
                       
            
       
 
 

CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL DO PLENO 

 
 RESUME DOS ACORDOS DO PLENO DO CONCELLO EN SESIÓN 

ORDINARIA DO DÍA 3 DE MAIO DE 2019 
 
 

1.-   Aprobación das seguintes actas: 
 

• Sesión extraordinaria do día 5 de abril de 2019 
• Sesión ordinaria do día 5 de abril de 2019 
• Sesión extraordinaria do día 29 de abril de 2019 

 
Posta a aprobación das actas do Pleno das sesións extraordinaria do día 5 de abril 

de 2019, ordinaria do día 5 de abril de 2019 e extraordinaria do día 29 de abril de 2019, 
apróbanse por asentimento unánime. 
 
 
2.- Toma de posesión da concelleira dona María Belén Prada Ramos, do Partido dos 

Socialistas de Galicia - Partido Socialista Obrero Español (PSdeG-PSOE), en 
substitución de don José Ángel Vázquez Barquero. 

 
Ponse en coñecemento da corporación que con data 11 de abril de 2019 a Xunta 

Electoral Central expediu a credencial da concelleira electa de dona María Belén Prada 
Ramos, pertencente á candidatura do Partido dos Socialistas de Galicia - Partido Socialista 
Obrero Español (PSdeG-PSOE), ás eleccións locais do 24 de maio de 2015 en substitución, 
por renuncia, de don José Ángel Vázquez Barquero e renuncia anticipada de don José Luis 
Regal Lamelo. 

 
O artigo 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local 

dispón que todos os membros das corporacións locais formularán declaración sobre causas 
de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que os proporcione ou poida 
proporcionar ingresos económicos e tamén formularán declaración dos seus bens 
patrimoniais. Ponse igualmente en coñecemento da corporación que ámbalas dúas 
declaracións foron presentadas pola Sra. Prada Ramos, segundo os modelos aprobados 
polo Concello Pleno o 9 de novembro de 2007, quedando inscritas nos rexistros 
municipais obrantes na súa secretaría xeral. 

 
O artigo 108.8 da Lei Electoral Xeral dispón que no momento de tomar posesión e 

para adquirir a plena condición dos seus cargos, os candidatos electos deben xurar ou 
prometer acatamento á Constitución, así como a cumprimentar os demais requisitos 
previstos nas leis ou regulamentos respectivos, sendo estes últimos os citados con 
anterioridade. 

 
Pola súa banda, o artigo 1 do Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, establece a 

fórmula de xuramento en cargos e funcións públicas. 
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Por todo o exposto procede a toma de posesión da proclamada concelleira electo, 
dona María Belén Prada Ramos. 

 
Deseguido procederase pola alcaldía a darlle a toma de posesión de dona María 

Belén Prada Ramos. 
 
Dona María Belén Prada Ramos achégase ao estrado de presidencia e manifesta 

ante a alcaldía: 
 
Prometo pola miña conciencia e honra cumprir con fidelidade as obrigas do cargo 

de concelleiro do Excmo. Concello de Ourense con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar 
a Constitución como norma fundamental do Estado. 

 
Pola alcaldía faise a imposición da medalla corporativa e das insignias da 

corporación. 
 
Queda posesionada dona María Belén Prada Ramos como concelleira do Partido 

dos Socialistas de Galicia - Partido Socialista Obrero Español (PSdeG-PSOE). 
 
 
3.- Posta en coñecemento das resolucións ditadas dende a data de celebración do 

último  Pleno e, en especial, dos seguintes: 
 
- Decreto núm. 2920, de 15/04/2019, sobre delegacións das funcións das áreas de 

Asuntos Sociais, Sanidade, Igualdade, Xuventude e Voluntariado, no concelleiro 
don Francisco Carlos Campos San Martín, o día 15 de abril de 2019. 

-  Decreto núm. 3000, de 17/04/2019, sobre delegacións das funcións de Alcaldía, 
na primeira tenente de alcalde, dona María Sofía Godoy Gómez-Franqueira, o 
día 22 de abril de 2019. 

- Decreto núm. 3221, de 26/04/2019, sobre delegación de competencias efectuada 
no concelleiro don José Jesús Cudeiro Mazaira por decreto núm. 2019001688, 
do 04/03/2019, sobre “Planeamento urbanístico” no aspecto concreto de 
aprobación provisional da revisión e adaptación do Plan Xeral de Ordenación 
urbana e delegación na Xunta de Goberno Local a competencia para a 
aprobación provisional da revisión e adaptación do Plan Xeral de Ordenación 
Urbana de 1986. 

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

ditados dende a data de celebración do último Pleno. 
 
 
4.- Posta en coñecemento do informe de Tesouraría sobre o período medio de pago 

correspondente ao mes de marzo de 2019. 
 

INFORME DE TESOURERÍA 
 
1.- NORMATIVA APLICABLE: 
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CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL 

 
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: 
 
“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 dase 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.  
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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. 
 
En consecuencia, as magnitudes de PMP de MARZO 2019 non é comparable cos 
cálculos do PMP anteriores a abril, por non ter un formato de cálculo homoxéneo. 
 
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, 
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 
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CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL 

 
 

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.  
 
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.” 
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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 
 
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 MARZO de 2019 son: 
 

 Concello Consello Municipal de 
Deportes 

Rateo de operacións pagadas 48,20 25,73 

Importe de operación pagadas 2.428.454,30 € 97.131,05 € 

Rateo de operacións pendentes de 
pago 

65,09 63,60 

Importe de operacións pendentes 
de pago 

6.253.307,87 € 150.449,19 € 

PMP de cada entidade 60,37 48,74 

Período medio de pago global a 
provedores 

60,05 

 
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 
MARZO de 2019 é de 60,05 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 MARZO de 2019 dende esta Tesourería ós servizos 
municipais que teñen facturas sen tramitar no rexistro de facturas que tiveron entrada no 
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CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL 

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 
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 MARZO 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 MARZO 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 informe de Tesouraría sobre facturas sen tramitar 

correspondente ao primeiro trimestre de 2019. 
 
INFORME TRIMESTRAL DE FACTURAS SEN TRAMITAR 1º TRIMESTRE 2019 
 
Expediente cívidas: 2019015217 
 
Fundamentos xurídicos: 
 

• Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do 
rexistro contable de facturas no Sector Público. 

 
Artigo 9. Creación do rexistro contable de facturas. 
 
1. “Cada un dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación desta Lei, disporán dun 
rexistro contable de facturas que facilite o seu seguimento, cuxa xestión corresponderá ao 
órgano ou unidade administrativa que teña atribuída a función de contabilidade”. 
 
Artigo 10. Actuacións do órgano competente en materia de contabilidade 
 
“Os órganos ou unidades administrativas que teñan atribuída a función de contabilidade 
nas Administracións Públicas: 
 
1. Efectuarán requirimentos periódicos de actuación respecto das facturas pendentes de 
recoñecemento de obrigación, que serán dirixidos aos órganos competentes. 
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2. Elaborarán un informe trimestral coa relación das facturas con respecto aos cales 
transcorresen máis de tres meses desde que foron anotadas e non se efectuou o 
recoñecemento da obrigación polos órganos competentes. Este informe será remitido 
dentro dos quince días seguintes a cada trimestre natural do ano ao órgano de control 
interno”. 
 
Consideracións de carácter xeral: 
 
O rexistro contable de facturas é un instrumento clave para a mellora nos procedementos 
contables, a través do control contable rigoroso das facturas recibidas pola 
Administración, aos efectos de mellorar o control da morosidade.  
 
Dende o 1 de xaneiro de 2014 é obrigatorio que tódalas facturas que se expidan 
polos servizos prestados ou bens entregados, calquera que sexa o seu soporte, 
sexan obxecto de anotación no rexistro contable de facturas, que está integrado co 
sistema de información contable do Concello e cuxa xestión corresponde á Tesourería 
Municipal. 
 
Por iso, tódalas facturas recibidas no rexistro administrativo deben ser remitidas ao 
rexistro contable de facturas para a súa anotación nos termos establecidos pola Lei 
25/2013, de 27 de decembro. 
 
As facturas anotadas no rexistro contable de facturas serán distribuídas ou postas a 
disposición dos correspondentes servizos ou áreas, conforme á identificación que destes 
figura nas facturas, a efectos de realizar, se procede, o procedemento de conformidade 
coa entrega do ben ou prestación do servizo realizada.  
 
No rexistro contable de facturas van anotandose os distintos estados da factura, desde a 
súa recepción e rexistro, pasando pola aceptación ou, no seu caso o rexeitamento e a súa 
devolución, as anulacións ou rectificacións e, no seu caso a aprobación da conformidade 
e recoñecemento da obrigación, a contabilización da obrigación recoñecida e e do seu 
pago. Esto, permite que o rexistro contable de facturas convértase nun instrumento clave 
para o seguimento do cumprimento dos compromisos de pago, á vez que un medio de 
informar a quen presentase a factura, sobre o seu estado de tramitación. 
 
