
                       

            

       

 

 

CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL DO PLENO 

RESUME DOS ACORDOS DO PLENO DO CONCELLO EN SESIÓN 

EXTRARODINARIA EN SUBSTITUCIÓN DA ORDINARIA DO DÍA 7 DE 

XANEIRO DE 2019. 

 

 

1.-  Aprobación das seguintes actas: 

 

 Sesión extraordinaria en substitución da ordinaria do 10 de decembro de 2018. 

 Sesión extraordinaria urxente de 13 de decembro de 2018. 

 

Posta a aprobación das actas do Pleno das sesións extraordinaria en substitución da 

ordinaria do 10 de decembro de 2018 e extraordinaria urxente do día 13 de decembro de 

2018, apróbanse por asentimento unánime. 

 

 

2.- Posta en coñecemento das resolucións ditadas dende a data de celebración do 

último  Pleno e, en especial, dos seguintes: 

 

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 informe de Tesouraría sobre o período medio de pago 

correspondente ao mes de novembro de 2018. 

 

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: 

 

“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 
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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.  

 

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 NOVEMBRO 2018 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 
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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.  

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 



 

 

 

4 

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 

 

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 NOVEMBRO de 2018 son: 
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 Concello Consello Municipal de 
Deportes 

Rateo de operacións pagadas 91,09 14,96 

Importe de operación pagadas 3.859.283,28 € 110.975,68 € 

Rateo de operacións pendentes de 
pago 

52,85 20,38 

Importe de operacións pendentes 
de pago 

7.426.576,13 € 103.613,07 € 

PMP de cada entidade 65,93 17,58 

Período medio de pago global a 
provedores 

65,03 

 

 

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 

NOVEMBRO de 2018 é de 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, neste mes, e dado a proximidade ao peche do exercicio 2018 

achégase como ANEXO I ó presente informe, copia das instrucións recollidas na circular 

do Órgano de xestión económica e orzamentaria para realizar as operacións de peche e 

liquidación do exercicio económico de forma ordenada. 

 

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 NOVEMBRO de 2018 que xeraron os rateos e período medio de 

pago resultante para o Concello.( ANEXO II-1 e ANEXO II-2) 
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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 NOVEMBRO de 2018 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. 

 

 

4.- Parte resolutiva. 

 

4.1 Pronunciamento do Pleno sobre o “interese xeral” da iniciativa presentada 

pola Agrupación de AAVV Miño sobre “subvencións das Administracións Públicas ás 

asociacións sen ánimo de lucro” e, no seu caso, defensa da iniciativa ante o Pleno polo 

representantes da Agrupación. 
 

O secretario dá conta do ditame da Comisión de Pleno ordinario do 28 de decembro 

de 2018, polo que se acorda a abstención de todos os seus membros. 

 

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 votos en contra do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, adoptou o seguinte 

ACORDO: Aprobar o interese xeral. 

 

4.2 Resolución de alegacións e aprobación da Conta Xeral do Concello de 

Ourense e do Consello Municipal de Deportes correspondentes ao exercicio 2017. 

 

O Secretario dá lectura ao ditame da Comisión de Contas do 2 de xaneiro de 2019 

no que, o expediente, a Conta, ditaminouse favorablemente pola Comisión Especial de 

Contas pola maioría dos presentes (3 votos a favor e 4 abstencións). 

 

E consecuencia, elévase ao Pleno a seguinte proposta: Aprobar a Conta Xeral do 

Concello e do Consello Municipal de Deportes correspondente ao ano 2017. 

 

Render a Conta Xeral ao Consello de Contas de Galicia, conforme ao previsto no 

citado artigo 212 e na instrución do modelo normal de contabilidade local. 

 

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

Popular, e dezaseis  abstencións do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, do Grupo 

Municipal Socialista e do Grupo Municipal de Ourense en Común, adoptou o seguinte 

ACORDO:  
 

 

PRIMEIRO: Desistimar a reclamación formulada, e que consta no expediente, por 

considerar que non se produce un cambio de criterio na contabilización do acto 

administrativo ao que fai referencia o interesado en relación aos acordos da XGL de data 
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28/12/2017, polo que non procede referencia algunha ao respecto da memoria, cumprindo 

dita Conta os principio contables e orzamentarios aplicables, procedendo á súa aprobación. 

