dos decretos e resolucións da alcaldía 

ditados dende a data de celebración do último Pleno. 
 
 
3.- Posta en coñecemento do acordo da Xunta de Goberno Local de 10 de setembro de  

2019, sobre delegación de competencias da Xunta de Goberno Local (V). 
 

2.- Delegación de Competencias da Xunta de Goberno Local (V). 
 



 

 

 

2 

 A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos 
asistentes (9 votos a favor), acordou: 
 
PRIMEIRO.- Delegar con carácter xeral, sen prexuízo das delegacións específicas que se 
determinan no punto segundo, e unicamente no ámbito das materias propias da súa área ou 
delegación, nos/as concelleiros/as a quenes se lles atribúen responsabilidades de goberno, 
as seguintes competencias da Xunta de Goberno local: 
 
a) O exercicio da potestade sancionadora en xeral e a adopción de medidas cautelares por 
incumprimento do disposto nas ordenanzas municipais, cando non estivese expresamente 
atribuída ao Alcalde por Lei, no ámbito das competencias que lles delegue a Xunta de 
Goberno Local en relación coa área ou servizo que lles atribúa, salvo os expedientes 
disciplinarios incoados ao persoal funcionario municipal por falta moi grave con proposta 
de separación do servizo que non resulta delegable. 
 
b) En xeral os actos de impulsión e mero trámite dos expedientes cuxa resolución final sexa 
competencia da Xunta de Goberno e esta non as teña delegado, en relación coa área ou 
servizo que se lle atribúa. 
 
c) Contratación de carácter menor de acordo co establecido no orzamento municipal e as 
súas bases de execución (inclúe autorización e disposición). Asemade delégase, no seu 
caso, a designación do persoal municipal responsable do contrato. 
 
d) A solicitude, tramitación e xustificación de subvencións. 
 
e) A resolución dos expedientes de concesión de subvencións, premios e bolsas, en relación 
coa área ou servizo que se lle atribúa. 
 
f) Aprobación de convenios nos termos e formalidades esixibles na Lei 40/2015, do 1 de 
outubro, de réxime xurídico do sector público, ou aquela que a veña a substituir, agás 
aqueles que conteñan obrigas de carácter económico para o Concello. 
 
g) Aprobación do plan de seguridade e saúde no traballo, correspondente ás obras nas vías e 
terreos de uso público, edificacións afectas ao servizo público ou calquera outro ben de 
carácter patrimonial. 
 
h) A resolución dos recursos de reposición que se presenten contra os decretos que se diten 
no exercicio das competencias delegadas pola Xunta de Goberno local, conforme ó 
establecido no artigo 115.c) do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se 
aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades 
Locais. 
 
SEGUNDO.- Delegar nos/as seguintes concelleiros/as, con carácter específico, as 
seguintes competencias: 
 
1.- Delegar no concelleiro don José Miguel Caride Domínguez en relación coa Área de 
INFRAESTRUTURAS, MOBILIDADE E TRANSPORTE, as seguintes: 
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1.1.- En materia de infraestruturas: 

•••• A concesión de calquera tipo de licenza, salvo que a lexislación sectorial lla atribúa 
expresamente a outro órgano (inclúe, entre outras, as licenzas de canalizacións e 
acometidas de servizos e infraestruturas básicas) 

•••• Expedientes de devolución de fianzas constituídas en materia de ocupación 
temporal da vía pública por obras de canalización na vía pública. 

•••• A aprobación dos proxectos de obras. 
•••• O exercicio da potestade sancionadora para a incoación e resolución do 

procedemento sancionador por infraccións derivadas da aplicación das ordenanzas 
municipais referidas á Área. 

 
1.2.- En materia de transporte e mobilidade: 

1. A concesión de calquera tipo de licenza, salvo que a lexislación sectorial lla atribúa 
expresamente a outro órgano (inclúe, entre outras, a concesión de licenzas de taxi, a  
súa transmisión e revogación, cambios de vehículo, concesión de permisos de 
condutor; e, incoación e resolución de expedientes en materia de transporte público 
de viaxeiros). 

 
2.- Delegar no concelleiro don Armando Ojea Bouzo en relación coa Área de 
RECURSOS HUMANOS, as seguintes: 
 

•••• A xestión do persoal. 
•••• O desenvolvemento da xestión económica, incluíndo a autorización, disposición e 

recoñecemento de obrigas; así como a disposición de gastos para anticipos de 
haberes ó persoal. 

•••• Despido do persoal laboral. 
•••• Aprobación de bases das convocatorias de selección e provisión de postos de 

traballo. 
•••• Réxime disciplinario e as demais decisións en materia de persoal que non estean 

expresamente atribuídas a outro órgano. 
•••• Calquera outra decisión en materia de persoal non atribuída expresamente a outro 

órgano. 
 
3.- Delegar no concelleiro don Mario González Sánchez en relación coa Área de 
CULTURA, as seguintes: 
 

•••• A tramitación e adopción de acordos, incluída a adxudicación e a designación do 
persoal municipal responsable do contrato, nos expedientes de contratos de natureza 
artística que se tramiten por procedemento negociado. 

•••• A tramitación e resolución de expedientes para  a obtención de autorización ou o 
título habilitante que proceda para a instalación, actividade e ocupación da vía 
pública de titularidade municipal, de conformidade coa normativa sobre 
espectáculos públicos e actividades recreativas da Xunta de Galicia, referida a festas 
organizadas ou coorganizadas polo Concello de Ourense e ás festas dos barrios de 
Ourense (inclúe escenarios, barracas, atraccións de feira, casetas e postos de venda 
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ambulante e semellantes vinculados á actividade festiva). 
•••• Autorizacións para a utilización do Auditorio Municipal e dos espazos expositivos 

dependentes da Concellería de Cultura. 
  
4.- Delegar na concelleira dona María Teresa Rodríguez Garrido en relación coa Área 
de EDUCACIÓN, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS EUROPEOS E 
FORMACIÓN OCUPACIONAL, as seguintes: 
 
4.1.- En materia de educación: 
 

•••• A aprobación das listaxes provisional e definitiva de solicitudes de concesión e 
revocación de prazas para actividades desenvolvidas e convocadas pola Área de 
Educación. 

 
4.2.- En materia de promoción económica: 

•••• A aprobación das listaxes provisional e definitiva das solicitudes de niños 
empresariais. 

 
5.- Delegar na concelleira dona María del Mar Fernández Dibuja en relación coa Área 
de SEGURIDADE CIDADÁ E COMERCIO, as seguintes: 
 
5.1.- En materia de seguridade cidadá: 

•••• A tramitación e resolución de expedientes sobre licenzas para a entrada de 
vehículos; reserva de estacionamento para carga e descarga de mercadorías de 
calquera  clase na vía pública, así como a modificación de esta, a súa 
transmisión, renuncia e revogación. 

•••• Expedientes de devolución de fianzas constituídas en materia de vaos. 
 
5.2.- En materia de comercio:  

•••• A concesión de autorizacións de uso común especial normal ou ocupación das vías 
públicas, así como réxime sancionador (inicio e resolución) e a declaración da súa 
caducidade nos seguintes supostos:   

•••• Instalación de mesas, veladores, cadeiras, sombrillas, xardineiras, mamparas 
ou calquera outro tipo de separador para uso hosteleiro. 

•••• Incoación, concesión ou revogación de autorizacións para a venda 
ambulante (agás as que estean vinculadas á celebración de festas 
organizadas ou coorganizadas polo Concello e ás festas dos barrios de 
Ourense). 

•••• A adopción de medidas cautelares. 
•••• O exercicio da potestade sancionadora pola venta na vía pública fóra de 

establecementos comerciais permanentes. 
•••• A concesión de autorizacións de postos de venda nos mercados municipais: Praza 

de Abastos nº 1 e Praza de Abastos nº 2. 
•••• Publicidade en Mupis na vía pública. 
•••• A concesión de calquera tipo de licenza, salvo que a lexislación sectorial lla atribúa 

expresamente a outro órgano, (inclúese especificamente a tramitación, concesión, 



             
 
 

 

 

5 

CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL 

ou revogación de licenzas para venda ambulante, agás as que estean vinculadas á 
celebración de festas organizadas ou coorganizadas polo Concello e ás festas do 
barrios de Ourense).  

•••• A concesión de autorizacións para actividades varias que impliquen a ocupación 
temporal de dominio público e que non estean atribuídos de forma expresa a outro 
departamento municipal (a título de exemplo: mesas informativas, actividades 
recreativas e artísticas temporais na vía pública, actividades promocionais e outras 
de semellante natureza). 

              
6.- Delegar no concelleiro don Manuel Álvarez Fernández en relación coa Área de 
SERVIZOS XERAIS, TRANSPARENCIA E SISTEMAS DE INFORMACIÓN, as 
seguintes: 
 

•••• As de carácter xenérico. 
  
7.- Delegar na concelleira dona Eugenia Díaz Abella en relación coa Área de POLÍTICA 
SOCIAL,  IGUALDADE E SAÚDE, as seguintes: 
 
7.1.- En materia de asuntos sociais: 
 

•••• A concesión de calquera tipo de licenza ou autorización, salvo que a lexislación 
sectorial lla atribúa expresamente a outro órgano. Inclúense no obxecto da 
delegación, entre outras: a tramitación e resolución en materia de concesións, tales 
como kioscos, revogación ou denegación de reservas de aparcamento e tarxetas de 
estacionamento á persoas con discapacidade. 

•••• Tramitación e resolución en materia de concesión, revogación  ou denegación de 
axudas económicas individualizadas non periódicas; do servizo de axuda no fogar; 
do servizo de teleasistencia domiciliaria e do servizo do centro de día. 

•••• Concesión directa de subvencións por motivos de interese humanitario debidamente 
xustificados, que dificulten a súa convocatoria pública e teñan por beneficiario a 
persoas físicas, con importe igual ou inferior a 5.000 euros, segundo o disposto na 
Lei xeral de subvencións, na súa normativa de desenvolvemento e nas bases de 
execución do orzamento municipal aprobado para cada exercicio económico.  

 
7.2.- En materia de saúde: 

•••• A concesión de calquera tipo de licenza ou autorización, salvo que a lexislación 
sectorial lla atribúa expresamente a outro órgano. Inclúense no obxecto da 
delegación, entre outras: as licenzas por tenza de animais potencialmente perigosos; 
a concesión de dereitos funerarios e expedición de documentos acreditativos da 
titularidade dos mesmos, así como o cambio de titularidade; gravación de lápidas. 

 
8.- Delegar na concelleira dona Sonia Ogando Vázquez en relación coa Área de 
URBANISMO, VIVENDA E PATRIMONIO, as seguintes: 
 
8.1.- En materia de urbanismo: 

•••• A tramitación, concesión, denegación ou revogación de licenzas urbanísticas para 
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obras que non requiran proxecto técnico, conforme ó disposto na normativa vixente 
de ordenación da edificación. 

•••• A tramitación, concesión, denegación ou revogación de licenzas urbanísticas de 
primeira ocupación. 

•••• A tramitación, concesión, denegación e revogación dos títulos administrativos 
habilitantes de natureza urbanística para a instalación de carteis publicitarios. 

•••• A tramitación e resolución de expedientes sobre licenzas de ocupación da vía 
pública municipal e doutros bens de uso público municipal (guindastres, estadas, 
colectores de residuos de obra, etc...) 

•••• Acordos sobre renuncia á súa utilización e transmisión de licenzas de contido 
urbanístico, formuladas polo titular das mesmas. 

•••• A adopción de resolucións sobre devolucións de fianzas para responder de danos á 
vía pública na execución de obras ou na ocupación da vía pública. 

•••• As actividades de apertura ou funcionamento para a instalación, implantación ou 
exercicio de calquera actividade recreativa, espectáculo público, económica, 
empresarial, profesional, industrial ou comercial, aínda sexan de forma eventual ou 
de temporada, incluso en zonas privadas, suxeitas ao ámbito de competencias do 
Concello, segundo o establecido na Lei 9/2013, de 19 de decembro, do 
emprendemento e da competitividade económica de Galicia, ou calquera que veña a 
substituíla ou modificala. 

•••• Tramitación e, no seu caso, resolución de expedientes de expedición de títulos 
habilitantes en materia urbanística nos supostos  de declaración responsable e 
comunicación previa.  

•••• Tramitación e emisión de requirimentos de corrección de deficiencias a actividades 
comerciais, industriais e profesionais cuxa instalación e funcionamento estivesen 
autorizados ou comunicados (incluídas as actividades cualificadas). 

•••• Tramitación e, cando proceda, resolución dos expedientes para a instalación de 
rótulos comerciais vinculados a unha actividade. 

•••• Desestimento ou renuncia  de solicitudes de tramitación de procedementos en 
materia urbanística. 

•••• Declaración de caducidade por simple inactividade do interesado na 
cumprimentación de trámites indispensables para ditar resolución, de conformidade 
co previsto na normativa sobre procedemento administrativo común.  