Á vista do exposto, por esta Tesourería Municipal, remítese á Intervención Municipal o 
presente informe trimestral coa relación das facturas con respecto as cales transcorreron 
máis de tres meses desde que foron anotadas e non se efectuou o recoñecemento da 
obrigación polos órganos competentes. 
 
Achégase como ANEXO I ao presente informe, listaxe das facturas rexistradas desde 
01/01/2014 ata 25/01/2019 que aínda non foron tramitadas e, por tanto, transcorreron 
máis de tres meses dende a súa anotación.  
 

O Concello Pleno deuse por informado. 
 
 
6.- Parte resolutiva. 
 

6.1  Incoación expediente de honra a favor de don Fernando Bouso Caíña. 
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CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL 

 
Polo Secretario dáse conta do ditame da Comisión de Pleno de 26 de abril de 2019 

que, por tres votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular, e catro abstencións de 
Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal de Democracia Ourensana e do Grupo 
Municipal de Ourense en Común, ditamina favorablemente a proposta de Alcaldía de data 
11 de abril de 2019. 

 
PROPOSTA: 
 
Que como recoñecemento a don Fernando Bouso Caíña se inicie o expediente de 

honra nomeando ao concelleiro don Mario Guede Fernández, xuíz instrutor e a don 
Cándido Gómez Vázquez, administrador do Pavillón, secretario. 

 
Ponse en coñecemento da corporación que o Regulamento de Honores e Distincións 

deste Concello dispón que tanto o acordo de incoación do expediente como a súa resolución 
deberá aprobarse por maioría de 2/3. De acordo cos artigos 21 a 24 do citado Regulamento 
os acordos antes sinalados realizaranse en votación secreta e con papeletas que só consigne 
a palabra si ou non. Será necesario polo menos o voto favorable de 2/3 dos membros da 
corporación, iso é dezaoito votos favorables. 

 
Polo secretario procédese ao chamamento para a votación persoal e secreta: 
 
  Dona María Sofía Godoy Gómez-Franqueira; dona Ana María Fernández 

Morenza; don Jorge Pumar Tesouro; don José Mario Guede Fernández; dona María 
Belén Iglesias Cortés; don José Jesús Cudeiro Mazaira; dona Flora Moure Iglesias; 
don Francisco Carlos Campos San Martín; don Miguel Prado López; dona María del 
Carmen Rodríguez Dacosta; dona Juana María Ageitos Gude; dona Custodia 
Concepción García Lozano; dona María Belén Prada Ramos; don Miguel Doval 
Garza; dona Monserrat Valencia León; don Martiño Xosé Vázquez Mato; Gonzalo 
Pérez Jácome; Armando Ojea Bouzo; don Domingo Castro Sotelo; don Manuel 
Álvarez Fernández; dona Laura Nóvoa García; dona Mª del Mar Fernández Dibuja; 
don Telmo Manuel Ucha Álvarez e don Jesús Vázquez Abad. 

 
Logo pola presidencia procédese á extracción das papeletas e a facer o reconto. 
 
O resultado da votación foi de vinte e cinco votos a favor e un voto en branco. 

Alcanzándose o mínimo, que era de dezaoito sis.  
 
Conseguintemente, apróbase a proposta de incoación de expediente a favor de don 

Fernando Bouso Caíña. 
 
 
6.2 Modificación puntual do PXOU de 1986 para a legalización de 

asentamento industrial e aprobación da ordenación detallada do ámbito en Untes-
Santa Cruz de Arrabaldo. Aprobación inicial. 
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O secretario dá conta do ditame da Comisión de Pleno ordinario do 26 de abril de 
2019 que, por tres votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular, e catro 
abstencións de Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal de Democracia Ourensana e 
do Grupo Municipal de Ourense en Común, ditamina favorablemente a seguinte proposta 
do xefe de Servizo de Planeamento e Xestión Urbanística, que se incorpora ao expediente. 

 
Lémbrase, tal e como consta nos informes, que o acordo plenario precisa maioría 

absoluta, isto é, catorce votos favorables. 
 
O Pleno do Concello, por dez a favor do Grupo Municipal do Partido Popular, sete 

votos en contra do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, e nove abstencións do 
Grupo Municipal Socialista, do Grupo Municipal de Ourense en Común e Laura Novoa 
García de Democracia Ourensana, adoptou o seguinte ACORDO: 

 
1.- Aprobar inicialmente a Modificación Puntual do PGOU de 1986 para a 

legalización de asentamento industrial e aprobación da ordenación detallada 
do ámbito de Untes-Santa Cruz de Arrabaldo na súa versión de documento 
para a aprobación inicial – DAI (modificado nº 1- novembro 2018 e anexo á 
memoria de data 15 de abril de 2019) presentado por J. M. Untes e Hijos, S.L. 
(representada por D. José Manuel Gómez Álvarez) asumida coma propia ós 
efectos da súa tramitación por acordo previo da Xunta de Goberno Local. 

 
2.- Someter o documento a información pública durante un prazo de dous meses, 

mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia; nun dos 
xornais de maior difusión na provincia; no taboleiro de anuncios municipal e 
na sede electrónica municipal. A documentación sometida a información 
pública abarcará todos os documentos integrantes do expediente tramitado, 
incluídos un resumo executivo, o estudo ambiental estratéxico e un resumo 
non técnico do estudo ambiental estratéxico, debidamente dilixenciados. 

 
3.- Trasladar dita documentación á Xunta de Galicia – Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Ordenación do Territorio 
e Urbanismo para que realice os trámites previstos nos arts. 60.7 da Lei de 
Galicia 2/2016 e 144.7 do Decreto da Xunta de Galicia 142/2016. 

 
4.- Solicitar, durante o período de información pública, os demais informes 

sectoriais que resulten preceptivos de conformidade coa lexislación vixente, de 
acordo cos informes obrantes no expediente. 

 
Queda aprobada pero non coa maioría suficiente para poder ser tramitada. 
 

 
6.3 Solicitude de compatibilidade de Don Javier Freire Gallego para o 

exercicio de profesor asociado na Universidade de Vigo. 
 
O secretario dá conta do ditame da Comisión de Pleno ordinario do 26 de abril de 

2019 que, por tres votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e catro 
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abstencións de Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal de Democracia Ourensana e 
do Grupo Municipal de Ourense en Común, ditamina favorablemente a seguinte proposta, 
que se incorpora ao expediente. 

 
O Pleno do Concello, por vinte e dous votos a favor do Grupo Municipal do 

Partido Popular, do Grupo Municipal Socialista e do Grupo Municipal de Democracia 
Ourensana, e catro abstencións do Grupo Municipal de Ourense en Común e Laura Novoa 
García de Democracia Ourensana, adoptou o seguinte ACORDO: 

 
Autorizar a compatibilidade solicitada por don Javier Freire Gallego, DNI 

44.459.668 R para compatibilizar o seu posto como funcionario do Concello de 
Ourense coa actividade como profesor asociado da Universidade con dedicación 
parcial ao amparo dos artigos 3.1, 4.1 e 7 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de 
incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas, sempre que 
se manteñan as mesmas condicións nos dous postos de traballo. 
 
 
6.4 Moción do Grupo Municipal Socialista a prol da posta en valor e 

optimización do funcionamento da Oficina de Atención ao Cidadán do Concello de 
Ourense.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Nos últimos case catro anos de desgoberno do PP no Concello de Ourense foi 

constante a degradación e a precaridade na que sumiu á Oficina de Atención ao 
Cidadán Municipal. Unha oficina creada polo anterior goberno socialista, que abriu ao 
público no ano 2008 e que atende a un número superior a 25.000 persoas anualmente, e 
que foi incrementando ano a ano o número de cidadáns atendidos e os servizos de atención 
ao público ofertados segundo os propios datos suministrados pola Concellería de 
Participación Cidadá. Unha oficina referente da institución municipal tanto na atención 
e información ao público como na recepción e tramitación de solicitudes e queixas 
veciñais na última década.  

 
Pero estes datos para o Partido Popular só lle serviron para “colgarse a medalliña” 

cando tocaba facer o balance anual, porque a pesar da súa falta de atención e desidia cara á 
oficina, esta seguía a funcionar grazas ao compromiso dos funcionarios municipais, coa 
maior normalidade e eficiencia posible, pese aos continuos recortes.  

 
Tanto o Alcalde como a concelleira de persoal Flora Moure eludiron en todo 

momento as demandas dos traballadores que exercen as súas funcións tanto nesta 
oficina como en xeral no Concello de Ourense. Foi unha constante durante todo o 
mandato as colas na planta baixa da casa consistorial mentres se lle privaba aos 
empregados públicos dos seus dereitos laborais e nin sequera se adoptaban medidas de 
reorganización ou reforzo do persoal para estas tarefas. 
 
� Dende finais do ano 2015 a causa da falta de persoal pechaba xa en horario de 

tarde. 
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� A Oficina de Atención ao Cidadán en concreto, como denunciamos os socialistas no seu 
momento, dende xaneiro de 2016 tiña un só traballador en horario de mañá e en 
maio do mesmo ano chegou a non poder atenderse ao público a partir das 12 horas, 
cando a atención ofertada era de 9 a 14 horas e de 16 a 20 horas, a excepción dos meses 
de xullo e agosto. 