 

SEGUNDO: Aprobar a Conta Xeral do Concello de Ourense e do Consello Municiapal de 

Deportes do exercicio 2017. 
 

 

4.3 Moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa á 

elaboración dunha Ordenanza Municipal que regule o uso dos vehículos de 

mobilidade persoal. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La movilidad en las ciudades, el uso pacífico de las calles y una nueva forma de 

vivir y disfrutar de la ciudad haciéndola más amable para los ciudadanos es una constante 

preocupación en la actualidad. 

 

La movilidad urbana está cambiando a pasos agigantados. En los últimos años han 

aparecido y se han popularizado el uso de los patinetes eléctricos que sustituyen a los 

desplazamientos a pie e incluso del coche, moto o incluso a la tradicional bicicleta. 

 

Su aparición supone un reto para la movilidad urbana porque, como bien señala la 

Instrucción 16/V124 de la Dirección General de Tráfico del 3 de noviembre de 2016, que 

se ha tenido en cuenta para la elaboración de la presente moción, su presencia ha dejado 

desfasadas las normativas existentes al romper la tradicional división peatón/vehículo de 

motor en la que se ha disciplinado tradicionalmente el tráfico urbano. Al primero se le 

asignaba como espacio natural las aceras y al segundo las calzadas. 

 

Sobre esta separación se establecieron las principales normas de tráfico que rigen en 

las ciudades, como las relativas a restricciones, señalización, prioridades de paso, 

prohibiciones, etc., que con la aparición y generalización del uso de estos patinetes ha 

quedado obsoleta. 

 

Según la mencionada Instrucción (única hasta la fecha de la normativa que regula a 

nivel nacional, pero no en las vías urbanas, el uso de estos dispositivos), los patinetes 

eléctricos o de batería, que en la actualidad pasan a denominarse de vehículos de movilidad 

personal (VMP), presentan las siguientes características: 

 

a. La imposibilidad de asimilarlos a la figura del peatón, y que, por tanto, no pueda 

hacerse uso de ellos en las aceras y espacios reservados a aquel, ya que cuentan con 

una masa superior y se mueven a una velocidad mayor que los peatones. Esta 

imposibilidad sólo quedaría excepcionada en aquellos casos en que la Autoridad 

Municipal habilite de modo expreso, como ordenación de zonas peatonales, la 

posibilidad de su uso en estos espacios (artículo 7.1ª a) y b) del Real Decreto 

Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre).  

b. La imposibilidad de catalogarlos como vehículos de motor. Su configuración y 

exigencias técnicas no permiten obtener las correspondientes homologaciones para 
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ser considerados de este modo, pues no están incluidos en el campo de aplicación de 

la reglamentación armonizada, a nivel europeo, en esta materia ni en el Real 

Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de 

homologación de vehículos a motor y sus remolques. 

 

Por otro lado al no ser vehículos de motor no requieren de autorización 

administrativa para circular. En consecuencia y, hasta que no se regule definitivamente, no 

cabe exigir al usuario la titularidad de permiso o licencia de conducción. Sin perjuicio de 

las exigencias técnicas o de otra naturaleza que la autoridad local determine para utilizarlos 

en las vías de su competencia. 

 

Como consecuencia también de lo anterior, tampoco es obligatorio estar al día de un 

seguro que responsabilidad de los daños que puedan ocasionarse pues el aseguramiento 

obligatorio de los vehículos en su circulación solo tiene lugar cuando estos tienen la 

consideración de vehículos de motor. Así lo dispone el Real Decreto 1507/2008, de 12 de 

septiembre, en su artículo 1º: 

 

“No obstante lo anterior, el usuario o propietario del VMP podrá voluntariamente 

contratar un seguro en los términos establecidos en la legislación general de seguros o, 

deberá contratarlo, en los casos en los en los que para su utilización en vía urbana, la 

autoridad local lo establezca.” 

 

Por esta razón, las administraciones públicas y, en especial, la administración local 

que nos interesa (la propia Instrucción otorga competencia para su regulación a los 

ayuntamientos), deben arbitrar respuesta hacia un dispositivo que puede alcanzar los 30 

km/h y causar importantes daños materiales y personales en accidentes de circulación. Esta 

situación de vacío legal impide que la ciudadanía conozca sus usos y sus limitaciones y por 

tanto puedan ejercitar sus derechos. 