•••• Subscribir convenios de colaboración previstos na lexislación urbanística para a 
execución das obras de urbanización nos distintos sistemas de actuación. 

•••• Resolver sobre a recepción provisional e definitiva das obras de urbanización. 
•••• Presidir o levantamento das actas previas nos expedientes de expropiación, asi como 

as de depósito e ocupación, e as de mutuo acordo, pago e ocupación. 
•••• Resolver sobre a devolución de fianzas e garantías depositadas para responder das 

obrigas urbanísticas. 
 
8.2.-  En materia de patrimonio: 

•••• A incoación e tramitación de expedientes administrativos de investigación, deslinde, 
recuperación de oficio e desafiuzamento de bens, tanto de dominio público como 
patrimoniais de titularidade municipal. 

•••• As competencias de incoación e instrución dos expedientes de responsabilidade 
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patrimonial. 
•••• Incoación, tramitación e resolución de accións de regreso contra os concesionarios 

ou contratistas por responsabilidade patrimonial cando o importe sexa inferior a 
15.000 euros. 

 
9.- Delegar na concelleira dona Ana María Fernández Morenza en relación coa Área de 
FACENDA E CONTRATACIÓN as seguintes: 
 
9.1.- En materia de facenda: 

•••• O recoñecemento de obrigas, excepto en materia de gastos de persoal. 
•••• En relación aos ingresos de natureza non tributaria: a aprobación das liquidacións e 

padróns correspondentes, así como os actos resolutorios nos procedementos de 
recadación e xestión en vía voluntaria en relación aos mesmos. 

•••• Revisión de prezos. 
•••• Aprobación de liquidacións de empresas concesionarias. 
•••• Anticipos de caixa fixa e pagos a xustificar. 
•••• Colocación de excedentes de tesouraría. 
•••• Devolucións de ingresos de carácter non tributario. 
•••• Aprobación de contas xustificativas de subvencións concedidas. 
•••• Aceptación de cesións a título gratuíto de bens inmobles e dereitos. 

 
9.2.- En materia de contratación: 

•••• A designación do persoal municipal responsable da negociación do contrato, cando 
o sistema de adxudicación sexa o negociado sen publicidade. 

•••• A designación do persoal municipal responsable da execución do contrato, agás nos 
contratos correspondentes a outras Concellerías. 

•••• Acordos sobre devolución de fianzas contractuais xa sexan de carácter provisional 
ou definitivo. 

  
10.- Delegar no concelleiro don José Mario Guede Fernández en relación coa Área de 
DEPORTES, as seguintes: 
 

•••• As de carácter xenérico. 
 
11.- Delegar no concelleiro don Jorge Pumar Tesouro en relación coa Área de MEDIO 
AMBIENTE, PERÍMETRO RURAL E COOPERACIÓN INSTITUCIONAL, as 
seguintes: 
 
11.1.- En materia de medio ambiente: 

•••• A concesión de calquera tipo de licenza, salvo que a lexislación sectorial lla atribúa 
expresamente a outro órgano. 

•••• O exercicio da potestade sancionadora de conformidade co previsto no artigo 26 da   
ordenanza municipal reguladora de limpeza de terreos e soares e de protección 
contra incendios forestais. 

•••• Exercer a potestade sancionadora e a adopción de medidas cautelares e de 
execución susbsidiaria en materia de disciplina ambiental, salvo que por Lei se 
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atribúan a outros órganos municipais. 
•••• A aprobación dos proxectos de obras. 

 
11.2.- En materia de perímetro rural: 

•••• A concesión de calquera tipo de licenza, salvo que a lexislación sectorial lla atribúa 
expresamente a outro órgano (inclúe, entre outras, as licenzas de canalizacións e 
acometidas de servizos e infraestruturas básicas) 

•••• Expedientes de devolución de fianzas constituídas en materia de ocupación 
temporal da vía pública por obras de canalización na vía pública. 

•••• A aprobación dos proxectos de obras. 
•••• O exercicio da potestade sancionadora para a incoación e resolución do 

procedemento sancionador por infraccións derivadas da aplicación das ordenanzas 
municipais referidas á Área. 

 
12.- Delegar na concelleira dona Flora Moure Iglesias en relación coa Área de 
PARTICIPACIÓN CIDADÁ, XUVENTUDE, TURISMO E TERMALISMO, as 
seguintes: 
 

•••• As de carácter xenérico. 
•••• A concesión de calquera tipo de licenza, salvo que a lexislación sectorial lla atribúa 

expresamente a outro órgano. 
 
TERCEIRO.- No suposto de delegación de competencias por decreto da Alcaldía pola 
ausencia do/a titular dunha Concellería durante un período determinado de tempo, o/a 
concelleiro/a nomeado/a asumirá todas as competencias da Área de goberno municipal 
correspondente -tanto as xenéricas como as específicas- delegadas pola Xunta de Goberno 
local no/a concelleiro/a titular por apartados anteriores. De cada decreto de delegación 
daráselle conta á Xunta de Goberno local na primeira sesión que teña lugar e publicarase no 
Boletín Oficial da Provincia de Ourense e no taboleiro de anuncios da Casa do Concello, 
sen prexuízo da súa efectividade dende o mesmo día da súa sinatura. 
 
CUARTO.- As delegacións contidas neste acordo poderán modificarse ou revogarse, total 
ou parcialmente pola Xunta de Goberno local, en calquera momento de conformidade co 
establecido nos artigos 9 da Lei  40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector 
público, e 116 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o 
regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais 
(ROF). 
 
QUINTO.- A Xunta de Goberno local poderá avogar para si, mediante acordo motivado, o 
coñecemento dun ou varios asuntos en materias delegadas nos concelleiros, cando 
circunstancias de índole técnica, económica, social ou xurídica o fagan conveniente, sen 
que elo supoña unha alteración das delegacións de competencias e atribucións efectuadas, 
de conformidade co previsto nos artigos 10 da Lei 40/2015, do 1 de outubro  e 116  do Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de novembro.  
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SEXTO.- Nas resolucións que se adopten no exercicio das delegacións conferidas pola 
Xunta de Goberno local, farase constar expresamente esta circunstancia e a data deste 
acordo. 
 
SÉTIMO.- Notificarlle persoalmente o presente acordo aos designados. A delegación para 
ser eficaz requerirá a súa aceptación por parte do/a delegado/a. Entenderase aceptada 
tacitamente se no termo de tres días hábiles contados dende a notificación do acordo o/a 
concelleiro/a destinatario da delegación non fai manifestación expresa diante do órgano 
delegante de que non acepta a delegación. 
 
OITAVO.-  Deste acordo daráselle conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que 
se realice, e publicarase no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e no taboleiro de 
anuncios da Sede Electrónica do Concello de Ourense e da Casa do Concello, sen prexuízo 
da súa efectividade dende a data a súa adopción. 
 
NOVENO.- Revogar o acordo de delegación de competencias da Xunta de Goberno local 
tomado na sesión do 12 de agosto de 2019 -IV-. 
 
DÉCIMO.- Contra este acordo que pon fin a vía administrativa, poderase interpor recurso 
potestativo de reposición no prazo dun mes ante o mesmo órgano que o ditou, ou ben, 
recurso contencioso- administrativo no prazo de dous meses ante o Xulgado do 
Contencioso Administrativo de Ourense, sen prexuízo da posibilidade de interpor calquera 
outro recurso que se estime procedente. 
 
 

O Concello Pleno deuse por informado. 
 
 
4.- Posta en coñecemento do informe de Tesouraría sobre o período medio de pago 

correspondente ao mes de agosto de 2019. 
 

INFORME DE TESOURERÍA 
 

1.- NORMATIVA APLICABLE: 
 
A lei 3/2004, de 29 de decembro pola que se establecían as medidas de loita contra a 
morosidade das operacións comerciais, incorporou ó noso ordenamento xurídico a 
Directiva 200/35/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 29 de xuño de 2000. 
 
Transcorridos 5 anos dende a vixencia da citada norma, fíxose necesario a súa adaptación 
ós cambios producidos no entorno económico e modificación para que sexa aplicable, tanto 
no ámbito da empresa privada, como no do sector público. Esta modificación levouse a 
cabo coa Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 e decembro. 
 
O artigo cuarto da citada norma establece: 
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“3.- Os Tesoureiros ou, na súa falta, Interventores das Corporacións locais elaborarán 
trimestralmente un informe sobre o cumprimento dos prazos previstos nesta Lei para o 
pago das obrigacións de cada Entidade local, que incluirá necesariamente o número e contía 
global das obrigacións pendentes nas que se estea incumprindo o prazo. 
 
4.- Sen prexuízo da súa posible presentación e debate no Pleno da Corporación local, 
devandito informe deberá remitirse, en todo caso, aos órganos competentes do Ministerio 
de Economía e Facenda e, no seu respectivo ámbito territorial, aos das Comunidades 
Autónomas que, con arranxo aos seus respectivos Estatutos de Autonomía, teñan atribuída 
a tutela financeira das Entidades locais. Tales órganos poderán igualmente requirir a 
remisión dos citados informes.” 
 
O Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenrolar a metodoloxía de cálculo 
do período medio de pago a provedores das Administracións Públicas e as condicións e o 
procedemento de retención de recursos dos rexímenes de financiación, previstos na Lei 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade 
Financeira”. 
 
Con este Real Decreto dáse cumprimento ó que establece a Lei Orgánica de Estabilidade 
Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, tras a reforma operada pola Lei Orgánica de 
Control da Débeda no Sector Público, que introduce o concepto de período medio de pago 
(PMP), como expresión do volume da débeda comercial, e establece a obriga de que todas 
as Administracións Públicas o apliquen e fagan público. 
 
O obxectivo principal é contribuír a erradicar a morosidade das Administracións Públicas e 
controlar a débeda comercial, evitando a acumulación de atrasos no pago de facturas ós 
provedores. 
 
A citada norma ten sido modificada no que se refire á metodoloxía do cálculo do PMP 
polo Real Decreto 1040/2017, de 22 de decembro. Como expón a información emitida polo 
propio Ministerio de Facenda, trátase con esa modificación de reforzar o cumprimento da 
normativa europea en materia de loita contra a morosidade, quedando a nova metodoloxía 
alineada coa normativa nacional, que traspón as directivas comunitarias, iniciándose o 
cómputo dos prazos, con carácter xeral, dende a aprobación dos documentos que acrediten 
a conformidade cos bens entregados ou servizos prestados, en lugar do criterio que se 
aplicaba ata a data, no que o inicio do prazo de cómputo producíase dende os 30 días 
seguintes á entrada da factura no rexistro administrativo.  
 
A nova metodoloxía do cálculo do PMP non permite que o dato resultante tome valor 
negativo si a Administración paga antes de trinta días naturais dende a presentación das 
facturas ou certificacións de obra. 
 
2.- INFORME: 
 
Establece o Real Decreto 635/2014, modificado polo Real Decreto 1040/2017, unha 
metodoloxía económica común para o cálculo do período medio de pago a provedores, 
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período medio que ven a medir o atraso no pagamento da débeda comercial en termos 
económicos. 
 
Así, calcularase un período medio de pago global a provedores que comprenderá o de todas 
as entidades incluídas no artigo 2 da LO 2/2012 e, o período medio de pago de cada 
entidade. Para o cálculo do período medio de pago o Real Decreto precisa as facturas que 
deberán ser tidas en conta e sinala, expresamente, aquelas que deberán ser excluídas. Estes 
cálculos, no caso das Corporacións Locais incluídas no ámbito subxectivo dos artigos 111 e 
135 do TRLRFL aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, será mensual. 
 
A metodoloxía establecida para o cálculo do período medio de pago a provedores é a 
seguinte: 
 
Artigo 4: “Cálculo do período medio de pago global a provedores” 
 
                                                 ∑ (período medio de pago de cada entidade * importe operacións da entidade ) 
período medio de pago = ______________________________________________________________________ 
global a provedores                                                 ∑importe operacións das entidades 

 
 
“Se entenderá por importe de las operacións da entidade o importe total de pagos 
realizados e de pagos pendentes nos termos indicados nos artigos seguintes” 
 
Artigo 5 (do RD 635/2014 de 25 de xullo, modificado polo RD 1040/2017, de 22 de 
decembro): “Cálculo do período medio de pago de cada entidade”  

 
1.- Aos efectos do cálculo do período medio de pago global ao que se refire o artigo 
anterior, o período medio de pago de cada entidade calcularase de acordo coa 
seguinte fórmula: 

 
                             rateo operacións pagadas*importe total pagos realizados + ratio operacións pendentes de pago 
                                                                              *importe total pagos pendentes 
período = ________________________________________________________________________________________ 
medio de pago                                  importe total pagos realizados + importe total pagos pendentes 

 
 

2.- Para os pagos realizados no mes, calcularase o cociente das operacións pagas de 
acordo coa seguinte fórmula:  
 

                                              ∑ (número de días de pago * importe da operación pagadas) 
rateo das operacións  =  _______________________________________________________ 
pagadas                                                   Importe total de pagos realizados 

 
Entenderase por número de días de pago, os días naturais transcorridos desde:  
 

a) A data de aprobación das certificacións de obra ata a data de pago material por 
parte da Administración.  
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b) A data de aprobación dos documentos que acrediten a conformidade cos bens 
entregados ou servizos prestados, ata a data de pago material por parte da 
Administración.  

c) A data de entrada da factura no rexistro administrativo, segundo conste no 
rexistro contable de facturas ou sistema equivalente, ata a data de pago material 
por parte da Administración, nos supostos nos que ou ben non resulte de 
aplicación un procedemento de aceptación ou comprobación dos bens ou 
servizos prestados ou ben a factura recíbase con posterioridade á aprobación da 
conformidade.  