� O teléfono de atención ao cidadán habilitado (988392909) non pode ser atendido 
dende entón ata hoxe nin tan sequera en horario de mañá polas carencias existentes, e o 
retraso na presentación e tramitación de solicitudes é máis que preocupante. 

� A día de hoxe, xa no ano 2019, a oficina conta con dúas funcionarias interinas, 
seguen sen poder ofrecer unha axeitada atención telefónica (reciben 3.000 

chamadas ao ano de media), non se poden realizar as xestións tributarias derivando 
aos cidadáns ás dependencias municipais da Praza da Imprenta, ademais de seguir sen 
poder tramitar axeitadamente as solicitudes, que no caso das peticións veciñais son 

aproximadamente de máis de 1.200 ao ano, o que produce reclamacións por falta de 
resposta constantes.  

 
Todos estes feitos que denunciamos durante todo o mandato foron sucedéndose no 

tempo sen que os responsables municipais do PP puxeran da súa parte para solventalos, o 
que nos fai pensar que o seu único fin é a eliminación da Oficina de Atención ao 
Cidadán. De outro xeito non se pode entender que a sabendas da diminución substancial 
da calidade na atención ao público e o colapso administrativo existente que repercute 
a todas as dependencias e concellerías, nada se fixera neste tempo. Os socialistas 
consideramos que nin o Alcalde nin Flora Moure cren na funcionalidade nin na 
transcendencia desta oficina dentro do organigrama do concello e moito menos lles importa 
a súa función de cercanía e a axuda que está a prestar desde fai máis dunha década a 
multitude de veciños e colectivos da nosa cidade.  

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

aprobación desta Corporación Municipal as seguintes propostas de ACORDOS: 
 

1. Instar ao Goberno Municipal a manter e poñer en valor a Oficina de Atención ao 

Cidadán do Concello de Ourense despois de máis dunha década dende a súa 

apertura e quedando demostrado a súa idoneidade e eficacia como ferramenta de 

proximidade do noso concello e de axuda aos veciños e veciñas de Ourense.   

 

2. Instar ao Goberno Municipal a que se comprometa a realizar un estudio de 

necesidades de persoal para o reforzo da Oficina de Atención ao Cidadán do 

Concello de Ourense e poña en marcha todas as medidas oportunas para facelo 

efectivo á maior brevidade posible.  
 
O Pleno do Concello, por dezaoito votos a favor do Grupo Municipal do Partido 

Popular, do Grupo Municipal Socialista e do Grupo Municipal de Ourense en Común e 
oito  abstencións do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, adoptou o seguinte 
ACORDO: Aprobar a moción. 
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6.5 Moción do Grupo Municipal Socialista contra o desmantelamento do 
servizo de axuda no fogar no Concello de Ourense por parte do goberno do Partido 
Popular. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Remata a lexislatura do Partido Popular no Concello de Ourense deixando nunha 

situación crítica e de total abandono un servizo esencial para os veciños e veciñas de 
Ourense: o servizo de axuda no fogar. Cabe recordar que para nós, os socialistas, foi unha 
aposta clara durante o mandato 2007-2015 a ampliación da cobertura social para todas as 
persoas que así o precisaron na nosa cidade, pero a chegada do PP ao goberno truncou de 
maneira brutal o funcionamento e a axeitada prestación deste servizo clave, 
fundamentalmente pola ineptitude e falta de capacidade de xestión da concelleira Sofía 
Godoy en connivencia coa ausencia de vontade política e sensibilidade social do Alcalde, 
Jesús Vázquez.  

 
Foi un tema recorrente dentro da nosa labor dende a oposición durante este 

mandato, pero tamén frustrante para nós, que tivemos que asistir día a día, mes a mes, e ano 
a ano, ao desmantelamento desta prestación social namentres os responsables políticos 
presumían de datos irreais e se instalaban na “cultura das fotos”, enganando á cidadanía e 
actuando con total desleixo cara á aqueles que máis o necesitan na nosa cidade.  
 
� Os problemas fundamentais que desembocaron na situación extrema na que nos 

atopamos foron os seguintes: 
 

1. A caducidade do contrato de prestación do servizo de axuda no fogar no mes de 
xaneiro de 2019 

 
Advertimos continuamente de que o 3 de xaneiro de 2019 caducaba o contrato e 

denunciamos que nin sequera tiñan os novos pregos redactados dende a Consellería de 
Benestar Social, nin moito menos se atopaba o expediente de contratación no seu 
debido departamento porque non existía. A resposta foi que tiñan unha prórroga de 3 
meses máis e cando remataron eses 3 meses, o día 3 de abril de 2019, outra por 6 meses. 
Estas respostas producíronse a raíz das denuncias públicas do Grupo Municipal Socialista, 
actuando a concelleira e o Alcalde con total escurantismo e imprudencia, xa que son 
conscientes de que non se avanzou no procedemento do concurso e a situación da 
empresa Valoriza, actual concesionaria do servizo, podería achegar infinidade de 
problemas e efectos colaterais pola continuidade na prestación precaria do servizo.  

 
A falta de previsión do actual goberno do PP, o seu pasotismo e desidia, provocarán 

que o servizo se atope en precario ata o remate de lexislatura como mínimo, e tendo en 
conta que non hai nada avanzado administrativamente, o futuro goberno municipal pode ter 
un gravísimo problema antes de que remate o ano 2019, xa que o servizo correría o risco de 
non poder seguirse prestando. 
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2. A nefasta xestión das horas de dependencia e libre concorrencia, as listas de espera 
existentes e a ausencia de informes de seguimento por parte da empresa. 

 
Outro tema esencial no desmantelamento do servizo de axuda no fogar é a xestión 

das horas de dependencia e libre concorrencia. Durante todo o mandato o Alcalde 
presumiu dos milleiros de horas que a Xunta de Galicia concedía ao Concello de Ourense, 
ata que tivo que recoñecer en pleno ademais, que este número era irreal e que eran 
incapaces de xestionalas dunha maneira razoable, polo tanto perdéronse e non 
chegaron a prestarse.  

 
De feito, do ano 2017 a 2018, o concello diminuíu máis de 300 horas prestadas de 

libre concorrencia e máis de 2.000 horas prestadas de dependencia. No 2019 a tendencia 
segue, e estamos a falar xa de 6.000 horas menos prestadas no caso de dependencia.  

 
En canto ás listas de espera para os solicitantes de axuda no fogar, seguen a 

aumentar, no caso das de dependencia atópanse paralizadas as altas dende o mes de 
agosto de 2018, e estamos a falar xa de preto de 300 persoas necesitadas ás que se lle 
recoñece que non se lles vai a dar esa prestación dende o propio Concello de Ourense.  

 
Por último, dende a chegada ao goberno do PP en xuño de 2015, non temos 

constancia nin acceso a informes de seguimento por parte da empresa, que teñen 
carácter obrigatorio, e que o concello debería instar á empresa para a súa elaboración 
periódica cada dous meses.  

 
En resumo, o que tamén conleva todo isto e que é única e exclusivamente 

responsabilidade municipal, do Alcalde e de Sofía Godoy, é que cantas menos horas, 
menos persoal necesita a empresa concesionaria, de aí que prescinda del e se 
produzan despidos, e tamén o máis sangrante de todo: diminución e falta de cobertura 

social para os veciños e veciñas de Ourense que máis o precisan. 
 

3. Facturas pendentes de pago e intereses de demora. 
 

A pesar das múltiples excusas do Alcalde e Sofía Godoy para xustificar as demoras 
no pagamento das facturas deste servizo, a realidade é que a súa falta de dilixencia xa 
repercutiu nos petos de todos os cidadáns obrigando a pagar en intereses de demora á 
empresa máis de 200.000€, cantidade que segue “in crescendo” e coa que ben se podían 
cubrir servizos esenciais como a concesión de becas de libros e comedor aqueles que 
cumpran todos os requisitos e quedaran nas listas de agarda, ou simplemente a aumentar a 
partida destinada a emerxencias sociais. 
 
4. Ausencia de sancións á empresa concesionaria por incumprimento de contrato. 
 

A falta de transparencia e deixadez do actual goberno do PP tamén se fixo evidente 
na ausencia de seguimento do contrato e a ausencia de sancións á empresa concesionaria 
ante posibles incumprimentos. A pesar de solicitalos en varias ocasións, nunca se nos 
facilitaron informes sobre a imposición de sancións por incumprimento de contrato. 
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Todo esto en resumidas contas lévanos, despois de catro anos, a volver a denuncialo 

diante do pleno desta corporación e esixir que de aquí ao remate da lexislatura non se 
deixe morrer a posta en marcha da renovación desta concesión e se demostre vontade 
política para solucionar todas as eivas expostas, que como xa dixemos repercuten 
gravísimamente aos novos cidadáns, como se veu facendo de maneira premeditada por 
parte dun goberno sen ningún tipo de capacidade de xestión pero cunha irreponsable falta 
de sensibilidade social, nunca antes coñecida nesta cidade.  