 

Las ciudades deben adaptarse a los nuevos tiempos y establecer una norma para 

gestionar correctamente todas las formas de moverse por ella de una manera cómoda y 

segura para la ciudadanía. En este sentido ya son muchas las ciudades que, conscientes de 

esta problemática, están empezando a regular la circulación y uso de estos VMP pudiendo 

destacar, entre otras, las de Barcelona, Madrid y Valencia, donde según sus diversas 

clasificaciones, ( patinetes pequeños, patinetes de gran tamaño, etc. ) y su uso ( personal o 

turístico), delimitan las áreas por las que pueden circular (carril bici en acera, carril bici en 

calzada, parques, etc. ) y el sentido de la circulación, siempre dando prioridad al peatón. 

 

En dichas ordenanzas se delimitan claramente los lugares donde se pueden aparcar, 

si es o no necesario el casco, la necesidad o no de que se coloquen luces reflectantes, el uso 

de timbres, la edad mínima para su uso e incluso la obligatoriedad de un seguro de 

responsabilidad civil, todo ello con la fijación de las correspondientes sanciones en caso de 

incumplimiento. 

 

En Madrid, que actualmente posee la regulación más restrictiva, se relega y se les 

reconoce prácticamente a un carácter único de ocio, reduciendo su uso a lugares meramente 

anecdóticos, fijándose vías e itinerarios autorizados para ello. 
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Por el contrario, la ciudad de Barcelona, la primera en aprobar su regulación a 

mediados de 2017, es más permisiva, aunque no llega a serlo tanto como la regulación 

vigente en Valencia, donde se los equipara a las bicicletas. 

 

En la ciudad de Ourense no disponemos de una Ordenanza que regule la circulación 

de estos vehículos, por lo tanto se encuentran en un limbo legal al no encontrar una norma 

que regule la circulación de los mismos. Por ello, Democracia Ourensana propone que se 

elabore una Ordenanza Municipal que regule la utilización, delimite su uso en las vías 

públicas y establezca los requisitos de utilización de los mismos. 

 

PROPUESTA 
 

1. Que el Concello de Ourense proceda a la elaboración de una Ordenanza Municipal 

que regule el uso de los vehículos de movilidad personal (VMP) en la ciudad de 

Ourense, en la que se recojan todas las responsabilidades asociadas al manejo de los 

mismos, así como los espacios de utilización autorizados en las vías públicas. 

 

 

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

ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

4.4 Moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa a instar á 

Xunta de Galicia á creación dunha comisión de investigación no Complexo 

Montealegre. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Uns 60 rapaces, de entre 12 e 23 anos viven no chamado “Complexo Montealegre”, 

formado polos centros ourensáns de Monteledo, Montealegre e Montefiz, situados detrás do 

parque botánico de Montealegre. 

 

En distintos graos, todos estes mozos están alí por teren presentado problemas de 

conduta graves. Pero dende hai máis dun mes, dentro do centro está habendo moitas máis 

faltas por una situación inadmisible nesta época do ano: vense obrigados a ducharse en 

auga fría e están practicamente sen calefacción. 

 

O día 2 de novembro deixaron de funcionar tanto a calefacción coma a auga quente. 

Púxose entón en marcha a antiga caldeira de gasóleo, pero só chega para temperar un pouco 

os radiadores, máis non así a auga. A caldeira coa que deberían estar funcionando data do 

ano de 2016 e custou á Xunta 740.000 euros. Trátase dunha caldeira de biomasa que está a 

dar moitos problemas. Falla, por exemplo, cando as lascas de madeira que usa como 

combustible están húmidas, tupindo o sistema. Os responsables do centro (Fundación 

Diagrama) aseguran que o fallo está nun peza da caldeira que non da chegado do servizo 

técnico.  
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En calquera caso, non pode ser que a estas alturas do ano, estes mozos e mozas 

estean nesta situación, que ademais se ve agravada pola escaseza e a non adecuación dos 

menús. Por poñer un exemplo, nun día de finais de novembro, o menú de mediodía foi 

ensalada de tomate e ensalada de pasta e ensalada na cea. Ademais, a comida en moitas 

ocasións é escasa, ata o punto de que os educadores pasan sen cear para que os rapaces non 

se queden con tanta fame. 