 
Nos supostos nos que non haxa obrigación de dispoñer de rexistro contable, 
tomarase a data de recepción da factura no correspondente rexistro administrativo.  

 
No caso das facturas que se paguen con cargo ao Fondo de Liquidez Autonómico ou con 
cargo á retención de importes a satisfacer polos recursos dos réximes de financiamento 
para pagar directamente aos provedores, considerarase como data de pago material a data 
da proposta de pago definitiva formulada pola Comunidade Autónoma ou a Corporación 
Local, segundo corresponda. 
 
3.Para as operacións pendentes de pago ao final do mes calcularase a cociente de 
operacións pendentes de pago de acordo coa seguinte fórmula:  

 
                                           ∑ (número de días pendentes de pago * importe da operación pendente de pago ) 
rateo de operacións  =  _________________________________________________________ 
pendentes de pago                                              Importe total de pagos pendentes 
 
Entenderase por número de días pendentes de pago, os días naturais transcorridos desde:  
 

a) A data de aprobación das certificacións de obra ata o último día do período ao 
que se refiran os datos publicados.  

b) A data de aprobación dos documentos que acrediten a conformidade cos bens 
entregados ou servizos prestados ata o último día do período ao que se refiran os 
datos publicados.  

c) A data de entrada da factura no rexistro administrativo, segundo conste no 
rexistro contable de facturas ou sistema equivalente, ata o último día do período 
ao que se refiran os datos publicados, nos supostos nos que ou ben non resulte de 
aplicación un procedemento de aceptación ou comprobación dos bens ou 
servizos prestados ou ben a factura recíbase con posterioridade á aprobación da 
conformidade.  

 
Nos supostos nos que non haxa obrigación de dispoñer de rexistro contable, 
tomarase a data de recepción da factura no correspondente rexistro administrativo.” 

 
Lémbrase que o concello de Ourense ten establecido o procedemento de conformidade de 
facturas para todos os bens ou servizos prestados polo que lle son de aplicación os 
apartados a) e b) de cada un dos supostos de cálculo do rateo de operacións pagadas e 
pendentes de pago 
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Aplicando a metodoloxía establecida no citado Real Decreto 635/2014 de 25 de xullo, 
modificado polo Real Decreto Real Decreto 1040/2017, de 22 de decembro, os períodos 
medios de pago resultantes no mes de AGOSTO de 2019 son: 
 

 Concello Consello Municipal de 
Deportes 

Rateo de operacións pagadas 31,58 37,30 

Importe de operación pagadas 4.772.995,74 € 176.665,72 € 

Rateo de operacións pendentes de pago 119 95,67 

Importe de operacións pendentes de pago 6.252.221,64 € 235.398,52 € 

PMP de cada entidade 81,15 70,64 

Período medio de pago global a 
provedores 

80,77 

 
No cálculo dos períodos medios de pago, tal e como establece o artigo 3 do Real Decreto 
635/2014, só se terán en conta as facturas expedidas dende o 1 de xaneiro de 2014 que 
consten no rexistro contable de facturas e as certificacións de obra aprobadas dende a esa 
data. Quedan excluídas as obrigas de pago contraídas entre entidades que teñen a 
consideración de Administracións Públicas no ámbito da contabilidade nacional, así 
mesmo, quedan excluídas as obrigas de pago que foron obxecto de retención dende esta 
Tesourería como consecuencia de embargos, mandamentos de execución, procedementos 
administrativos de compensación ou actos similares ditados por órganos xudiciais ou 
administrativos. 
 
Tendo en conta que o período medio de pago global resultante no Concello para o mes de 
AGOSTO de 2019 é de 80,77 días, estase a incumprir o prazo previsto na Lei 15/2010, de 
5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 e decembro, pola que se establecían as 
medidas de loita contra a morosidade das operacións comerciais. 
 
A Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro 
contable de facturas no Sector Público, establece no artigo 10: “Os órganos ou unidades 
administrativas que teñan atribuída a función de contabilidade nas Administracións 
Públicas efectuarán requirimentos periódicos de actuación respecto ás facturas pendentes 
de recoñecemento de obrigas, que serán dirixidos aos órganos competentes”.  
 
Tendo en conta o sinalado, achégase como ANEXO I ó presente informe, copia do 
requirimento efectuado no mes de AGOSTO de 2019 dende esta Tesourería ós servizos 
municipais que teñen facturas sen tramitar no rexistro de facturas que tiveron entrada no 
rexistro xeral do Concello con antigüidade superior a 30 días, (sexa por non estar devoltas, 
correctamente conformadas ou por presentar algún tipo de defecto subsanable polo servizo 
esixido dende a Intervención), no que se solicita, á vista dos prazos establecidos pola 
normativa vixente para a aprobación das facturas, procedan a realizar as actuacións 
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pertinentes que permitan a tramitación do recoñecemento das obrigas.( ANEXO I-1, 
ANEXO I-2 e ANEXO I-3) 
 
Como ANEXO II, achégase o informe de resume xerado polo programa de contabilidade 
no que se recolle o importe total das operacións pagadas e as pendentes de pago 
correspondentes ó mes de AGOSTO de 2019 que xeraron os rateos e período medio de 
pago resultante para o Concello.( ANEXO II-1 e ANEXO II-2) 
 
Como ANEXO III, achégase os informes de detalle e resume xerados polo programa de 
contabilidade no que se recollen as operacións pagadas e as pendentes de pago 
correspondentes ó mes de AGOSTO de 2019 que xeraron os rateos e período medio de 
pago resultante para o Consello Municipal de Deportes, enviados a esta Tesourería dende o 
Organismo Autónomo. 

 
O Concello Pleno deuse por informado. 

 
 
5.- Posta en coñecemento do escrito de don Manuel Álvarez Fernández comunicando a 

súa incorporación ao Grupo Municipal de Democracia Ourensana.  
 

O Concello Pleno deuse por informado do escrito presentado polo Grupo Municipal 
de Democracia Ourensana, comunicando a incorporación de don Manuel Álvarez 
Fernández ao seu grupo. 
 
 
6.- Posta en coñecemento do escrito de dona María del Mar Fernández Dibuja 

comunicando a súa incorporación ao Grupo Municipal de Democracia Ourensana.  
 

O Concello Pleno deuse por informado do escrito presentado polo Grupo Municipal 
de Democracia Ourensana, comunicando a incorporación de dona María del Mar Fernández 
Dibuja ao seu grupo. 
 
 
7.- Posta en coñecemento de adscrición da concelleira dona Flora Moure Iglesias á 

Comisión de Pleno. 
  

O Concello Pleno deuse por informado do escrito presentado polo Grupo Municipal 
do Partido Popular, comunicando a adscrición de dona Flora Moure Iglesias á Comisión de 
Pleno. 
 
 
8.- Parte resolutiva. 
 

8.1  Aprobación da modificación orzamentaria 5P/2019, utilizando a figura dos 
suplementos de crédito e dos créditos extraordinarios. Aprobación provisional 
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O secretario dá conta do ditame da Comisión de Pleno ordinario do 27 de setembro 
de 2019 que, por nove votos a favor Grupo Municipal de Democracia Ourensana, do Grupo 
Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal Socialista e  do Grupo Municipal de 
Ciudadanos; e unha abstención do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, 
ditamina favorablemente a proposta da concelleira delegada de Facenda, que se incorpora 
ao expediente. 

 
O Pleno do Concello, por dezaseis votos a favor do Grupo Municipal do Partido 

Popular, do Grupo Municipal de Democracia Ourensana e do Grupo Municipal de 
Ciudadanos; e once abstencións do Grupo Municipal Socialista  e do Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego, adoptou o seguinte ACORDO:  

 
Primeiro.- Aprobar a modificación orzamentaria 5P/2019, utilizando a figura dos 
suplementos de crédito e dos créditos extraordinarios, de acordo co seguinte contido: 
 
Créditos que se dotan por débedas incluídas na conta 413 
A) Suplementos de crédito 

Créditos que se suplementan: 
 

Código Descripción Importe (€) Financiamento 

N110.1621.22626 
Gastos asociados o vertedoiro 
municipal 

363,00 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S110.1621.22707 Contrato recollida lixo e limp. viaria 16.170,12 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N110.1621.22708 
Outros traballos recollida lixo e limp. 
viaria 

6.608,93 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S110.1621.22708 
Outros traballos recollida lixo e limp. 
viaria 

7.847,76 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N110.1621.22709 
Descarga residuos sólidos planta 
Sogama 

242.611,31 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N110.1621.22714 
Outros traballos tratamento de 
residuos 

6.776,00 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S110.1621.22714 
Outros traballos tratamento de 
residuos 

3.492,02 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N110.2410.22606 
Seminarios, cursos, ferias..realiz. 
polo CIE 

1.456,76 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N110.2410.22611 
Gastos diversos Formación 
Ocupacional 

229,90 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N110.2410.22612 Gastos de estudos e difusión CIE 31.447,99 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S110.2413.22629 
Prox. Europeo Empleaverde 
Ourense+ Gtos div.  

19.259,99 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N110.4391.21900 Mantemento espazos termais 22.241,06 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N110.4391.22706 
Asistencia técnica para Turismo e 
Termalismo 

12.100,98 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 
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N110.9310.22706 
Outros traballos para admón. 
Financeira 

363,00 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S110.9320.22709 
Traballos mantem. e actualización 
catastral 

1.321,32 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S110.9323.22708 Xestión cobro recibos lixo e vertidos 95.723,81 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

 
N110.1510.22643 

 
Gastos de demolición edificacións 

768,35 € 
 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.1510.22706 
Estudos e traballos técnicos 
Urbanismo 

1.014,89 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S130.1510.22706 
Estudos e traballos técnicos 
Urbanismo 

755,11 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S130.1530.22706 
Estudos e traballos técnicos 
Infraestruturas 

6.822,89 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.1530.22707 
Contratación traballos reparación 
vías púb. 

3.140,08 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S130.1530.61900 Infraestruturas viarias urbanas 14.968,50 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S130.1533.61900 
Act. rep.e pavimento acceso vías 
públicas 

406.695,95 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.1610.22706 
Estudos e traballos técnicos abastec. 
auga 

6.231,50 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S130.1610.22709 
Retrib concesionaria serv auga e 
saneam 

1.543.840,38 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S130.1610.62700 
Obras de abastecemento e 
saneamento 

231.982,81 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.1650.21900 
Rep., mant. e conservación 
Alumeado Público 

1.537,94 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.1650.22100 
Subministro enerxía eléctrica 
Alumeado Público 

394.761,55 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S130.1650.22100 
Subministro enerxía eléctrica 
Alumeado Público 

564.108,96 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.4590.21900 
Rep., mant. e conserv. outras inf. P. 
Rural 

1.855,04 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.9120.22601 
Protocolo e represent. Órganos de 
goberno 

2.421,85 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S130.9120.22601 
Protocolo e represent. Órganos de 
goberno 

7.008,88 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S130.9120.48905 Transferencias institucionais 5.744,20 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.9200.21200 
Rep., mant. e conserv. Edificios 
Corporación 

54.825,17 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S130.9200.21200 Rep., mant. e conserv. Edificios 1.331,00 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 
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Corporación 

N130.9200.22104 Vestiario para os distintos servizos 8.954,31 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S130.9200.22104 Vestiario para os distintos servizos 166.384,06 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.9200.22400 Primas seguros 104.699,44 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.9200.22602 Publicidade e propaganda 64.156,50 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S130.9200.22602 Publicidade e propaganda 653,52 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.9200.22604 Gastos Xudiciais 242,00 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.9200.22700 
Contrato limpeza dependencias 
municipais 

81.675,00 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.9200.22706 
Traballos realiza. por outras 
empresas S. Xerais 

122.676,28 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S130.9200.22706 
Traballos realiza. por outras 
empresas S. Xerais 

5.566,00 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.9200.62200 
Acondicionamento e mellora 
edificios municipais 

6.043,84 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S130.9200.62200 
Acondicionamento e mellora 
edificios municipais 

45.596,45 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.9201.21400 
Reparac., mantem. e conserv. E. 
Transporte 

17.411,05 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

 
S130.9201.21400 

 
Reparac., mantem. e conserv. E. 
Transporte 

970,68 €  
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

 
N130.9202.22002 

 
Mantemento ofimática 

8.111,54 € 
 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.9202.22200 Telefonía fixa, móbil e ADSL 9.907,56 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.9202.22201 
Comunicacións, postais Servizos 
Xerais 

254.460,22 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.9202.64100 Adquisición software diverso 3.085,50 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.9205.22000 Material de oficina 16.327,35 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.9205.22001 
Adquisición prensa, revistas e pub. 
Serv. Xerais 

70.397,75 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S130.9205.22001 
Adquisición prensa, revistas e pub. 
Serv. Xerais 

10.775,23 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N130.9205.22103 
Combustibles Servizos Xerais e resto 
servizos 

30.531,69 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S130.9205.22103 
Combustibles Servizos Xerais e resto 
servizos 

6.785,87 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N150.1640.21300 
Rep., mant. e conserv. maq. e instal. 
Cemiterios 

589,10 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 
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N150.2310.20200 Aluger locais Acción Social 968,00 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S150.2310.20200 Aluger locais Acción Social 1.184,18 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N150.2311.22690 
Libros de texto familias recursos 
escasos 

1.624,96 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N150.2311.22692 Gastos diversos Acción Social 1.040,60 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N150.2311.22710 Servizo conserxería Centro Cívico 9.982,50 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N150.2312.22665 
Programa de prevención da violencia 
de xénero 

1.375,00 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N150.2312.22688 
Gastos mantemento CIMM e 
actividades 

3.933,71 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N150.2312.22719 
Asistencia téc. Seguimento Plan de 
Igualdade 

2.499,99 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N150.2312.22720 
Casa de acollida: Convenio con 
RR.AA. 