  
Por todo o exposto, o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE presenta para a aprobación 

desta Corporación Municipal as seguintes propostas de ACORDOS: 
 
1. Instar ao Goberno Municipal á elaboración e aprobación urxente dos pregos para a 

licitación do novo concurso para a prestación do servizo de axuda no fogar no 

Concello de Ourense. 

2. Instar ao Goberno Municipal a que proceda a realizar o estudio de necesidades en 

canto ao números de horas de prestación do servizo no fogar (dependencia e libre 

concorrencia), co fin de poner en marcha unha xestión áxil e responsable das 

mesmas que desbloquee as listas de agarda actuais e, así mesmo, que garanta a 

presentación dos informes de seguimento obrigatorios por parte da empresa cada 2 

meses. 

3. Instar ao Goberno Municipal a que optimice de maneira urxente o procedemento de 

xestión de pagamento das facturas do SAF, para que deixemos de pagar intereses de 

demora que poderían destinarse a outros fins sociais. 

 

4. Instar ao Goberno Municipal a que garanta o cumprimento do contrato do SAF, 

realizando informes sobre incumprimentos contractuais detectados e impoñendo as 

sancións oportunas, de ser o caso. 
 
O Pleno do Concello, por quince votos a favor do Grupo Municipal de Democracia 

Ourensana, do Grupo Municipal Socialista e do Grupo Municipal de Ourense en Común, 
dez votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular, e unha abstención da señora  
Nóvoa García do Grupo de Democracia Ourensana, adoptou o seguinte ACORDO: 
Aprobar a moción. 

 
 
6.6 Moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa ao rescate 

da concesión do servizo público de limpeza e recollida e transporte de residuos 
sólidos urbanos.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El servicio público de limpieza urbana y recogida y transporte de residuos sólidos 

urbanos del Ayuntamiento de Ourense, que actualmente lleva a cabo ECOURENSE UTE, 
continúa siendo foco de problemas y estando de actualidad por sus continuadas deficiencias 
a la hora en el servicio prestado. 
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Los incumplimientos del pliego, denunciados de forma reiterada por Democracia 
Ourensana, mantienen su habitual frecuencia. La ciudad continúa estando sucia y, pese a 
los intentos por disimular y arreglar la ciudad en el periodo pre-electoral en el que nos 
encontramos, tanto los ciudadanos de Ourense, como los turistas que visitan la ciudad, son 
conscientes de la realidad. 

 
Ante esta situación, como suele ser habitual con el actual gobierno y su pésima 

gestión de las concesiones, el más perjudicado es quien no está recibiendo correctamente un 
servicio contratado y sufragado con sus impuestos: el ciudadano de Ourense.  

 
La relación entre el Concello y la actual concesionaria ya hace tiempo que se dirime 

en los juzgados, siguiendo el particular tira y afloja del gobierno local, que intenta imponer 
sanciones que posteriormente son recurridas por la UTE y que no dejan en buen lugar a 
ninguna de las partes implicadas, como queda reflejado en el siguiente recorrido judicial: 
 

1. En enero de 2010, ECOURENSE y el Concello de Ourense suscriben el “contrato 
administrativo del servicio público de limpieza urbana y recogida y transporte de 
residuos sólidos urbanos”, por una duración de 10 años y con un precio total de 
8.591.822.88 euros más IVA. 

 
2. El 22 de noviembre de 2012 el gobierno local manifiesta el incumplimiento de 

contrato por parte de Ecourense, al no contar con parte del personal que 
obligatoriamente debe tener, tal y como figura en el pliego en vigor. Debido a ello, 
inicia proceso judicial para reclamar 296.214,34 euros en concepto de “devolución 
de ingresos indebidos”.  

 
El proceso concluye con sentencia firme el 26 de Febrero de 2014 y, pese a que la 
sentencia constata que Ecourense incumplió las condiciones del pliego al modificar 
unilateralmente el organigrama de personal, desestima la reclamación del 
Concello por una razón meramente formal, dejando sin efecto la devolución de 
ingresos indebidos. 
 

3. El 26 de Septiembre de 2013 sucede otra situación similar a la de 2012, el Concello 
nuevamente reclama 814.635,19 euros por los mismos motivos, que serían resueltos 
con sentencia firme el 28 de Julio de 2017. En dicha sentencia, que acarrea una 
multa de 12.000 euros para Ecourense se recoge lo siguiente: 

 
“(...) resulta incontrovertido que la actora modificó unilateralmente el organigrama 

de personal establecido en el contrato, así como sus determinaciones sobre 

maquinaria y servicios que debía prestar, a la baja con carácter general (menos 

personal, menos horas de trabajo, menos maquinaria, menos servicios, etc). Los 

resultados de la Auditoría obrante en el expediente administrativo son 

contundentes. (...)” 
 
Pese a ello, de nuevo se desestima el pago reclamado por el Concello por la misma 
causa que en 2014: motivos formales. 
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4. Por otra parte, desde finales de 2012, el Concello procedió a devolver las facturas 
inicialmente emitidas por Ecourense, aceptando solamente facturas en las que se 
descontaban los puestos que la empresa no tenía contratados. Ecourense intentó 
reclamar dichas cantidades el 5 de junio de 2014 presentando una queja a través del 
Registro General de la administración local, lo que acabó derivando en otro 
proceso judicial por culpa del Concello, que incumplió su obligación de resolver 
por vía administrativa dicha reclamación. 

5.  
Finalmente, con fecha de 5 de julio de 2018, se dicta sentencia en la que se 
desestima la reclamación de Ecourense, a la vez que vuelve a dejar constancia 
expresa de las irregularidades manifiestas de ambas partes, pues de forma 
complementaria a la sentencia, recoge lo siguiente: 
 
“... dada la situación que se ha puesto de manifiesto, de incumplimiento contractual 

permanente imputable a la contratista y conforme a lo señalado en las dos 

sentencias conexas citadas, el Concello debió haber incoado un expediente 

específico para resolver con carácter definitivo lo que proceda sobre la devolución 

de ingresos indebidos y las consecuencias mayores que se pueda conllevar para la 

contratista dicho incumplimiento. Ya se indicó en dichas sentencias que no existe 

inconveniente en que el Concello incoe ese expediente específico, con los 

correspondientes trámites de audiencia y prueba, para proceder frente a la 

contratista de manera definitiva por sus reiterados incumplimientos. En realidad 

resulta obligado a ello.” 
 

Expuesto todo este periplo judicial, se puede afirmar sin ninguna duda que la 
empresa Ecourense lleva años prestando un servicio deficiente y que no se ajusta a las 
condiciones del pliego y que, además, el Concello, lejos de solucionar la situación, tal y 
como Democracia Ourensana ha reclamando en reiteradas ocasiones, ha actuado en contra 
de sus propios intereses, perdiendo reclamaciones por defectos de forma y causando 
nuevos procesos judiciales por mantener silencio ante una reclamación de obligada 
resolución por vía administrativa. 

 
Los hechos hablan por si mismos, no puede sostenerse esta ridícula situación con el 

servicio de limpieza y recogida de residuos durante más tiempo, es necesario recuperar la 
seriedad, el control y la calidad de dicha concesión de forma inmediata. 

 
Por todo ello, Democracia Ourensana presenta ante el Pleno la siguiente 

 
PROPUESTA 

 
1. Que el Gobierno Municipal proceda al rescate de la concesión del servicio público 

de limpieza urbana y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del Concello 
de Ourense que actualmente presta ECOURENSE UTE, por los reiterados y 
demostrados incumplimientos sistemáticos de contrato, para proceder a una nueva 
licitación o a considerar la remunicipalización del servicio. 
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O Pleno do Concello, por dez votos a favor do Grupo Municipal de Democracia 
Ourensana e do Grupo Municipal de Ourense en Común, quince votos en contra do Grupo 
Municipal do Partido Popular e do Grupo Municipal Socialista, e unha  abstención da 
señora Nóvoa García do Grupo de Democracia Ourensana, adoptou o seguinte ACORDO: 
Rexeitar a moción. 

 
 
6.7 Moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa á posta en 

valor do patrimonio paisaxístico e monumental da provincia de Ourense. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Ourense é a única das provincias galegas que non ten mar. Esta realidade 
condiciona toda a nosa forma de vida, a cultura, e o desenvolvemento económico. Somos 
unha das provincias mais esquecidas, empobrecidas e envellecidas de toda España. 
Descoñecida mesmo polos propios ourensáns, pese a que son moitos os lugares que 
converten a nosa provincia en unha das máis fermosas e máxicas, non soamente de Galicia, 
senón de toda España. 

 
A realidade é que as áreas do interior espertan relativamente escaso interese fronte 

aos territorios da costa, a pesares da calidade dos nosos recursos e do patrimonio 
monumental, histórico e paisaxístico. Por eso é necesario a súa posta en valor, contando 
con políticas de discriminación positiva dende as administracións públicas que compensen 
e revertan esta situación.  