 

As deficiencias nas infraestruturas van máis alá da citada caldeira. Por exemplo, no 

centro de Montefiz, o soportal está moi deteriorado, sen luz e con pingueiras que asolagan o 

pavimento cando chove. En Monteledo, o patio que teñen para ocio e deportes é de cemento 

xa moi gastado, o que produce a miúdo feridas e ata lesións. No almacén de fariña da 

panadería, onde se elabora o pan que comen nos centros de Monteledo e Montefiz, hai 

roedores cada dous por tres, xa que non están realizando as preceptivas e obrigatorias 

labores de desratización e desinfección que marca a normativa. A vaixela de plástico usada 

diariamente para comer ten anos e o seu deteriorado estado supón un evidente perigo de 

saúde.  

 

A todo isto, temos que sumar os incumprimentos que a fundación Diagrama está a 

cometer cos traballadores. Durante o verán non cubriron as baixas, polo que o persoal 

estaba baixo mínimos, tendo mesmo días enteiros onde non había ningunha educadora 

social. Tras numerosas queixas, si se están a cubrir as baixas, pero non así as vacacións, 

polo que en datas concretas non hai persoal suficiente nos centros, o cal leva, á súa vez, ao 

persoal a traballar en condicións pouco axeitadas e sometido a moita presión. Este feito 

provoca un incumprimento da cláusula quinta dos pregos que esta fundación asinou coa 

Xunta de Galicia. Incumprimento que, ademais de graves repercusións laborais, constitúe 

unha diminución considerable na calidade deste servizo que se presta desde fai 19 anos. 

 

Durante o ano 2017, non chegou a contratarse un só educador para cubrir as 

vacacións dos 34 profesionais, non se cubriron as vacacións de ningunha categoría 

profesional do cadro de persoal do centro, excepto en cociña, á que se pasou a unha 

limpadora (sen formación algunha en cociña). No período estival, chegou a haber unha 

quenda de fin de semana con só catro educadores, a metade do que a Xunta establece como 

servizos mínimos.  

 

Cómpre dicir que o presuposto do CR Monteledo foi para o ano 2018 de 

2.435.657,14€, xenerosamente suficiente como para non ter que traballar nesta situación 

que acabamos de describir.  

 

Por todo elo, propoñemos a seguinte 

 

PROPOSTA 
 

1. Instar á Xunta de Galicia a que cree unha comisión de investigación para 

esclarecer e solucionar esta situación e obrigar á Fundación Diagrama a 

cumprir o convenio. 
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O Pleno do Concello, por dezaseis votos a favor do Grupo Municipal de 

Democracia Ourensana , do Grupo Municipal Socialista e do Grupo Municipal de Ourense 

en Común, e dez votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular, adoptou o 

seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

4.5 Moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa á 

instalación e recreación dun Belén Monumental no centro histórico da cidade a partir 

do Nadal de 2019. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En los últimos días se han sucedido las noticias acerca del gran alumbrado que luce 

la ciudad de Vigo. A nadie se le escapa el enorme éxito y el reclamo que ha supuesto para 

su ciudad con una afluencia masiva de turistas de toda Galicia, especialmente de Ourense 

que, una vez más, se ha quedado totalmente atrás, en este caso como atracción navideña. 

Cerca, en Portugal, el parque temático de Navidad de Perlim, en Santa María da Feira, atrae 

a 70.000 visitantes en épocas navideñas, y miles son españoles que se desplazan hasta esta 

villa. 

 

Son muchos los pueblos y ciudades que, conscientes de la atracción que generan las 

fiestas navideñas, instalan belenes, engalanan la ciudad con luces u organizan otro tipo de 

actividades para generar visitas y enriquecimiento de la localidad. Muestra de ello son los 

ejemplos ya mencionados, así como lugares en el resto del territorio nacional, como las 

luces de Málaga o el Belén de Xátiva (Valencia), considerado el más grande de España y 

que se ha convertido en una atracción turística de primer orden atrayendo a decenas de 

miles de visitantes todos los años.  