22.749,99 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N150.2313.22634 Gastos diversos Emerxencia Social 1.737,33 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N150.2313.22642 
Programa comedores escolares. 
Emerx. Social 

1.038,75 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S150.2318.22609 
Gtos. Programa axuda a domicilio 
(libre conc.) 

19.203,12 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N150.2318.22610 
Gtos. Programa axuda a domicilio 
(depend) 

861.928,52 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S150.2318.22610 
Gtos. Programa axuda a domicilio 
(depend) 

218.631,08 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N150.2318.22649 Programa comedor sobre rodas 61.689,68 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N150.2318.22682 
Gastos mantemento albergue 
transeuntes 

1.400,15 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N150.3110.22609 
Mantemento canceira municipal: 
outros gastos 

3.630,00 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N150.3110.22612 Análisis e control de salubridades 168,89 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S150.3110.22616 
Campañas prom. Saúde en col. Con 
Asoc. Sau  

3.974,85 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N150.3121.22610 
Gastos diversos prevención 
drogodependencias 

1.350,00 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N160.4312.22658 
Accións de promoción do comercio 
local 

1.280,10 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N190.3370.22620 
Programas e actividades xuveniles 
(noite xove..) 

6.025,00 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S190.3370.22620 
Programas e actividades xuveniles 
(noite xove..) 

12.254,95 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

  209,96 €  
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N190.3370.22623 Programación edificio mocidade A 
Ponte 

Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N190.9240.20200 
Aluguer edificios Participación 
Ciudadana 

8.076,81 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N190.9240.22694 
Gtos diversos e programación P. 
Ciudadana 

11.057,68 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N200.3230.21200 
Rep., mant. e conserv. edificios 
Enseñanza 

2.138,15 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S200.3230.21200 
Rep., mant. e conserv. edificios 
Enseñanza 

1.132,00 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N200.3230.22700 
Contrato limpeza centros escolares e 
outros 

139.834,04 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N200.3260.22610 
Programas diver. servizo municipal 
Educación 

3.153,39 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N200.3260.22611 Gastos diversos Educación 902,66 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N200.3260.22623 
Gastos funcionamento Escola artes 
escénicas 

692,50 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N200.3260.22632 Programa Universidade Popular 2.000,00 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S200.3321.20200 Aluguer locais Educación 2.113,92 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N200.3330.22691 
Gtos espac. expositiv: Museo, Banco 
Es., S.Fco 

10.293,22 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S200.3330.22691 
Gtos espac. expositiv: Museo, Banco 
Es., S.Fco 

2.370,46 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N200.3340.22610 Actividades culturais e festivas 9.428,00 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N200.3340.22628 
Gastos programación cultural 
Auditorio 

37.174,00 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N200.3340.22719 
Contratación traballos diversos para 
Auditorio 

31.832,69 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N200.3342.22644 
Certames culturais (blues, nadal, 
miteu, jazz) 

4.927,96 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S200.3342.22644 
Certames culturais (blues, nadal, 
miteu, jazz) 

242,00 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N200.3380.22610 Festas tradicionais da cidade 19.360,00 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S200.3380.22610 Festas tradicionais da cidade 13.659,27 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N210.3370.22683 Programas de voluntariado 4.191,12 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S210.3370.22683 Programas de voluntariado 14.847,12 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N210.4320.22608 
Gastos marketing e dinamiz. 
producto turístico 

27.338,06 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N210.4320.22621 Gastos diversos oficina de Turismo 414,46 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 
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N210.4320.22700 
Traballos realiz. outras empresas 
para Turismo 

15.807,44 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S220.1511.61909 
Actuac. parq, prazas e z. Verdes M. 
Ambiente 

871,20 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N220.1710.21000 Rep. e conservación M. Ambiente 21.265,35 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S220.1710.21000 Rep. e conservación M. Ambiente 15.188,53 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N220.1710.21200 
Rep. e mantemento edificios M. 
Ambiente 

1.694,17 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N220.1710.21300 
Rep. maquinaría e inst. en zonas 
verdes 

5.560,58 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S220.1710.22606 
Organización xornadas cursos...M. 
Ambiente 

466,51 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

 
N220.1710.22706 

 
Outros traballos para zonas verdes 
M. Ambiente 

5.808,00 €  
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

 
S220.1710.22706 

 
Outros traballos para zonas verdes 
M. Ambiente 

45.706,89 €  
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N220.1710.22717 Contrato mantemento xogos infantís 14.922,44 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N220.1710.61909 
Actuacións en parques, prazas e z. 
Verdes 

2.996,57 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N220.1720.22600 
Gastos programa de préstamo de 
bicicletas 

8.349,00 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S220.1720.22600 
Gastos programa de préstamo de 
bicicletas 

11.833,80 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N220.1720.22612 Control caseta calidade aire 1.472,57 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S220.1720.22662 
Campaña educación e información 
ambiental 

2.541,00 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N220.1720.22706 
Cont. traballos asesoría e est. tec. M. 
Ambiente 

23.716,00 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N220.3110.22703 
Contratación traballos desenfec., 
desratización. 

3.625,04 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N220.4411.22711 Contrato xestión transporte urbán 835.560,08 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N230.1320.21300 
Reparación maquinaría e inst. Policía 
Local 

3.630,24 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N230.1320.22706 
Estudos e traballos técnicios Policía 
Local 

280,72 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N230.2210.16009 Programa de vixiancia da saúde 6.660,00 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N240.1320.62301 Equipos e utillaxe Policía Local 966,19 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S240.1320.62301 Equipos e utillaxe Policía Local 9.796,06 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 
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S240.1320.62401 Adquisición vehículos Policía Local 12.787,99 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N240.1330.20200 Aluger locais control tráfico 1.387,74 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N240.1330.21900 
Rep, mant. e cons outro inmob. 
Control Tráfic 

3.402,18 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N240.1330.22703 
Contrato mantem. semafórico 
Control Tráfico 

182.440,50 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N240.1330.22707 
Recollida vehículos e regulación 
aparcamento 

461.797,55 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N240.1350.22609 Gastos diversos Protección Civil 5.331,46 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N240.1360.21400 
Rep., mant. conserv elem. transp. 
Ext. Incend 

121,00 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N240.1360.21900 
Rep., mant. e conserv. outro inmob. 
Ext. Incendi 

3.118,69 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N240.1360.62300 
Inv. nova maq. inst. e utillaxe Ext. 
Incendios 

12.511,40 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S240.1360.62300 
Inv. nova maq. inst. e utillaxe Ext. 
Incendios 

6.458,38 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

N240.1360.62500 Mobiliario Extinción Incendios 2.417,58 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S240.1360.62500 Mobiliario Extinción Incendios 6.415,97 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

 Importe total 8.077.799,58 €  
 
 
Total suplementos por débedas incluídas na conta 413 8.077.799,58 € 
 
Financiamento dos suplementos de crédito:  

Modificación do Estado de Ingresos 
 
Código _________________Descrición ___________________________Importe___  
 
87000       Rmte. de Tesourería para Gtos. Xerais (sup. Orz.)                    8.077.799,58 € 
 
Total financiamento suplementos de créditos 8.077.799,58 € 
 
B) Créditos extraordinarios 

Créditos extraordinarios que se dotan: 
 

Código Descripción Importe (€)  Financiamento 

S130.1533.60900 
Act. novas paviment. acceso vías 
públicas 

580.377,99 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S130.4520.63700 
Infraestruturas subminist. enerxía 
CMD 

178.934,91 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S130.4591.61900 Mellora infraestruturas Polígono As 42.118,64 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 
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N130.9201.20400 
Arrendamento elementos de 
transporte 

6.134,70 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S150.2311.76700 
Subv a Consorcio Galego de Iguald e 
Benestar 

91.898,50 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S200.3230.45390 Aport escolas infantis Galiñas Azuis 166.950,00 € Rte. Tes. (Sup. Orz) 

S220.1710.60909 
Act. Parques, prazas e z. verdes. 
Nova 

74.933,20 € 
Rte. Tes. (Sup. Orz) 

 Importe total 1.141.347,94 €  
 
Total créd. extraordinarios débedas incluídas na conta 413__________ 1.141.347.94 € 
 

Financiamento dos créditos extraordinarios:  
Modificación do Estado de Ingresos 

 
Código _________________Descrición ____________________________Importe___  
87000         Rmte. de Tesourería para Gtos. Xerais (sup. Orz.)                   1.141.347,94 € 
 

Total financiamento créditos extraordinarios 1.141.347,94 €  
 
Total Modificación Orzamentaria (A) + (B) 9.219.147,52 €  
 
Segundo.- Que este expediente de modificación de créditos que se aproba 
provisionalmente, sexa exposto ó público polo prazo de 15 días hábiles, logo do anuncio no 
Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da Corporación Municipal, durante 
os cales os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións que estimen 
oportunas, en cumprimento co disposto no artigo 177, en relación co 169.1 do Real Decreto 
Lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais. 
 
Terceiro.- Este expediente de modificación de créditos considerarase definitivamente 
aprobado, de conformidade cos artigos citados no apartado anterior, se durante o citado 
período non se presentaran reclamacións. 

 
 
8.2 Aprobación da modificación orzamentaria 6P/2019, utilizando a figura dos 

suplementos de crédito e dos créditos extraordinarios. Aprobación provisional. 
 
O secretario dá conta do ditame da Comisión de Pleno ordinario do 27 de setembro 

de 2019 que, por nove votos a favor Grupo Municipal de Democracia Ourensana, do Grupo 
Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal Socialista e  do Grupo Municipal de 
Ciudadanos; e unha abstención do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, 
ditamina favorablemente a proposta da concelleira delegada de Facenda, que se incorpora 
ao expediente. 
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O Pleno do Concello, por unanimidade dos presentes, adoptou o seguinte 
ACORDO:  

 
Primeiro.- Aprobar a modificación orzamentaria 6P/2019, utilizando a figura dos 
suplementos de crédito e dos créditos extraordinarios, de acordo co seguinte contido: 

 
Suplementos de crédito 
Créditos que se suplementan: 

 
Código _________________Descrición ______________Importe____ Financiamento 
N160.4314.62200   “Reforma e rehabilitación da Praza    989.877,38 €   Rte. Tes. Gtos. X. 
                                  De Abastos nº 1” 
 

Total suplementos de crédito                                            989.877,38 € 
 
Financiamento dos suplementos de crédito:  

Modificación do Estado de Ingresos 
 
Código ________________Descrición _______________Importe__  
 
87000        Rmte. de Tesourería para Gtos. Xerais           989.877,38 € 
 

Total financiamento suplementos de crédito _________989.877,38 €  
Total Modificación Orzamentaria _________________989.877,38 €  

 
Segundo.- Que este expediente de modificación de créditos que se aproba 
provisionalmente, sexa exposto ó público polo prazo de 15 días hábiles, logo do anuncio no 
Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da Corporación Municipal, durante 
os cales os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións que estimen 
oportunas, en cumprimento co disposto no artigo 177, en relación co 169.1 do Real Decreto 
Lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais. 
 
Terceiro.- Este expediente de modificación de créditos considerarase definitivamente 
aprobado, de conformidade cos artigos citados no apartado anterior, se durante o citado 
período non se presentaran reclamacións. 

 
 
8.3 Aprobación definitiva da modificación da plantilla do persoal eventual do 

Concello de Ourense. 
 