 
Existen múltiples exemplos desta situación de riqueza desaproveitada na nosa 

provincia, como se detalla a continuación: 
 

1. O canon do Sil ou a Ribeira Sacra. Declarada ben de interese cultural e candidata á 
categoría de patrimonio mundial, ten razóns históricas, etnográficas e naturais 
dabondo para ser declarada como tal, pero tamén carencias que limitan que poida 
ser todo o rendible que merece.  

2. O Bidueiral de Montederramo, o bosque de bidueiros situado máis ó sur de Europa 
cunha extensión de case 2000 hectáreas. Un enclave natural único dende o punto de 
vista botánico e paisaxístico onde conxugar deporte, natureza e ecoloxía, pero pouco 
coñecido e desaproveitado que apenas recibe visitantes. 

3. Pena Trevinca, con 2.127 metros de altitude, un dos poucos lugares do mundo, e o 
único de Galicia, que conta cun certificado de destino turístico 'Starlight', que 
distingue aos mellores puntos do planeta para contemplar as estrelas. 

4. O Teixedal De Casaio, considerado como o bosque máis vello de toda Galicia, o 
maior bosque de “tejos” da Península Ibérica. 

5. Cabeza De Manzaneda, a nosa estación de esquí que precisa dun importante 
impulso e desenvolvemento para evitar a “estacionalidade”, é dicir, que poida ser 
desfrutada e atractiva en calquera data do ano sen que a falta de neve sexa un 
impedimento para o seu goce. 
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6. O Xurés. Parque Natural Da Baixa Limia. Sendeirismo e natureza, carreiras e rutas 
cheas de pozas e fervenzas, pero que, pese a ser mellor, en comparación, que a parte 
portuguesa, non recolle os mesmos froitos. 

 
A cidade de Ourense, como capital da provincia, é unha das principais interesadas 

no adecuado desenrolo desta riqueza desaproveitada, debido aos beneficios colaterais, tanto 
por turismo coma por xeración de emprego directo e indirecto, que outorga a presencia de 
puntos de riqueza paisaxística e monumental na contorna da provincia. Hoxe en día a 
demanda social pola natureza é evidente e non se debe desaproveitar. O turismo rural está 
de moda e poucas zonas posúen tanto patrimonio natural e de tanto valor como a nosa. 
Darlle o valor que merece e amosar a nosa cultura, é dotar de valor engadido aos produtos 
agroalimentarios e artesanais locais, dar un impulso e desenvolvemento en termos 
económicos e de creación de emprego no rural. É fixación de poboación, é riqueza 
económica, é futuro. 

 
Os elementos claves necesarios son a optimización dos recursos existentes e fortes 

inversións para crear e mellorar infraestruturas (inexistentes ou caracterizadas pola súa 
mala accesibilidade): vías de comunicación, mellorar e publicitar rutas, promover festas, 
ofrecer aloxamentos, actividades no medio rural, zonas recreativas e de acampadas, 
actividades de achegamento á natureza, etc. 

 
A posta en valor do noso patrimonio representa unha oportunidade para o 

coñecemento e desenvolvemento socioeconómico de Ourense e das comarcas, de 
recuperación duns espazos que sofren abandono demográfico e socioeconómico. Esta 
promoción, sempre a través dunha explotación sostible a través dun uso intelixente dos 
recursos dispoñibles, precisa de plans de inversión e de medidas de planificación concretas. 
De ahi a necesidade de verdadeira vontade política e da implicación das Administracións 
públicas para coordinar e xestionar as inversións nesta área. Neste sentido a Deputación de 
Ourense e a Xunta de Galicia deben traballar en prol dunha política xeral, e turística en 
particular, que abandone o modelo dominante de sol e praia concentrado na franxa litoral, 
revertendo a discriminación histórica do interior. 

 
Por tanto, Democracia Ourensana presenta ante o pleno a seguinte 

 
PROPOSTA 

 
1. Instar á Deputación de Ourense e a Xunta de Galicia para que se "AUMENTE" toda 

A POSTA EN VALOR do patrimonio paisaxístico, monumental e histórico da nosa 
provincia, realizando un estudio ou proxecto para a conservación, promoción, 
mellora e rendibilidade das zonas mencionadas e outras de igual valor mediante as 
inversións necesarias e con previsión nos orzamentos. 
 
 
O Pleno do Concello, por doce votos a favor do Grupo Municipal de Democracia 

Ourensana e do Grupo Municipal Socialista e trece votos en contra do Grupo Municipal do 
Partido Popular e do Grupo Municipal de Ourense en Común, adoptou o seguinte 
ACORDO: Rexeitar a moción. 
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6.8 Moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa a 
promover e garantir o soterramento de vías en diversos puntos da cidade. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La difícil convivencia entre coches y peatones, la saturación de tráfico o las 

dificultades de movilidad peatonal en algunos puntos de nuestra ciudad son situaciones 
sobradamente conocidas por los ourensanos. La actual planificación urbanística, 
consecuencia de años de parálisis por la ausencia de PXOM, necesita urgente revisión y 
modernización. 

 
Concretamente, existen tres puntos clave en la ciudad que necesitan de nuevas 

infraestructuras soterradas para adaptarse a las necesidades y demandas de los tiempos que 
corren, rebajando el tráfico en superficie y facilitando la movilidad peatonal de las mismas: 
 
1. Avenida Otero Pedrayo 
 

El soterramiento de la Avenida Otero Pedrayo es una reclamación histórica de la 
ciudad. Descartado tanto por el Concello de Ourense como por la Xunta, que se niegan a 
una obra de calado en Ourense, cifrada en 14 millones por el concejal de urbanismo, José 
Cudeiro, pese a la necesidad real y urgente del soterramiento de la zona, demandado por los 
vecinos desde hace años. 

 
El gasto excesivo no puede ser motivo suficiente para denegarle a Ourense esta 

infraestructura, pues en otras ciudades gallegas se han llevado a cabo inversiones similares 
para proyectos del mismo tipo, como el túnel de O Parrote en A Coruña, cofinanciado entre 
la Xunta, que aportó 12 millones, y el Concello, que desembolsó los dos restantes. 

 
Las actuales obras aprobadas por la Xunta de Galicia para mejorar la seguridad vial 

con dos rotondas, no alcanzan ni siquiera la categoría de parche, pues no solucionan 
ninguno de los problemas reales que presenta este tramo y que sí solventaría el 
soterramiento de la vía: 
 

• El vial es uno de los principales puntos de entrada y salida de la ciudad, por lo que 
la cantidad de tráfico, aparte de ser considerable, sigue sin estar optimizado y 
contribuye a una notable contaminación acústica en la zona. 

 
• Continúa la división entre las dos zonas del Campus, obligando al uso de la 

esperpéntica pasarela provisional que ha acabado por convertirse en definitiva. Pese 
a la presencia de dicha pasarela, la movilidad peatonal, tanto entre las dos zonas del 
campus como con la Lonia es claramente mejorable, obligando a los viandantes a 
atravesar múltiples cruces en zonas de alto volumen de tráfico. 

 
2. Ronda Bulevar 
 

Otra reclamación histórica: la conocida como ronda bulevar. En este caso se trata de 
un proyecto que lleva décadas sobre la mesa y cuyo propósito es unir mediante un vial los 
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barrios de O Couto, Rabo de Galo, Salto do Can, A Carballeira, la avenida Marcelo Macías, 
Finca Sevilla y Mariñamansa. 

 
Actualmente, los vecinos de A Carballeira demandan el soterramiento de los viales 

proyectados sobre el parque de la plaza de la Legión, acordado en el plan de urbanismo de 
2003, pero que quedó en el aire tras el plan posterior elaborado por el PSOE en 2013, en el 
que se apostaba por un vial en superficie. 

 
Dicho vial, tal y como alegan los vecinos de la zona, no aportaría nada positivo para 

el barrio, pues supondría la transformación irreversible del parque, provocaría un aumento 
del tráfico, lo que también conllevaría el consiguiente incremento de ruidos, acarreando 
pérdidas de valor de las viviendas. También se verían afectadas un número considerable de 
las plazas de aparcamiento de las que actualmente se dispone por la zona afectada. 

 
En definitiva, toda una serie de complicaciones y pérdida de calidad de vida de 

todos los vecinos de la zona, que podrían subsanarse con el simple soterramiento del tramo 
a su paso por parque, de forma que se compatibilizase la necesaria conexión entre barrios 
que aporta la ronda bulevar, pero transcurriendo de forma inocua por la zona en cuestión.  

 
La ejecución de este soterramiento es prácticamente una cuestión de respeto 

institucional a las movilizaciones vecinales ocurridas hace años, cuyas presiones y protestas 
consiguieron el ya mencionado acuerdo de 2003 con el gobierno municipal. 
 

2. Os Remedios – Concepción Arenal  
 

Este tramo contiene uno de los puntos “ilustres” de la ciudad por los conflictos y 
problemas de tráfico que padece desde hace años. Sobradamente conocido por el caos 
diario que se forma durante las horas de entrada y salida del colegio situado en las 
proximidades y en el que a duras penas intentan compartir espacio los conductores que 
acuden a recoger en coche a sus hijos, con los peatones que transcurren por la zona y con el 
tráfico rodado —de volumen considerable, al ser una de las vías de acceso principales de la 
zona centro desde la autovía—. Y todo esto a los pies de uno de los puntos turísticos 
principales de Ourense: el Puente Romano. 

 
Esta zona necesita priorizar la movilidad peatonal, para invitar a su disfrute y a 

transcurrir por ella de forma relajada, tanto para los ciudadanos de Ourense como para los 
turistas que visitan la ciudad, facilitando el tránsito sin cruces y resaltando la presencia del 
Puente Romano, al eliminar del paisaje la elevada circulación de vehículos y el ruido que 
ello conlleva, a través del soterramiento del tramo en cuestión. 

 
Esta infraestructura debe tener en cuenta las particularidades de la zona, no dejando 

de lado la necesidad de garantizar plazas de estacionamiento en superficie, tanto para carga 
y descarga, como para el acceso al colegio para la recogida de los estudiantes en los 
horarios establecidos. También es de obligado cumplimiento, por la ubicación del tramo, la 
impermeabilidad del túnel, al estar situado en una zona parcialmente inundable. 
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Los soterramientos descritos en la presente moción, son parte y prueba evidente de 
la discriminación histórica de Ourense con respecto al resto de las demás grandes ciudades 
de Galicia. Son infraestructuras de evidente necesidad e indiscutible beneficio, algunas de 
ellas reclamadas y defendidas desde hace años por la propia ciudadanía, pero que no han 
recibido atención alguna por la Administración Autonómica, cuya colaboración es 
necesaria para unas obras de este calado. 

 
Es por ello que Democracia Ourensana considera necesario reclamar a la Xunta de 

Galicia que ejerza medidas de discriminación positiva con la ciudad de Ourense, asumiendo 
los costes de implantar estas infraestructuras en la forma y condiciones que cada zona 
necesita y, por ello, presenta ante el pleno la siguiente 
 

PROPUESTA 
 

1. Que el Gobierno Municipal proceda a INSTAR a la Xunta de Galicia a realizar los 
soterramientos de la Avenida Otero Pedrayo, de la Ronda Bulevar y del tramo Os 
remedios – Concepción Arenal, ajustándose a las particularidades y necesidades de 
cada zona y aportando la totalidad de la financiación necesaria para acometer las 
obras pertinentes. 

 
 
Emenda presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular. 
 
EMENDA DE MODIFICACIÓN: 

 
TEXTO INICIAL: 
 

1. Que o Goberno Municipal proceda a INSTAR á Xunta de Galicia a realizar os 
soterramentos da avenida Otero Pedrayo, da Ronda Bulevar e do tramo Os remedios 
– Concepción Arenal, axustándose ás particularidades e necesidades de cada zona e 
achegando a totalidade do financiamento necesario para acometer as obras 
pertinentes. 

 
MODIFICACIÓN: 
 

1. Que en prol dunha mellor mobilidade na cidade, o goberno municipal realice un 
estudo técnico e económico sobre a posibilidade de diferentes soterramentos 
(Avenida Otero Pedrayo, Ronda Bulevar, tramo Os Remedios-Concepción Arenal, 
zona do Peliquín, soterramento da Nacional 120, entre outros) 

 
NOVA REDACCIÓN FINAL: 
 

1. Que en prol dunha mellor mobilidade na cidade, o goberno municipal realice un 
estudo técnico e económico sobre a posibilidade de diferentes soterramentos 
(Avenida Otero Pedrayo, Ronda Bulevar, tramo Os Remedios-Concepción Arenal, 
zona do Peliquín, soterramento da Nacional 120, entre outros) 
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O Pleno do Concello, por trece votos a favor do Grupo Municipal do Partido 

Popular e do Grupo Municipal de Ourense en Común, sete votos en contra do Grupo 
Municipal de Democracia Ourensana, e seis abstencións do Grupo Municipal Socialista e 
da señora Nóvoa García de Democracia Ourensana, adoptou o seguinte ACORDO: 
Aprobar a emenda. 

 
En consecuencia, queda aprobada a moción coa redacción dada pola emenda. 
 
 
6.9 Moción do Grupo Municipal Socialista a prol do cambio de situación da 

futura nova pista de deportes urbanos en Ourense e da protección e mantemento do 
parque do Couto como zona verde e espazo de esparexemento para os veciños da 
cidade. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A práctica de deportes urbanos no Concello de Ourense vén medrando 

substancialmente nos últimos anos sen que na cidade existan as suficientes instalacións ou 
equipamentos para o seu desenvolvemento, á marxe da zona existente no entorno do 
Complexo Deportivo Municipal dos Remedios. Así pois, os seus usuarios adoitan verse en 
entornos coma o Parque dos Mercedes ou o Xardín do Posío practicando diferentes 
modalidades deste tipo de deportes, co risco que conleva para os veciños que os frecuentan 
coma espazos de lecer e o desgaste e deterioro que para os propios parques isto supón.  

 
Paralelamente a esta iniciativa iniciouse tamén unha recollida de sinaturas a prol 

dun novo espazo para disciplinas de deslizamento coma o BMX, o Skate ou Patíns, co 
fin de que os usuarios non tiveran que irse fóra da cidade para poder practícalas nin usar 
outros lugares públicos non habilitados co mesmo fin. Barallábanse naquel momento entre 
os espazos municipais que poderían albergar este novo equipamento algúns como o sito 
baixo a Ponte Novísima ou o propio Acceso Centro no inicio do Paseo das Ninfas.  

 
O 8 de marzo de 2018, na sesión ordinaria do Consello Municipal de Deportes, 

acordouse aprobar a contratación do servizo de redacción do proxecto básico e de 
execución para a construción dun skatepark no Concello de Ourense.  

A proposta aprobada por unanimidade de todos os grupos incluía aprobar o gasto do 
contrato menor do servizo de redacción do proxecto básico e de execución para a 
construción dun skatepark no Concello de Ourense polo importe de execución de 6.838,92 
€.  

 
O 1 de agosto de 2018, o Goberno Municipal da man da Xunta de Galicia 

presentaba públicamente o proxecto redactado da futura pista de skate no barrio do Couto, 
que se ubicaría fronte ao Centro de Saúde do Couto, entre a avenida da Ribeira Sacra e a 
Rúa Bispo Lourenzo, e xa anunciaban que se integraría e se licitaría conxuntamente no 
expediente relativo á segunda fase da posta en valor da Ponte Romana. 
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O 29 de xaneiro de 2019 foi asinado o convenio de colaboración entre a 
Consellería de Cultura e Turismo, a Axencia Galega de Infraestruturas e o Concello 
de Ourense, para a execución das obras da segunda fase da posta en valor da Ponte 
Vella de Ourense. No dito convenio, no apartado das obras recollidas no proxecto 
contémplase a eliminación da pista de skate anexa á capela e a reconstrucción da mesma. 
Así mesmo, en canto aos compromisos das partes, cabe destacar que: 

 
• A Consellería de Cultura e Turismo supervisará e aprobará o proxecto das obras. 
• A Axencia Galega de Infraestruturas licitará e contratará as obras e achegará o 

financiamento necesario para a súa execución. 
• O Concello de Ourense porá a disposición os bens e terreos da súa titularidade 

necesarios para as mesmas.  
 

Finalmente un grupo de veciños do barrio do Couto comezaron a mobilizarse a 
principios de ano en contra do proxecto municipal de ubicar a pista para deportes urbanos 
no denominado Parque do Couto baixo a Ponte do Milenio en dirección a 
Vistahermosa, unha vez que coñeceron que o proxecto levaba consigo a destrución da 
zona axardinada e a tala de especies arbóreas existentes na zona. Os veciños defenden a 
pervivencia do parque fronte á agresión que supón aniquilar esta zona de especies 
caducifolias e que pón en perigo un espazo importante da cidade pragado de árbores 
de folla perenne, con especies de cedros do Atlas e do Himalaia e de ciprés de Arizona, 
ademais de considerar que este pulmón verde representa un “centro de día” para os 
maiores do barrio do que terían que prescindir se a construción segue adiante, e onde 
terían que eixar de reunirse, pasear e conversar.  

 
O actual goberno do PP manifestou que sería necesario prescindir de a lo menos 15 

especies de arbustos, prantas e pequenos árbores por motivos de seguridade debido á 
instalación da área de “pumptrack” contemplada no proxecto.  

 
Os usuarios destas prácticas deportivas cabe recordar que xa no ano 2017 

habían proposto a habilitación de espazos baixo a Ponte Novísima, baixo o Acceso 
Centro da autovía ou calquera outro de titularidade municipal para o asentamento 
idóneo do Skate-Bike Park cuberto para riders de todos os niveis. Engadindo ademais 
no seu día que se contará con técnicos e empresas especializadas neste tipo de montaxes. 