O secretario dá conta do ditame da Comisión de Pleno extraordinario urxente do 30 

de setembro de 2019 que, por cinco votos a favor Grupo Municipal de Democracia 
Ourensana e do Grupo Municipal do Partido Popular; e cinco abstencións do Grupo 
Municipal Socialista, do Grupo Municipal de Ciudadanos e do Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego, ditamina favorablemente a proposta do xefe de servizo de Recursos 
Humanos, que se incorpora ao expediente. 
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O Pleno do Concello, por catorce votos a favor do Grupo Municipal do Partido 

Popular e do Grupo Municipal Democracia Ourensana, e trece votos en contra do Grupo 
Municipal Socialista, do Grupo Municipal de Ciudadanos e do Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego, adoptou o seguinte ACORDO:  

 
Primeiro.- Desestimar as alegacións presentadas por don Javier García Gago na 
representación da Confederación Intersindical Galega CIGA contra a modificación do cadro 
de persoal eventual publicado no BOP número 201 de data 9 de setembro de 2019 dado que 
á singular natureza do persoal eventual non fai necesario a aplicación dos Grupos de 
clasificación profesional do persoal funcionario de carreira establecidos no artigo 76 do 
Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei do Estatuto Básico do Empregado Público e o artigo 22 e seguintes do citado texto legal 
e consecuentemente a referida modificación e conforme á legalidade e desestimar a 
alegacións presentadas por don José Manuel Rodríguez Fernández no seu propio nome e en 
representación da sección sindical de CSIF contra a modificación do cadro de persoal 
eventual publicado no BOP número 201 de data 9 de setembro de 2019 dado entender a súa 
realización conforme a dereito e sendo a súa motivación exposta a debatida no Concello 
Pleno en sesión extraordinaria en substitución da ordinaria do día 9 de agosto do ano 2019. 
 
Segundo.- Aprobar definitivamente a modificación da plantilla do persoal eventual do 
Concello de Ourense, aprobada inicialmente polo concello pleno en sesión de 9 de agosto 
de 2019. 
 

 
8.4 Aprobación da modificación orzamentaria 2M/CMD/2019. Aprobación 

provisional.  
 
O Pleno do Concello, por unanimidade dos presentes, adoptou o seguinte 

ACORDO: Aprobar a inclusión do asunto na orde do día. 
 
O secretario dá conta da proposta da concelleira delegada de Facenda con data do 

30 de setembro de 2019. 
 
O Pleno do Concello, por vinte votos a favor do Grupo Municipal do Partido 

Popular, do Grupo Municipal Democracia Ourensana, do Grupo Municipal de Ciudadanos, 
do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e dos concelleiros do Grupo 
Municipal Socialista, o señor Jones Romero e a señora Ageitos Gude; e sete abstencións 
do Grupo Municipal Socialista,  adoptou o seguinte ACORDO:  

 
Primeiro.- Aprobar a modificación orzamentaria dos orzamentos do Consello Municipal de 
Deportes 2M/CMD/2019, utilizando a figura dos suplementos de crédito, de acordo co  
seguinte contido: 
 
Créditos que se dotan por débedas incluídas na conta 413 
 
CRÉDITOS QUE SE SUPLEMENTAN: 
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PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

€ 
Financiamento 

3410-22610 GASTOS DIVERSOS CARREIRA SAN MARTIÑO 3.025,00 Rem. Tesourería 
3420-21200 REPARACIÓN MANTEMENTO E CONSERVACION 

EDIR. E INST. 
7.777,57 Rem. Tesourería 

3420-22100 SUMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA 44.899,57 Rem. Tesourería 
3420-22102 SUBMINISTRO GAS 12.212,11 Rem. Tesourería 
3420-22103 SUBMINISTRO COMBUSTIBLES E CARBURANTES 2.872,03 Rem. Tesourería 
3420-22111 SUBMINISTRO REPOSTOS DE MAQUINARIA E 

UTILLAJE 
1.964,66 Rem. Tesourería 

3420-22799 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS 
EMPRESAS 

2.864,66 Rem. Tesourería 

 TOTAL SUPLEMENTOS POR DEBEDAS CONTA 413 75.615,60  

 
FINANCIAMENTO DOS SUPLEMENTOS DE CRÉDITO: 
 
Modificación do estado de ingresos: 
87000  Remanente de Tesouraría para gastos xerais (SUP. ORZ).................75.615,60 € 

 
Segundo.- Que este expediente de modificación de créditos que se aproba 
provisionalmente, sexa exposto ó público polo prazo de 15 días hábiles, logo do anuncio no 
Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da Corporación Municipal, durante 
os cales os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións que estimen 
oportunas, en cumprimento co disposto no artigo 177, en relación co 169.1 do Real Decreto 
Lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais. 
 
Terceiro.- Este expediente de modificación de créditos considerarase definitivamente 
aprobado, de conformidade cos artigos citados no apartado anterior, se durante o citado 
período non se presentaran reclamacións. 
 

 
8.5 Moción conxunta do Grupo Municipal do Partido Popular e do Grupo 

Municipal de Democracia Ourensana relativa ao financiamento autonómico e local. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
A situación de bloqueo político que vive España, sen goberno e cuns Orzamentos 

Xerais do Estado prorrogados, causou un enorme prexuízo económico ás comunidades 
autónomas e entidades locais, cuxas consecuencias terminan por trasladarse aos cidadáns 
ao ver afectadas as prestacións que reciben. 

 
O Goberno en funcións, que tan só foi capaz de dirixir España durante oito meses e 

medio, que viu rexeitados os seus orzamentos e que está demostrado a súa declarada 
incapacidade para alcanzar un pacto de goberno, decidiu incumprir coas súas obrigacións 
para transferir ás comunidades autónomas a actualización dos recursos derivados da 
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participación dos ingresos do Estado, así como do resto de recursos financeiros que lles 
corresponden ás entidades locais. 

 
Un bloqueo inaceptable de elevados importes que está a provocar enormes tensións 

financeiras nas administracións autonómicas e locais, xustificado unicamente nas 
limitacións dun goberno en funcións que, con todo, non tivo reparos á hora de aprobar 
reais decretos que fixeron pedazos o teito de gasto e a ordenación xurídica sobre 
estabilidade orzamentaria. 

 
O libramento de recursos económicos por parte do Estado non pode ser posto en 

cuestión por un goberno, xa que concorren razóns de urxencia e interese xeral como son a 
prestación de servizos públicos e sociais, servizos que non están en funcións. 

 
En virtude de todo o exposto, desde os grupos municipais do Partido Popular e 

Democracia Ourensana, propoñemos ao Pleno os seguintes: 
 
ACORDOS: 
 
1º. Instar ao Goberno do Estado, no que atinxe a financiamento autonómico, a 

instrumentar, de maneira inmediata, un crédito non retribuído coas Comunidades 
Autónomas cuxa devolución se compensará coas entregas a conta que o Goberno ten 
pendente liberar, e a que adoite as medidas que sexan necesarias para que as Comunidades 
Autónomas reciban, o antes posible, os anticipos a conta que lles corresponden, tal e como 
obriga o artigo 11 da LOFCA. 

 
2º. Solicitar ao Goberno que remate co bloqueo de recursos financeiros de 

concellos e deputacións e pide que se avalíe o impacto destes impagos, e ínstalo a 
compensar os 2.496 millóns de euros de desfase do IVE que se xeraron trala implantación 
do Sistema Inmediato de Información (SII), e a convocar urxentemente o Consello de 
Política Fiscal e Financeira para, entre outros temas, buscar unha solución definitiva que 
impida o bloqueo das entregas a conta das CCAA por parte do executivo. 

 
3º. Instar ao Goberno do Estado a que dea a coñecer o impacto ocasionado nas 

entidades locais, entre as que se atopa o concello de Ourense, e que dea a coñecer as 
solucións que vai adoitar o executivo para resolver este problema de financiamento. 

 
4º. Solicitar que o Goberno do Estado explique cales son as razóns polas cales, a 

data de hoxe, non ten cumprido as súas obrigas legais e de base constitucional, para 
transferir a actualización dos recursos derivados da Participación en Ingresos do Estado e 
do resto de recursos financeiros que corresponden ás Entidades Locais, entre as que se 
atopa o concello de Ourense; e demanda coñecer cando e de que modo vai cubrir o 
Goberno o esforzo orzamentario que están facendo as Entidades Locais para atender o 
incremento das retribucións dos empregados públicos das Entidades Locais previsto no 
Real Decreto Lei 24/2018, de 21 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes en 
materia de retribucións no ámbito do sector público na provincia de Ourense. 
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5º. Instar ao Goberno a que informe a que importe ascenden os recursos pendentes 
de librar polo Ministerio de Facenda ao concello de Ourense. 

 
 
O Pleno do Concello, por dezaseis votos a favor do Grupo Municipal do Partido 

Popular, do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, do Grupo Municipal de 
Ciudadanos e do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, e nove votos en contra  
do Grupo Municipal Socialista, adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 
 
8.6 Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego a respecto da 

lacra da violencia machista. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
O pasado mes de marzo de 2019 o feminismo galego volveu facer historia cunha 

folga e unha serie de mobilizacións previas que superaron a asistencia e expectativas 
xeradas após a tamén histórica xornada do 8 de marzo de 2018. Porén, a resposta esixida 
nas rúas non ten chegado na parte que compete ás administracións públicas e é preciso 
tomar conciencia da necesidade de incrementar os esforzos a realizar.  

 
En datas recentes, Galiza, e tamén outros pobos do Estado español, volvían vivir 

asasinatos machistas que fixeron saltar a alarma social pero que, porén, unha vez máis, non 
mereceron comparecencias específicas dos gobernos como si o fixeron outros asuntos. No 
mes de xullo , galegas e galegos volvíamos saír ás rúas para condenar un novo feminicidio 
en Galiza, no concello de Vilalba. En setembro, quedamos estarrecid@s diante do triple 
feminicidio cometido en Valga. Cómpre lembrar que o asasinato de Vilabalba, como 
tantos outros, cometeuse despois de que unha orde de afastamento fora quebrantada, o que 
nos lembra a necesidade imperiosa de mellorar os mecanismos de protección existentes e 
de mellorar e aumentar os recursos existentes.  

 
A estes feitos únense unha longa lista de acontecementos recentes que non son 

unha excepción, senón que son habituais na nosa realidade máis cotiá, e que nos recordan 
a necesidade de apostar por máis medidas para unha transformación social urxente que 
debilite o sistema patriarcal que nos violenta e asasina. Recordamos, por exemplo, novos 
concursos sexistas que tiveron que ser cancelados por presión social, denuncias por 
agresións sexuais en festas e festivais, agresións verbais aos puntos lilás de moitos 
eventos, sentenzas patriarcais, puntos de encontro con condicións inadecuadas e, unha vez 
máis, pechados no mes de agosto ou problemas coa rede de casas de acollida ao tempo que 
o tan publicitado Pacto de Estado é un titular máis do que unha realidade (sen supoñer 
aínda un só cambio legal relevante para as mulleres galegas) e o cumprimento da Lei 
galega de 2007 está a ser sistematicamente vulnerado en cuestións tan importantes como a 
atención psicolóxica dentro da Atención Primaria.  

 
Son moitos os sinais de alerta dunha situación insoportábel e que non se arranxa 

con medidas cosméticas como posicionamentos puntuais nas efemérides ou xestos 
exclusivamente simbólicos e baleiros de contido e compromiso. As administracións teñen 
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unha responsabilidade que debe cumprirse, corrixir o que non funciona e incrementar as 
actuacións.  

 
ACORDO 

 
1.- Expresar o recoñecemento da Corporación ao labor desenvolvido polo feminismo 
galego e participar nas mobilizacións que se convoquen no mes de novembro. 
 
2.- Agora que está en elaboración o orzamento municipal, compromiso inequívoco de 
incrementar os recursos materiais e económicos para o CIMM, que permitan: 
 

a) contratar unha psicóloga e unha traballadora social. 
b) recuperar os programas de conciliación, Espazo Coeduca 
c) recuperar os programas de prevención da violencia machista, Aulas de 

Igualdade. 
d) aumentar a contía das subvencións a colectivos sociais que traballan na 

promoción da igualdade e na loita contra a violencia machista. 
e) a xestión directa, por parte do concello, da Casa de Acollida. 
 

3.- Demandar do goberno central: 
 

a) o incremento cando menos no dobre as contías destinadas á administración local 
para o vindeiro exercicio económico, procurando os mecanismos legais 
oportunos para garantilos con independencia da situación política estatal e da 
existencia ou non de novos orzamentos 

b) a reformulación dos criterios de reparto para que se teñan en conta as 
especificidades do noso país como son a dispersión, o alto número de entidades 
de poboación e o avellentamento para que Galiza deixe de estar discriminada a 
ese respecto.  

c)impulsar as medidas oportunas para dar cumprimento ao Convenio do Consello 
de Europa sobre prevención e loita contra a violencia contra a muller e a 
violencia doméstica (Convenio de Istambul) 

 
4.- Demandar da Xunta de Galiza: 
 

a) Un incremento substancial dos recursos económicos destinados especificamente 
a loitar contra a violencia de xénero que, como mínimo, deben situarse no 1% 
dos orzamentos da Xunta de Galiza para o ano 2020. 

b) Deixar de incumprir a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o 
tratamento integral da violencia de xénero comprometendo os recursos persoais 
e económicos necesarios para paliar os efectos negativos do seu incumprimento 
e da política económica aplicada durante a década Feijoo.  

 
 

Emenda conxunta presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular e o Grupo 
Municipal Democracia Ourensana. 
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EMENDA DE SUBSTITUCIÓN: 
 
TEXTO INICIAL: 
 
1.- Expresar o recoñecemento da Corporación ao labor desenvolvido polo feminismo 
galego e participar nas mobilizacións que se convoquen no mes de novembro. 
 
2.- Agora que está en elaboración o orzamento municipal, compromiso inequívoco de 
incrementar os recursos materiais e económicos para o CIMM, que permitan: 
 

a) contratar unha psicóloga e unha traballadora social. 
b) recuperar os programas de conciliación, Espazo Coeduca. 
c) recuperar os programas de prevención da violencia machista, Aulas de Igualdade. 
d) Aumentar a contía das subvencións a colectivos sociais que traballan na 
promoción da igualdade e na loita contra a violencia machista. 
e) A xestión directa, por parte do concello, da casa de Acollida. 

 
3.- Demandar do goberno central: 
 

a) o incremento cando menos no dobre as contías destinadas á admininistración 
local para o vindeiro exercicio económico, procurando os mecanismos legais oportunos 
para garantilos con independencia da situación política estatal e da existencia ou non de 
novos orzamentos. 

 
b) A reformulación dos criterios de reparto para que se teñan en conta as 

especificidades do noso país como son a dispersión, o alto número de entidades de 
poboación e o avellentamento para que Galiza deixe de estar discriminada a ese respecto. 

 
c) Impulsar as medidas oportunas para deixar de icumprir o Convenio do Consello 

de Europa sobre prevención e loita contra a violencia a muller e a violencia doméstica ( 
Convenio de Istambul) 
 
4.- Demandar da Xunta de Galiza: 
 

a) Un incremento substancial dos recursos económicos destinados especificamente a 
loitar contra a violencia de xénero, que como mínimo, deben situarse no 1% dos 
orzamentos da Xunta de Galiza para o ano 2020. 

 
b) Deixar de incumprir a Lei 11/2017, do 27 de xullo, galega para a prevención e o 

tratamento integral da violencia de xénero compromentendo os recursos persoais e 
económicos necesarios para paliar os efectos negativos do seu incumprimento e da política 
económica aplicada durante a década Feijoo. 
 
SUBSTITUCIÓN: 
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2.- Agora que está en elaboración o orzamento municipal, compromiso inequívoco de 
incrementar os recursos materias e económicos destinados á prevención e loita contra a 
violencia machista.  
 
3.- Solicitar do Goberno galego un incremento dos recursos económicos destinados 
específicamente a loitar contra a violencia machista no vindeiro exercicio orzamentario, así 
como a aprobación de partidas económicas para dotar de máis persoal especializado en 
violencia de xénero os medios que existen e que fagan posible unha maior cobertura nunha 
parte importante do territorio que hoxe carecen de eles. 
 
4.-Solicitar do Goberno do Estado un incremento das contías económicas destinadas á 
administración local no Pacto de Estado para os vindeiros exercicios orzamentarios 
procurando que estes recursos sexan distribuídos tendo en conta as especificidades do 
territorio ao que van destinadas. 
 
NOVA REDACCION FINAL: 
  
1.- Expresar o recoñecemento da Corporación ao labor desenvolvido polo feminismo 
galego e participar nas mobilizacións que se convoquen no mes de novembro. 
 
2.- Agora que está en elaboración o orzamento municipal, compromiso inequívoco de 
incrementar os recursos materiais e económicos destinados á prevención e loita contra a 
violencia machista.  
 
3.- Solicitar do Goberno galego un incremento dos recursos económicos destinados 
específicamente a loitar contra a violencia machista no vindeiro exercicio orzamentario, así 
como a aprobación de partidas económicas para dotar de máis persoal especializado en 
violencia de xénero os medios que existen e que fagan posible unha maior cobertura nunha 
parte importante do territorio que hoxe carecen de eles. 
 
4.-Solicitar do Goberno do Estado un incremento das contías económicas destinadas á 
administración local no Pacto de Estado para os vindeiros exercicios orzamentarios 
procurando que estes recursos sexan distribuídos tendo en conta as especificidades do 
territorio ao que van destinadas. 
 

O Pleno do Concello, por quince votos a favor do Grupo Municipal do Partido 
Popular, do Grupo Municipal de Democracia Ourensana e do Grupo Municipal de 
Ciudadanos, dous votos en contra do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, e 
nove abstencións do Grupo Municipal Socialista, adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar 
a emenda. 

 
En consecuencia queda aprobada a moción coa redacción dada pola emenda. 
 
 
8.7 Moción do Grupo Municipal Socialista para instar á Xunta de Galicia ao 

mantemento, mellora e promoción do Camiño de Santiago Vía da Prata-Camiño do 



             
 
 

 

 

31 

CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL 

Sueste ou Camiño Mozárabe, e a inclusión da variante que discorre polos barrios de 
Canedo-Beiro como trazado oficial. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Ourense, a pesar dos esforzos realizados, segue á cola de Galicia en índice de 

ocupación turística, tanto en número de visitantes como en pernoctacións. Aínda que se 
puidera xustificar este feito por ser o noso concello o único territorio da Comunidade 
Autónoma que non ten saída ao mar, facendo a mesma comparación con outras provincias 
do Estado coas mesmas circunstancias, seguimos a estar no furgón de cola.  

 
Ourense pecha o primeiro semestre de 2019 con pouco máis do 8% sobre número de 

turistas do conxunto das provincias galegas, detrás do 13,4% de Lugo e moi lonxe do case 
35% de Pontevedra e o 44% de A Coruña. O número de visitantes estranxeiros segue sendo 
case anecdótico e o nivel de satisfacción podería ser moi superior se o estado dalgunhas 
infraestruturas non deixara tanto que desexar. 

 
Debemos aproveitar a próxima chegada do AVE para mellorar os rexistros de 

visitantes e a duración da estancia dos mesmos en Ourense, converténdose este obxectivo 
como prioritario.  O feito de que a data prevista para que o tren de alta velocidade chegue a 
Ourense dende Madrid coincida co inicio da celebración do Ano Xacobeo 2021 xustifica 
que se intente aproveitar esta dobre circunstancia. Temos a oportunidade de potenciar dun 
xeito efectivo os nosos principais referentes, é dicir, o termalismo (tanto no entorno urbano 
como no entorno natural), a gastronomía, o patrimonio, a cultura, as festas, o medio 
ambiente, etc. e sempre dentro dunha cidade amable, acolledora e segura. 

 
Os datos publicados recentemente indican que a Ruta da Prata é das que conta con 

menor número de peregrinos e a única que sofre un retroceso de usuarios de todos os 
camiños existentes. A situación na que se atopa coa falta de mantemento, promoción e 
sinalización deficiente levou nos últimos tempos a que sexan os propios usuarios do 
Camiño os que arranxen e limpen os seus tramos.  

 
Segundo os últimos datos recollidos pola Oficina do Peregrino do mes de xuño, 

apenas 1.455 peregrinos escolleron a Vía da Prata, é dicir, o 2,97% do total, cando entre os 
anos 2015 e 2018  roldaba o 3,50%. As pernoctacións en albergues como os da cidade de 
Ourense roldaban os 20 usuarios fai dous meses, cando en pasados anos achegábanse ata os 
35 diarios. Somos, en definitiva, a terceira ruta menos escollida xunto coa de Muxía-
Fisterra e o Camiño de Inverno, e descendendo posicións. 

 
Así mesmo, na pasada lexislatura aprobouse unha moción por unanimidade onde se 

instaba ao goberno municipal para que, en colaboración co órgano da administración local e 
autonómica competente, procedera a incluír a variante do Camiño de Santiago Vía da Prata-
Camiño Mozárabe, que descorre polos barrios de Canedo-Beiro, dentro do programa de 
rehabilitación de vivendas nos camiños de Santiago, programa de fomento da rexeneración 
e renovación urbanas. O certo é que non se produciron avances no recoñecemento legal nin 
na situación lamentable de abandono no que se atopa este tramo da Ruta da Prata.  
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As consecuencias de non cumprir esta moción non son unicamente estéticas e de 
seguridade para os peregrinos que utilizan esta variante, senón que o non recoñecemento 
deste tramo supón perdas de subvencións para os veciños, posto que non poden concorrer 
ás axudas para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de 
rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, como así se puxo de manifesto na moción 
referida no pleno do Concello de Ourense.  

 
O feito de que a credencial ou Compostelana (documento acreditativo que recoñece 

completar a ruta) recoñeza como percorrido mínimo para ser outorgada o camiño dende 
Ourense potencia as oportunidades do noso concello para incrementar significativamente o 
número de turistas que tomen o noso concello como punto de partida para facer a Ruta 
Xacobea.   

 
O que parece claro é que os esforzos realizados ata o de agora polas diferentes 

administracións non son suficientes para mellorar os datos de ocupación turística. Ourense 
ten unha nova oportunidade de saír do vagón de cola nos índices oficiais de visitantes, 
sempre e cando saibamos aproveitar a oportunidade que nos permite a sinerxia que o Ano 
Xacobeo xera en Galicia, combinada esta vez coa chegada do AVE. 

 
Por tódolo exposto anteriormente, o Grupo Municipal Socialista presente a 

seguintes PROPOSTAS DE ACORDO: 
 

1. Instar á Xunta de Galicia para a mellora no mantemento e  no deseño dun plan 

de promoción específico do Camiño de Santiago Vía da Prata-Camiño Mozárabe, 

e a inclusión da variante que discorre polos barrios de Canedo-Beiro como 

trazado oficial. 
 
 
O Pleno do Concello, por unanimidade dos asistentes, adoptou o seguinte 

ACORDO: Aprobar a moción. 
 
 
8.8 Moción do Grupo Municipal Socialista sobre defensa do mapa de 

titulacións do campus de Ourense. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

No ano 2017 a Xunta de Galicia e as tres universidades galegas acordaron a 
incorporación de catorce novas titulacións de grao ao Sistema Universitario de Galicia 
durante o trienio 2018-2020. Esta medida foi acompañada da retirada (co consenso de 
tódalas partes implicadas) de oito graos. O balance de novos títulos/títulos retirados nas 
universidades foi 7/4. En concreto na Universidade de Vigo (UVigo) foi 3/0. As novas 
titulacións da UVigo aumentarán a oferta académica dos campus de Vigo e Pontevedra, 
quedando o campus de Ourense como o único dos galegos en incorporar tarde e mal e un 
título itinerante de Relacións internacionais que se impartirá en tres campus diferentes cada 
ano – Ourense, Lugo e Ferrol- acollendo en Ourense, soamente un deles.  
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Recentemente, os reitores das tres universidades galegas teñen pactado unha 
revisión do acordo de 2017. Polo que transcendeu, a devandita revisión contempla a 
incorporación adicional de titulacións na USC e na UDC, mentres que, aínda que non se 
sabe exactamente que depara para a UVigo, é coñecido que o dobre grao en informática e 
ADE do campus de Ourense ten sido suprimido e o Grado en Turismo deixa de impartirse 
en exclusiva na cidade das Burgas, pasando a ser compartido coa Universidade de A 
Coruña. Por outra banda, temos o máster en Enxeñaría Aeronáutica, un título que é a 
continuación natural dos estudos de grao en Enxeñaría Aeroespacial que se imparten en 
exclusiva na Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo (EEAE) do campus ourensán. É 
público que non está claro que esta titulación deba ser impartida na única escola de 
aeronáutica de Galicia. De feito, ninguén ten descartado que o título remate sendo 
interuniversitario entre a UVigo e a UDC. A falta de información oficial sobre todo isto é 
alarmante. En primeiro lugar, non se sabe que ten pasado exactamente co dobre grao en 
Informática e ADE. A incertidume con respecto ao máster en Enxeñaría Aeronáutica tamén 
é absoluta. O único que se sabe é que cómpre tomar unha decisión definitiva antes de que a 
primeira promoción de enxeñeiros/as aeronáuticos/as formados/as en Galicia finalice os 
seus estudos.  