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

aprobación desta Corporación Municipal as seguintes propostas de ACORDOS: 
 

1. Instar ao Goberno Municipal a que poña a disposición da Xunta de Galicia de 

maneira urxente un espazo municipal alternativo para a construción da nova 

pista para deportes urbanos contemplada no Convenio de Colaboración para a 

execución das obras da segunda fase da posta en valor da Ponte Vella.  
 

2. Instar ao Goberno Municipal a que realice todas as modificacións oportunas do 

proxecto redactado para garantir que Ourense poida contar cun novo Skate-Bike 
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Park que satisfaga aos usuarios destas prácticas deportivas sen causar molestias 

ou prexuízos aos veciños e veciñas da cidade.  

 

3. Instar ao Goberno Municipal a que se comprometa a protexer, manter e poñer en 

valor o Parque do Couto como pulmón verde da nosa cidade, preservando as 

especies árboreas existentes nel, mellorando e implementando o seu mobiliario, e 

apostando pola zona como zona de esparcemento e convivencia esencial para os 

veciños e veciñas do barrio do Couto e do resto da nosa cidade. 
 
 

Emenda presentada polo Grupo Municipal Socialista. 
 
EMENDA DE SUBSTITUCIÓN: 
 
TEXTO INICIAL: 

 
1. Instar ao Goberno Municipal a que poña a disposición da Xunta de Galicia de 

maneira urxente un espazo municipal alternativo para a construción da nova pista 
para deportes urbanos contemplada no Convenio de Colaboración para a execución 
das obras da segunda fase da posta en valor da Ponte Vella.  
 

2. Instar ao Goberno Municipal a que realice todas as modificacións oportunas do 
proxecto redactado para garantir que Ourense poida contar cun novo Skate-Bike 
Park que satisfaga aos usuarios destas prácticas deportivas sen causar molestias ou 
prexuízos aos veciños e veciñas da cidade.  
 

3. Instar ao Goberno Municipal a que se comprometa a protexer, manter e poñer en 
valor o Parque do Couto como pulmón verde da nosa cidade, preservando as 
especies árboreas existentes nel, mellorando e implementando o seu mobiliario, e 
apostando pola zona como zona de esparcemento e convivencia esencial para os 
veciños e veciñas do barrio do Couto e do resto da nosa cidade. 
 

SUBSTITUCIÓN: 
 

1. Instar ao Goberno Municipal a que solicite de inmediato a devolución da parcela 
cedida inicialmente á Confederación Hidrográfica Miño Sil, despois de que esta 
rexeitara construír neste emprazamento a súa sede, co fin de poñela a disposición da 
Xunta de Galicia de maneira urxente para a construción da pista de Pump track 
contemplada no Convenio de Colaboración para a execución das obras da segunda 
fase da posta en valor da Ponte Vella. Procurando deste modo abrir o parque á 
cidade, preservar a área verde do mesmo, mellorar a súa permeabilidade co Pavillón 
Municipal de Deportes e garantindo finalmente a convivencia no mesmo espazo de 
usuarias e deportistas. 

 
TEXTO DEFINITIVO: 

1. Instar ao Goberno Municipal a que solicite de inmediato a devolución da parcela 
cedida inicialmente á Confederación Hidrográfica Miño Sil, despois de que esta 
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rexeitara construír neste emprazamento a súa sede, co fin de poñela a disposición da 
Xunta de Galicia de maneira urxente para a construción da pista de Pump track 
contemplada no Convenio de Colaboración para a execución das obras da segunda 
fase da posta en valor da Ponte Vella. Procurando deste modo abrir o parque á 
cidade, preservar a área verde do mesmo, mellorar a súa permeabilidade co Pavillón 
Municipal de Deportes e garantindo finalmente a convivencia no mesmo espazo de 
usuarias e deportistas. 

 
2. Instar ao Goberno Municipal a que realice todas as modificacións oportunas do 

proxecto redactado para garantir que Ourense poida contar cun novo Skate-Bike 
Park que satisfaga aos usuarios destas prácticas deportivas sen causar molestias ou 
prexuízos aos veciños e veciñas da cidade.  

 
3. Instar ao Goberno Municipal a que se comprometa a protexer, manter e poñer en 

valor o Parque do Couto como pulmón verde da nosa cidade, preservando as 
especies árboreas existentes nel, mellorando e implementando o seu mobiliario, e 
apostando pola zona como zona de esparcemento e convivencia esencial para os 
veciños e veciñas do barrio do Couto e do resto da nosa cidade. 

 
 

O Pleno do Concello, por trece a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e 
do Grupo Municipal de Ourense en Común, e once votos en contra do Grupo Municipal de 
Democracia Ourensana e do Grupo Municipal Socialista, adoptou o seguinte ACORDO: 
Aprobar a emenda. 

 
En consecuencia, queda aprobada a moción coa redacción dada pola emenda. 

 
6.10 Moción do Grupo Municipal de Ourense en Común para que o goberno 

municipal tome as medidas necesarias para solucionar a situación de precariedade do 
Servizo de Extinción de Incendios. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
PREÁMBULO 

O incendio das instalacións do complexo termal de A Chavasqueira do pasado 24 de 
abril puxo de manifesto, unha vez máis, as condicións de precariedade nas que traballan os 
membros do corpo de bombeiros de Ourense. Estas condicións poñen en perigo a súa 
integridade e impiden que a nosa cidade estea axeitadamente protexida. 

 
Durante os derradeiros catro anos, a pesar das continuas denuncias e demandas por 

parte do colectivo de bombeiros, a administración non fixo nada para paliar esta grave 
situación, limitándose a facer promesas que unha e outra vez incumpriu e poñendo en risco 
a seguridade de todas as habitantes de Ourense. 

 
DIAGNOSE E XUSTIFICACIÓN 

Antes do comezo de período estival do ano 2017, o edil de seguridade e o xefe de 
persoal do Concello reuníronse co colectivo de bombeiros para pedirlles un compromiso 
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que evitase que o incremento da carga de traballo no verán e o período vacacional se 
convertesen nun problema para a seguridade de Ourense. Nesa reunión prometeron arranxar 
antes de fin de ano a situación de precariedade humana e material do Servizo de Extinción 
de Incendios. Esta promesa incluía a convocatoria das prazas de bombeiros non cubertas e 
referenciadas na Relación de Postos de Traballo, e a inversión do diñeiro de UNESPA. Con 
estas medidas poríase solución ao déficit de persoal e de medios materiais. A día de hoxe, 
case dous anos despois, ningunha das promesas foron cumpridas. 

 
A administración tense limitado a asistir impávida ao progresivo deterioro das 

condicións do Servizo de Extinción de Incendios, celebrando reunións cos representantes 
dos bombeiros cando a presión mediática dos mesmos así llo reclamaba. A estas reunións 
acudiu mesmo o Alcalde, quen renovou as promesas feitas ao colectivo. Porén, nin a súa 
participación ten servido para que nada se solucionase. 

 
A falta de compromiso da administración para solucionar un problema tan grave 

para a seguridade das ourensás resulta moi difícil de comprender. Especialmente no 
referido á convocatoria de prazas de bombeiros e a inversión do diñeiro de UNESPA. 

  
Durante todo o seu mandato, dende a administración negouse a posibilidade de 

convocar unha oferta pública de emprego, argumentando que a inexistencia de acordo para 
os presupostos impedía levala a cabo. Porén, a un par de meses para as eleccións, descobren 
que si é posible. Entón, ¿estes catro anos de inseguridade e precariedade foron en balde? 

 
Algo similar ten sucedido co diñeiro de UNESPA. Estes cartos proveñen dun 

convenio subscrito coa patronal das compañías de seguros. Nos derradeiros anos as 
cantidades aportadas pola patronal non foron invertidas. Cando está a piques de rematar  o 
período subscrito no convenio, o Concello fai unha provisión de diñeiro para liberar por fin 
estes cartos e poder  gastalos. ¿Por que non o fixo antes? ¿Tamén a precariedade material 
foi en balde? ¿Porque provocar estes riscos para a cidade e os traballadores do Servizo de 
Bombeiros? De tódolos xeitos, a pesar de ter feito tal provisión de cartos hai meses, a día 
de hoxe non se invertiu aínda. 

 
¿Cal é a consecuencia de tan incomprensible pasividade por parte da 

administración? Pois que temos hoxe en día unha plantilla de menos de 50 traballadores 
(cando tivemos ata 72 no ano 2000) que non abonda nin de lonxe para cubrir as necesidades 
da nosa cidade. ¿Por que non se cobren as prazas de bombeiros recollidas na RPT? ¿Por 
que non se cobre tampouco a praza de Xefe do Servizo, que sería fundamental para a 
organización do mesmo? ¿Por que está paralizado o proceso para cubrir unha praza de 
sarxento? Estas prazas son fundamentais para manter unha correcta estrutura organizativa 
do servizo e para evitar, por exemplo, que existan traballadores que non cumpren coas 
tarefas recollidas na súa ficha da RPT. Isto provoca desaxustes e conflitos que perxudican 
ao servizo. A maiores podería supor incluso un prexuízo económico para o Concello, se 
alguén decide reclamar que fai tarefas que non lle corresponde, como xa pasou no Servizo 
de Policía.  

 
O acaecido en pasadas datas na Chavasqueira demostra que o persoal de garda é 

apenas suficiente para cubrir unha intervención de certa magnitude. De terse producido 
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simultaneamente outra emerxencia, a día de hoxe estariamos a falar das consecuencias. 
Secundariamente, os traballadores do servizo sofren continuas diminucións nos seus 
dereitos laborais, denegándoselle días de asuntos propios, cambios de garda ou medidas de 
conciliación familiar. E o máis grave deste prexuízo laboral é que en ocasións vense 
obrigados a asumir considerables riscos persoais durante o seu traballo para evitar danos 
maiores para a cidade e as súas veciñas por culpa da escaseza de persoal. 

 
Por outra banda, a falta de inversión en material dá lugar a  que, con frecuencia, 

os vehículos e as ferramentas empregadas non sexan as axeitadas para as tarefas requiridas. 
Sendo tan sinxelo resolver esta situación coa inversión dun diñeiro aportado por unha 
institución allea ao Concello, ¿por que non se fai? ¿Cal é a razón de peso que o impide? 

 
Ademais, sistematicamente ignóranse as demandas e as suxestións do colectivo de 

bombeiros. Dende anos, existe unha comisión de compras integrada por membros do corpo 
en representación do colectivo. Trátase de traballadores que coñecen en detalle as 
necesidades que comporta o seu traballo. Pois as aportacións feitas por esta comisión de 
compras son desoídas constantemente, a pesar do compromiso (nunca levado a cabo) do 
edil de seguridade de darlle valor a este órgano. 

 
Sumadas á situación de precariedade laboral e humana do servizo, existen outras 

demandas do colectivo que foron ignoradas pola administración e que resultan 
fundamentais para ter un Servizo de Extinción de Incendios en condicións. A día de hoxe o 
Corpo de Bombeiros carece por completo, por exemplo, dun plan de formación que os 
manteña actualizados. Os propios bombeiros deben sufragar dos seus petos a formación que 
reciben, atopando mesmo dificultades para obter permisos que lle permitan acudir aos 
cursos que esporadicamente conseguen por iniciativa propia. 

 
Se para cada unha das problemáticas apuntada existe unha solución sinxela e 

inmediata, ¿por que non se executan? ¿Ten sentido que a nosa cidade asuma tal grado de 
inseguridade? ¿É necesario agardar a que ocorra algo realmente negativo para que a 
administración dé un paso adiante? Ademais, non podemos deixar de lembrar que xa en 
pasados Plenos se acadaron acordos relativos ao Servizo de Bombeiros que non foron 
atendidos ata o de agora. 

 
É  por  todo  o  anterior  que  o  grupo  municipal  Ourense  en  Común  presenta  ao  

Pleno  para  o  seu  debate  e  aprobación  os  seguintes  acordos:  
 

ACORDOS 
1.- O pleno do Concello de Ourense acorda instar ao goberno municipal para 

que, con urxencia, resolva a situación de precariedade humana e laboral do Servizo 
de Extinción de Incendios mediante unha oferta pública de emprego e a inversión do 
diñeiro de UNESPA. 

 
2.- O pleno do Concello de Ourense acorda instar ao goberno municipal para que 
constitúa unha mesa de traballo, formada polos representantes sindicais dos 
bombeiros e os representantes da administración, co fin de aportar solucións para as 
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CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL 

reivindicacións laborais do colectivo, a elaboración dun plan de formación e todas 
aquelas outras cuestións necesarias para a mellora do servizo. 

 
 
O Pleno do Concello, por oito votos a favor do Grupo Municipal Socialista e do 

Grupo Municipal de Ourense en Común, dez votos en contra do Grupo Municipal do 
Partido Popular, e oito abstencións do Grupo Municipal de Democracia Ourensana,  
adoptou o seguinte ACORDO: Rexeitar a moción. 

 
 
6.11 Moción do Grupo Municipal de Ourense en Común para a posta en 

marcha do proceso de redacción do Plan Auria-Plan Estratéxico da Cultura Ourensá. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
DIAGNOSE E XUSTIFICACIÓN 

Ourense é unha potencia cultural. A cultura ourensá é indestructible. É diversa e 
abondosa. Reinvéntase permanentemente. Somos unha potencia creativa. 

 
Cando enumeramos as características singulares de Ourense, falamos da súa 

historia, do viño, do termalismo, do pai Miño, do patrimonio, do noso xeito de vivir a vida. 
E tamén da Xeración NÓS, dos Artistiñas, do rock, da tradición coral... Porque Ourense é 
ten un poderoso legado cultural. Dende os poboadores castrexos ata os nosos días somos 
un pobo de artistas. Curros Enríquez, Lamas Carvajal, Vicente Risco, Otero Pedrayo, 
Florentino Cuevillas, Eduardo Blanco Amor, Antón Tovar, Carlos Casares, Pura e Dora 
Vázquez, Xosé Luís Méndez Ferrín. 

 
O grande activo do ecosistema cultural ourensán é a súa diversidade: conviven 

espazos alternativos de creación e difusión con outros e carácter institucional. Ofrécense 
producións dirixidas a públicos maioritarios e outras máis experimentais orientadas a outros 
espectadores. Hai proxectos de pequeno, mediano formato xunto con outros (os menos) de 
maior envergadura. Son numerosos os proxectos que dependen do asociacionismo, o 
voluntariado e a práctica amadora. A riqueza que dá a diversidade actúa como un factor de 
resilencia que lle permite á cultura ourensá adaptarse e resistir á complexidade das 
circunstancias de cada época. Parte deste rico ecosistema non é rendible dende o punto de 
vista económico e necesita ser acompañado dende a institución municipal. 

 
A cultura ourensá xenera riquezas múltiples. Sociais, laborais, patrimoniais, comerciais, 
turísticas. Pero tamén xenera identidade e relato. Explícanos quen somos como territorio. 
Ensínanos a mirarnos a nós mesmas. Define o noso papel no mundo. Estamos diante dun 
sector con grande capacidade de xerar riqueza e traballo de calidade, pero á vez 
acumula feblezas sitémicas e coxunturais. A crise actual é económica, pero tamén cultural. 
 

Porque comporta unha crise dos valores e das relacións que regulan o modelo de 
sociedade. E por isto a cultura local, a cultura de proximidade pode axudar a saír das crises. 
A xenerar riqueza no noso territorio. 
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É por todo isto que entendemos que a cultura ourensá precisa algo. Que dende o 
concello de Ourense a dotemos das mellores condicións para que floreza. Que poidamos 
medir os seus retornos. O económico pero tamén, e sobre todo, o social. 

 
A principal razón para pensar estratexicamente a cultura no ámbito metropolitano 

é que a cultura é un ben común, de primeira necesidade, que mellora a calidade de vida e 
a experiencia cotiá das cidadás. É por este motivos que non se debe confundir cultura con 
industrias culturais e creativas. Por unha banda tense que planificar o acceso democrático 
a un dereito básico, equivalente á sanidade ou á educación e por outra, debemos 
promocionar unha serie de actividades económicas con gran potencial de crecemento non 
só pola demanda turística, senón porque a mellora nas condicións de impulso á creación, 
acceso á formación, difusión e calidade da oferta ten efectos multiplicadores na demanda 
interna de bens e servizos culturais. 

 
É preciso pois dotar á sociedade ourensá e ao concello de Ourense dun Plan 

Estratéxico da Cultura. Que naza do consenso e do acordo e poida perdurar no tempo 
aceptado, de xeito común por todos os actores políticos e cidadáns. Un plano estratéxico 
que defina as accións necesarias a acometer durante un período de tempo. Que fixe 
obxectivos, metodoloxías e criterios. Que trace un mapa de recursos e necesidades. Que 
defina demandas e equipamentos. Que permita unha mellor coordinación e comunicación 
en termos culturais. Que impulse a creación e a internacionalización.  

 
Pero non pode ser un plan calquera. Un documento que naza morto e destinado a 

habitar no caixón do despacho do responsable político de turno. Ten que ser un plano que 
naza dunha reflexión ampla que implique a toda a cidadanía, que inclúa mecanismos de 
participación eficaces no seu proceso de elaboración. Un Plan Estratéxico público e 
auditable en todas as súas fases. 

 
É  por  todo  o  anterior  que  o  grupo  municipal  Ourense  en  Común  presenta  ao  

Pleno  para  o  seu  debate  e  aprobación  o seguinte  acordo: 
 

ACORDO 
1.- O pleno do Concello de Ourense acorda instar ao goberno municipal para que 
proceda a iniciar os trámites oportunos para a posta en marcha do proceso 
participativo a través do cal se redactará o Plan Auria – Plan Estratéxico da Cultura 
Ourensá. 
 

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

Popular, do Grupo Municipal Socialista e do Grupo Municipal de Ourense en Común, e 
oito abstencións do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, adoptou o seguinte 
ACORDO: Aprobar a moción. 
 
 

 