 
No sistema universitario español, o grao en Enxeñaría Aeroespacial habilita para 

exercer como enxeñeiro técnico ou perito aeronáutico, mentres que o máster en Enxeñaría 
Aeronáutica faino para exercer como enxeñeiro superior aeronáutico. Posto que en Galicia 
a única titulación que da aceso ao máster é o grao en Enxeñaría Aeroespacial que se 
imparte na EEAE do noso campus, o natural sería completar a titulación en Ourense. Pero 
existe a posibilidade de que ese máster sexa implantado na Escola de Camiños da Coruña.  

 
O grao en Enxeñaría Aeroespacial foi a contra prestación ao peche da licenciatura 

de Física no noso campus no ano 2009, decisión declarada ilegal en 2012 polo Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia. Pola súa banda, os estudos de Física foron a compensación 
ao peche, nos anos 90, dos de Química, Bioloxía e Farmacia. E agora temos que a Xunta e 
os reitores da Coruña, Santiago e Vigo impulsan a implantación de máis dunha ducia de 
titulacións de grao nos campus da Coruña, Vigo, Santiago, Lugo, Pontevedra e Ferrol, ao 
mesmo tempo que os plans para Ourense se reducen basicamente a suprimir os seus estudos 
coa terceira nota de corte máis alta e a abrir a porta á duplicación de estudos na Coruña.  

 
Ademais disto, nos últimos anos vence amosando un decidido interese da Xunta de 

Galicia de impulsar o campus de Lugo e a USC" en detrimento da UVigo e o Campus de 
Ourense", coa "sorprendente decisión, unilateral, de suprimir o dobre grao en Informática e 
ADE, despois de terse graduado a primeira promoción e cunha boa acollida por parte do 
alumnado, en detrimento do grao en "Empresa Tecnolóxica", que se pretende implantar no 
campus de Lugo, onde “sorprendentemente” exerce como profesor o Secretario Xeral de 
Universidades na Facultade de Ciencias Empresariais.  

 
Aínda que a competencia en materia de universidades recae nos gobernos 

autonómicos, é evidente que todo o que afecte á provincia de Ourense e ao seu territorio de 
influencia debe ser de interese para os seus representantes políticos. Estamos a falar dun 
campus universitario que está integrado na cidade e no que desenrolan a súa actividade 
preto de 4500 estudantes e 500 membros do persoal docente e investigador e o persoal de 



 

 

 

34 

administración e servizos. Preto da metade deste estudantado procede doutras provincias. 
Estamos, polo tanto, ante un espazo educativo que proporciona oportunidades ós mozos e 
mozas para cursar uns estudos que, nalgúns casos, non se poderían custear fora e, tamén, 
ante unha fonte de ingresos para o sector servizos e inmobiliario, polo tanto estaríamos 
ante unha defensa da “Ourensanía” que promulga esta Deputación. Máis alá destas 
cuestións, cómpre sinalar que a universidade é unha institución que desde que existe como 
tal (século XII), ten propiciado o progreso.  

 
Segundo a UNESCO, os gobernos están chamados a desenrolar políticas para facer 

chegar ao maior numero de territorios posibles a "ensinanza superior", entendida como a 
que comprende disciplinas do ámbito universitario asociadas á investigación científica e o 
impulso tecnolóxico. Perseguir este ideal ten sido unha verdadeira causa en Ourense e así 
debe seguir sendo. Estamos necesitados de todo, pero tamén de xente moza e formada que 
poida contribuír a impulsar a cidade. Neste contexto, manter a vitalidade do noso campus é 
fundamental.  

 
Polo exposto, o Grupo Socialista presenta as seguintes PROPOSTAS DE 

ACORDO:  
 

1. Que dende o Concello de Ourense se inste á Universidade de Vigo e á Xunta de 

Galicia a recuperar, con carácter inmediato, o dobre grao en Informática e ADE, 

que nunca tivo que ter sido pechado; se impulse a carreira de Aeronáutica coa 

implantación en exclusiva do Máster en Enxeñaría Aeronáutica; se reivindique 

a exclusividade do Grao en Turismo; e se incorporen novas titulacións de grao 

que permitan manter a competitividade do noso campus.  
  
 
O Pleno do Concello, por unanimidade dos asistentes, adoptou o seguinte 

ACORDO: Aprobar a moción. 
 
8.9 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á defensa das augas 

termais de Ourense. 
 

Exposición de motivos: 
 
Ourense conta cun patrimonio natural e cultural que a fai única. Entre os seus 

múltiples recursos, un deles destaca notablemente pola súa abundancia, calidade e 
singularidade, constitúe unha vantaxe diferenciadora e competitiva respecto a outros 
destinos tanto a nivel nacional como internacional, falamos das súas augas termais que 
superan os 4 millóns de litros de auga mineromedicinal ao día, convertendo a Ourense na 
segunda cidade de Europa en caudal termal, só superada por Budapest.  

 
A tradición termal remóntase á época prerrománica, pero foron os romanos quenes 

erixiron a cidade tomando como referente o manancial termal de As Burgas e, aínda que 
durante moito tempo desdeñáronse as posibilidades de converter a Ourense como destino 
termal, nestes últimos anos recuperouse parte do camiño realizando diferentes 
investimentos e proxectos, pero aínda quedan moitos retrincos como a aprobación dun 
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Plan Xeral de Ordenación Municipal que permita seguir transformando a cidade para que 
non viva de costas ao río e unha maior implicación da iniciativa privada para converter ao 
termalismo no eixo dun novo desenvolvemento para a Galicia interior.  

 
Integradas na cidade, as termas situadas nas beiras do Miño son un privilexio 

natural que poucas zonas de España poden ter, e que ofrecen a visitantes, turistas e veciños 
da cidade unha oportunidade única non só de gozar destas augas termais, senón de zonas 
naturais acondicionadas e ideais en calquera época do ano. As súas fontes naturais manan 
a temperaturas de ata 70 graos e os seus restos romanos proban o seu uso mineiro-
medicinal desde hai 2000 anos. As augas termais bicarbonatadas, sódicas, fluoradas, 
litínicas e sulfuradas de mineralización media están especialmente indicadas para 
tratamentos reumáticos, afeccións respiratorias, enfermidades da pel, alerxias e como cura 
anti-tensión, o que permite ter unha oferta termal non só de carácter lúdico senón 
medicinal.  

 
O Termalismo xunto coa natureza, o patrimonio, a gastronomía e o turismo 

deportivo, outro dos sectores en alza que xerou 12.000 millóns de euros ao ano en España 
(datos do ano 2017) e que supón o 10% do fluxo turístico en España, son unha 
oportunidade para potenciar o turismo na nosa cidade o que se traduce nun maior 
crecemento económico, creación de emprego e aumento de poboación.  

 
Desde Ciudadanos cremos que debemos blindar e protexer os nosos recursos 

naturais, neste caso, as augas termais que tanta historia e tradición teñen, para seguir 
traballando polo turismo termal e converter a Ourense en referencia internacional. Non 
podemos nin debemos crear unha “alarma social” entre os veciños de Ourense e os 
visitantes que veñen á cidade única e exclusivamente pola nosa oferta termal xerando unha 
importante perda económica.  

 
Ourense debe seguir crecendo en materia termal e para iso hai que aprobar un Plan 

Xeral de Ordenación Municipal e desenvolver as zonas crave como o antigo matadoiro e o 
solar de As Burgas. Ademais, precisamos exercer presión ao Goberno central para que 
dote de orzamento e execute a circunvalación Norte que permitirá desenvolver o Bulevar 
Termal.  

 
Debemos ser conscientes, como cidade, que queda moito camiño por percorrer en 

materia de termalismo e debemos permanecer unidos para crear proxectos que potencien e 
enxalcen á cidade como destino termal de referencia. Para iso, necesitamos que as 
concesións privadas funcionen á perfección aplicando os mecanismos de control 
necesarios para unha maior fiscalización dos espazos, debemos mellorar os accesos ás 
zonas termais e mellorar os aparcamentos, así como utilizar medios de transporte non 
contaminantes e aumentar a seguridade e vixilancia con patrullas verdes.  

 
Proposta para a súa aprobación: 

 
1.- Crear un pacto entre todos as formacións políticas para blindar e protexer o 

prestixio das nosas augas termais.  
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2.- Protexer e manter os recursos en materia termal cos que contamos, mellorando os 
accesos e os aparcamentos, utilizando medios de transporte non contaminante e 
aumentando a seguridade e vixilancia mediante patrullas verdes e maior 
fiscalización das concesións privadas.  

 
3.- Instar o Goberno local a axilizar a rehabilitación do complexo termal da 

Chavasqueira, símbolo que marcou un antes e un despois no turismo e no 
termalismo ourensán.  

 
4.- Desenvolver as zonas crave en materia termal como o antigo matadoiro e o solar 

de As Burgas tras a aprobación dun PXOM con garantías xurídicas.  
 
5.- Instar o Goberno central a dotar de orzamento e a que execute a circunvalación 

norte, necesaria para desenvolver o Bulevar Termal.  
  
 
O Pleno do Concello, por catro votos a favor do Grupo Municipal de Ciudadanos e 

do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, e vinte e dous votos en contra do 
Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal de Democracia Ourensana e do 
Grupo Municipal Socialista, adoptou o seguinte ACORDO: Rexeitar a moción. 

 
8.10 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á aparición da 

revista “Nós” e o seu próximo centenario. 
 

Exposición de motivos: 
 
Un 30 de outubro do ano 1920, poñíase en marcha e co ánimo de levantar e 

incentivar o espírito identitario; o sentimento da terra así como a vitalidade e o xenio do 
pobo Galego, tal e como así expresaba o comité de redacción do primeiro número da 
revista “ NÓS”. Apuntábase ademais, que un dos seus vértices fundacionais era o respecto 
aos ideais de cada quen.  

 
NÓS tentaría exercer dalgunha maneira a representación no mundo da 

personalidade galega, da súa ansia de afirmarse como valor universal, autóctono, 
diferenciado; dentro ou fóra de Galicia. Reafirmación para esta terra e a súa xente que 
estarían representados –modestamente advirten- nun boletín mensual de cultura Galega 
que un grupo de xente poñía en marcha: “ NÓS”. Xente formada, con fortaleza e 
xenerosidade para envorcarse na tarefa; xente confiada no seu triunfo, por ser eles, NÓS –
dicían- e por extensión todos os galegos. Ademais argumentaban que o mundo que lles 
tocou vivir nese tempo así o requiría.  

 
Agora vai chegando o tempo de cumprirse eses 100 anos da aparición deste Boletín 

Mensual, deste “ Nós” de xente curtida na cultura do país Galego e allende nosas fronteiras 
Hispanas. Que se atreveron a soñar con que temos algo que nos é propio e do cal non 
debemos avergoñarnos en absoluto, senón máis ben expoñelo e potencialo. Non en balde 
certos países estranxeiros –algunha vez de forma velada- viñan efectuar misións de estudo 
etnográficas á nosa terra. O patrimonio arqueo-etnográfico-cultural xa está aí, pero 
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ademais –e esa era unha das principais claves da revista- había que poñer en valor toda 
nova creación, de calquera ámbito da cultura e o saber, e ademais inserilo no mundo –
aínda non globalizado- daquel entón.  

 
Fará ben 10 anos, nesta vella e marabillosa cidade que é Ourense, xestouse unha 

comisión que foi prevista con tempo suficiente para poder celebrar adecuadamente e como 
se merece a aparición da revista.  

 
A Comisión prol-centenario de “ Nós”, tería o seu encaixe legal entre os anos 2011 

a 2012 (aprobación de bases e/ou estatutos legais; o seu anuncio aos medios e outras 
entidades puido ser antes, en torno ao 2010). A mesma pretendía aglutinar representantes 
de diversos colectivos, asociacións e persoas relacionadas co mundo da cultura interesadas 
en vincularse co devandito proxecto. Na mesma –que se saiba- atopábanse representantes 
do Concello e da Deputación de Ourense. O artigo primeiro dos seus estatutos rezaba así:  

 
“A COMISIÓN PRO-CENENARIO DE “NÓS” 2020 constitúese ao abeiro do 

artigo 34.1 da Constitución Española e réxese pola Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo 
(BOE 22 de marzo) , as demais disposicións legais aplicábeis, e por estes Estatutos, terá 
personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, sen outras limitacións que as 
estabelecidas polas leis e polos presentes Estatutos.”  

 
A pregunta que nos facemos é: ¿Qué pasos se levaron a cabo en relación a este 

tema, crucial para a cidade de Ourense e provincia?. Moito nos tememos que nada ou 
pouco se fixo fóra dalgún acto anual desde entón, coincidindo co día das Letras ou o da 
Patria Galega, pero nada máis. Preparativos para os actos da celebración e o que é máis 
importante, de aproveitamento da efeméride para o que verdadeiramente importa, que é 
crear algo sólido a futuro para a cidade e provincia. Moito nos gustaría que nos 
sorprendesen, pero temémonos que a resposta é o máis parecido á nada máis absoluta. 
Unha nada que vén representar un fracaso que nos afecta a todos; a Ourense e aos 
galegos en xeral.  

 
Proposta para a súa aprobación: 

 
1.- Crear unha mesa de traballo entre todas as formacións políticas para elaborar un 

proxecto que poña en valor o capital literario-cultural da cidade; unha lanzadeira 

económica de valor estratéxico; non só para a cidade, senón tamén para a provincia 

e o despegamento da industria cultural de Galicia.  
 
2.- Instar ao Concello e Deputación de Ourense a que comanden a celebración do 

centenario da aparición da revista Nós, sen discriminación de partido, colectivo ou 

persoa algunha con ganas de achegar ideas. 
 
3.- Instar o Goberno local a que non se dea ao esquecemento da importancia que 

representou e representa a " Xeneración Nós", tanto para Ourense como para a 

cultura galega  
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4.- Instar a todos os partidos políticos a traballar en conxunto co resto da cidadanía 

para tentar candidatar a Ourense como unha das próximas CAPITAIS EUROPEAS 

DA CULTURA, creando un comité organizador o máis amplo posible e non 

excluínte  
 
5.- Instar o Goberno local que xunto coa revisión e mellora do PXOM prevéxanse os 

mecanismos urbanísticos-económicos apropiados para o desenvolvemento das rúas e 

edificios da cidade vinculados aos nosos insignes artistas; e iso ao obxecto de 

configurar un burgo-museo literario das artes e das letras que proxecte a Ourense 

como a Primeira cidade literaria de Galicia  
 
6.- Elaborar un inventario radical e leal para co patrimonio que representan as casas e 

construcións nos que se asentou e asíntanse, a vida e a obra das distintas figuras 

locais. Trataríase de adquirir eses inmobles polo Concello e/ou Deputación; ou ben 

a través de modelos mixtos -dando cabida á participación empresarial privada e 

cidadá-, para que rehabilitados e equipados convenientemente xerasen ese burgo-

museo que está cidade por dereito propio merece e necesita.  

 

7.- Declarar a rúa da Paz, rúa maior da cultura de Galicia-cuna do “ Genius Loci” 

Ourensán y hermanada coa Rúa de Abaixo de Rianxo- por a importancia que tuvo 

no desenvolvemento histórico e cultural desta ciudade. 
 
 
O Pleno do Concello, por dous votos a favor do Grupo Municipal de Ciudadanos, 

quince votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal de 
Democracia Ourensana, e do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, e nove   
abstencións do Grupo Municipal Socialista, adoptou o seguinte ACORDO: Rexeitar o 
punto primeiro da moción. 

 
O Pleno do Concello, por quince votos a favor do Grupo Municipal do Partido 

Popular, do Grupo Municipal de Democracia Ourensana e do Grupo Municipal de 
Ciudadanos, nove votos en contra do Grupo Municipal Socialista, e dúas abstencións do 
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar 
o punto segundo da moción. 

 
O Pleno do Concello, por dous votos a favor do Grupo Municipal de Ciudadanos, 

trece votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular e do Grupo Municipal de 
Democracia Ourensana, e nove abstencións do Grupo Municipal Socialista, adoptou o 
seguinte ACORDO: Rexeitar o punto terceiro da moción. 

 
O Pleno do Concello, por dous votos a favor do Grupo Municipal de Ciudadanos, 

trece votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular e do Grupo Municipal de 
Democracia Ourensana, e once abstencións do Grupo Municipal Socialista e do Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista Galego, adoptou o seguinte ACORDO: Rexeitar o 
punto cuarto da moción. 
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O Pleno do Concello, por dous votos a favor do Grupo Municipal de Ciudadanos, 
trece votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular e do Grupo Municipal de 
Democracia Ourensana, e once abstencións do Grupo Municipal Socialista e do Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista Galego, adoptou o seguinte ACORDO: Rexeitar o 
punto quinto da moción. 

 
O Pleno do Concello, por dous votos a favor do Grupo Municipal de Ciudadanos, 

trece votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular e do Grupo Municipal de 
Democracia Ourensana, e once abstencións do Grupo Municipal Socialista e do Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista Galego, adoptou o seguinte ACORDO: Rexeitar o 
punto sexto da moción. 

 
O Pleno do Concello, por dous votos a favor do Grupo Municipal de Ciudadanos, 

trece votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular e do Grupo Municipal de 
Democracia Ourensana, e once abstencións do Grupo Municipal Socialista e do Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista Galego, adoptou o seguinte ACORDO: Rexeitar o 
punto sétimo da moción. 

 
 
8.11 Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego a respecto da 

actual estación de autobuses. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Como ben é coñecido, o BNG , fronte a aqueles que teñen un doble discurso, e 

defenden unha cousa en Ourense e a contraria en Madrid,  ven pedindo, en solitario, que se 
paralize o proxecto da intermodal e que se aposte por unha intermodal digna para Ourense. 
Máxime cando estamos a tempo de repensar esta infraestrutura tan importante para o 
desenvolvemento da cidade, toda vez que, como quedou acreditado pola responsable do 
ADIF,  non existe compromiso orzamentario firme para o proxecto de integración do AVE 
na cidade.  Cremos que non podemos desaproveitar esta oportunidade e resignarnos a unha 
intermodal que non da resposta as demandas e as necesidades de Ourense.  Nós, desde 
logo,  non renunciamos a iso. 

 
Este esperpento de intermodal segue avanzando e alí situarase a futura estación de 

autobuses, unha estación tan surrealista que converte ao centro de saúde da Ponte nunha 
rotonda. 

 
Mentres isto acontece, segue sen clarexarse o novo uso que se lle dará aos terreos 

nos que está ubicada a estación actual. Ourense, xunto con Vigo, son as úinicas cidades 
galegas que aínda non teñen definido un uso concreto para o terreo que deixará libre esta 
infraestrutura, unha vez que chegue o AVE. As veciñas e veciños do barrio levan dito 
durante todos estes anos, desde que se comezou a falar do intermodal, que queren que se 
garanta un uso público dese espazo. Levan anos pedindo que se diga que se pensa facer alí, 
pois non queren que ese espazo acabe por converterse noutro máis dos moitos espazos 
degradados que hai na cidade. 
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As informacións que chegan son pouco ou nada claras a respecto do futuro desta 
infraestrutura. Sabemos a través dos medios de comunicación que desde a Consellería de 
Infraestruturas e Mobilidade xa manifestaron a intención de poder acometer unha cesión 
dos terreos ao Concello, ao tempo que dí garantir que a zona estará blindada para un "uso 
público". O concello parece  decantarse por facer nese espazo un párking disuasorio. 
Á marxe de incertidumes, o que si sabemos é que o  Plan Xeral de Ordenación Municipal 
(PXOM) que está en tramitación, recolle para esa zona un uso público dotacional.  Os 
solos dotacionais poden considerarse “o esquelete da cidade”, sendo necesarios para o 
desenvolvimento da vida en sociedade das veciñas e veciños. 

 
Tendo en conta as necesidades da cidade e diante da posibilidade de dar a mellor 

resposta posibel neste espazo e polo que SOLICITAMOS 
 
1.- Que o concello se dirixa á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para 

solicitar a cesión do espazo que ocupa a actual estación de buses. 
 
2.- Que se convoque un concurso de ideas para definir o uso ou usos, sempre 

públicos, que se desenvolverán na estación de autobuses unha vez que quede en 
desuso. 

 
 
O Pleno do Concello, por dezasete votos a favor do Grupo Municipal do Partido 

Popular, do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, do Grupo Municipal de 
Ciudadanos e do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, e nove  abstencións do 
Grupo Municipal Socialista, adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar o punto primeiro da 
moción. 

 
O Pleno do Concello, por catro votos a favor do Grupo Municipal de Ciudadanos e 

do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, trece votos en contra do Grupo 
Municipal do Partido Popular e do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, e nove  
abstencións do Grupo Municipal Socialista, adoptou o seguinte ACORDO: Rexeitar o 
punto segundo da moción. 

 
8.12 Moción do Grupo Municipal Socialista a prol da realización dunha 

consulta cidadá sobre a data de celebración das festas grandes de Ourense e a mellor 
localización das barracas e feirantes. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
As consultas á cidadanía son un xeito de democracia participativa e directa e 

un xeito de gobernanza aberto e transparente, complementario á democracia 
representativa, que contribúe a coñecer a opinión da veciñanza sobre asuntos de interese ou 
controvertidos. 

 
A práctica do Referendum goza de moito arraigo en diversos países e democracias 

avanzadas de Europa, principalmente en Suíza, pois practicamente a cuarta parte das 
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consultas deste tipo celebradas durante os últimos anos nos países do continente europeo 
celebráronse no país helvético (Sáenz, 2016: 72). 

 
Á marxe do caso suízo, en España a potestade do referendum e as consultas 

populares municipais está contemplada no artigo 18 f) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de Réxime Local, que recolle, entre outros, o exercicio deste dereito, 
previo acordo por maioría absoluta do pleno da corporación municipal e, a maiores, 
contando coa autorización do Goberno do Estado. 

 
A solicitude de consulta popular contémplase no art. 21 do Regulamento 

Orgánico de Participación Cidadá, dacordo co art. 71 de Bases de Réxime Local e o 
art. 251 de Administración Local de Galicia, que establecen a posibilidade de que o 
alcalde, previa aprobación da maioría absoluta do pleno, poda someter a consulta da 
cidadanía calquera tema de competencia local e especial transcendencia que non se refira ás 
facendas locais. 

 
Mais na actualidade, existen casos destacados en distintas capitais de España que, 

sen adquirir o rango regulamentario de referendum, resultan instrumentos moi útiles de 
consulta, como son as consultas a cidadanía realizadas por cidades como as de Madrid, 
sobre distintos asuntos de interese (ver exemplo en ANEXO), e cuxas votacións mesmo 
resultan vinculantes, cando calquera proposta cidadá acada o 1% de apoios do censo con 
dereito a voto. 

 
Tal é o caso de Madrid, cidade na que o seu concello foi premiado pola ONU por 

acadar este tipo de iniciativas de servizo público, a través da súa plataforma online, 
“Decide Madrid”. 

 
En consecuencia, ao fío desta iniciativa, desde o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE 

de Ourense consideramos que un asunto como o da data de celebración das festas de 
Ourense é susceptible da realización dunha consulta por parte da cidadanía, tendo en conta 
o interese amosado recentemente pola Alcaldía de mudar esta celebración nas súas datas, 
coa intención de situala na semana do 11 de novembro, coincidindo coa celebración do San 
Martiño e os magostos. 

 
Estamos por tanto ante unha decisión que suporía rachar coa tradicional 

celebración das Festas do Corpus na cidade, situadas nestas datas xa desde a época da 
República, co socialista Manuel Suárez como alcalde de Ourense, quen nunha carta 
publicada na prensa xa defendía, por aquel entón o “continxente turístico, concorrencia 
foránea (…) beneficio económico (…) e comercial” que as mesmas supuñan para a nosa 
cidade (nada que ver, desde logo, coas celebradas nesta última convocatoria). 

 
Porque non podemos esquecernos de que as festas do Corpus resultan de interese 

para hostalería (unhas festas que perderíamos, tal e como aseguran algúns dos responsables 
do sector consultados polo Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, que destacan que o bo 
tempo de comezos do verán contribúe sempre a mellorar as súas perspectivas), ao igual que 
acontece con outras festas sinaladas no calendario da cidade, como son os Magostos e o 
Entroido. 
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Finalmente, desde o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE lembramos os problemas 

ocasionados coa localización das barracas e postos de venta ambulante das festas na rúa 
Pardo de Cela, unha das principais arteiras de entrada e saída da cidade e, en consecuencia, 
solicitados que se inclúa tamén esta cuestión na consulta proposta a cidadanía. 

 
Por todo o exposto, desde o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE presentamos para a 

súa aprobación pola Corporación Municipal as seguintes propostas de ACORDOS: 
 

1. Consultar á cidadanía, a través da web do concello, previo rexistro dos 
usuarios, “se a día de hoxe as festas do Corpus son as festas grandes da cidade 
¿considera vostede que deben deixar de selo?” Respostas SI/NON.  
 

2. Consultar á cidadanía, a través da web do concello, previo rexistro dos 
usuarios, de acordo coa anterior pregunta, “ordee vostede por prioridade na 
súa celebración (1 para a de maior prioridade, 2 para a seguintes e así 
sucesivamente) as seguintes festas da cidade: Corpus / Magosto / Entroido / 
Samaín / outras.”  
 

3. Consultar á cidadanía, a través da web do concello, previo rexistro dos 
usuarios, “¿cal considera vostede que é a mellor localización para as barracas e 
feirantes nas festas na cidade. Respostas: Os Remedios / Avilés de Taramancos 
/ Parque Barbaña / outros) 

 
 

O Pleno do Concello, por nove votos a favor do Grupo Municipal Socialista, 
catorce votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal de 
Democracia Ourensana e do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, e dúas  
abstencións do Grupo Municipal de Ciudadanos, adoptou o seguinte ACORDO: Rexeitar  
a moción. 

 
 

 
 

 