 

En base a esto, Democracia Ourensana propone ante el Pleno que Ourense se 

convierta también en un epicentro de visitantes en estas fechas a partir de diciembre de 

2019, dinamizando la ciudad. Para ello se recrearía, por unos días, en nuestra hermosa zona 

antigua, una ciudad de Judea. Se decoraría con figuras a tamaño natural, distribuidas por las 

plazas y calles del casco histórico desde el jardín del Posío a la Plaza mayor, sin olvidar el 

puente romano, formando en su conjunto la antigua ciudad de Belén. Aprovechando los 

lugares emblemáticos de la ciudad transformada en un Belén Monumental, se escenificaría, 

por ejemplo, la llegada de los Reyes Magos con sus acompañantes, cruzando el Miño en el 

Puente Romano, el casco antiguo transformado en Judea, donde a lo largo de las calles y 

plazas se ubicarían los demás personajes, pastores, animales, casas de artesanos/as con 

oficios tradicionales, soldados romanos, etc. 

 

Las figuras a tamaño real se realizarían por artistas e incluso podrían participar en 

su creación los más pequeños de la ciudad, así como cualquier vecino, pudiendo incluso 

organizar concursos para su realización, con materiales reciclados, aportaciones solidarias, 

presencia de animales o cualquier otro elemento que contribuya a configurar una 

representación con un valor singular más allá del simbolismo religioso. 
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Alrededor de dicho Belén Monumental se organizarían diferentes actividades 

lúdicas durante las Navidades, talleres y juegos para los más pequeños, actuaciones 

diversas en plazas y jardines, así como mercados navideños que potencien el comercio 

local. Con todo ello se conseguiría además, revitalizar y poner en valor una zona 

actualmente desaprovechada y abandonada, como es el casco antiguo, que se transformaría 

en el corazón de la ciudad. 

 

Democracia Ourensana considera que el hecho de que el Concello organice un 

evento de este tipo y se recree un belén no supone faltar al mandato constitucional del art. 

16 de aconfesionalidad del Estado. Cierto es que navidad proviene de la palabra 

“Natividad”, es decir, nacimiento, más concretamente al nacimiento de Jesús, pero eso no 

supone promover la Navidad como creencia religiosa (el que la tenga la vivirá así, y no lo 

hará el que no la sienta) o discriminación a las demás creencias o sentimientos de los 

ciudadanos, sino como celebración, para el no creyente, de una costumbre y sentir popular. 

Al margen de su origen religioso, la navidad ha pasado a formar parte de nuestra esfera 

cultural, y tiene un valor más allá del simbolismo religioso. Jesucristo, al margen de su 

consideración o no como hijo de Dios, representa un personaje histórico de enorme 

relevancia. Otros países declarados laicos, como Francia, celebran la Navidad y no por ello 

se pretende que acudan a la Misa del Gallo, canten villancicos al Recién Nacido o cumplan 

los Mandamientos de la Iglesia. 

 

Para finalizar, decir que no existe en toda Galicia, ni siquiera en el resto de España, 

ningún Belén de estas características. Los existentes en Vitoria, Xátiva, Perlim, etc, se 

instalan en parques o recintos habilitados expresamente para ello, pero no en todo el casco 

histórico de una ciudad, recreando una ciudad de Judea, que es lo que se propone en la 

presente moción, que no tendría parangón.  

 

Un principio del marketing es el de buscar el hueco. Si nuestra ciudad hermana de 

Vigo lo encontró con su alumbrado navideño, Ourense, a través de esta propuesta de 

Democracia Ourensana, en las dimensiones y medidas expuestas y dada su especial y 

privilegiada ubicación, sería pionera sin duda, encontrando así su hueco y camino para 

liderar la Navidad en Galicia y, por todo ello, se presenta ante el Pleno la siguiente  

 

PROPUESTA 
 

1. Que el Grupo de Gobierno inicie los trámites oportunos para la elaboración y 

estudio de un proyecto de instalación y recreación de un Belén Monumental en el 

casco antiguo de Ourense, comprometiendo una partida presupuestaria para llevarlo 

a cabo de forma anual desde 2019 en adelante, durante las fiestas navideñas. 

 

O Pleno do Concello, por trece votos a favor do Grupo Municipal de Democracia 

Ourensana e do Grupo Municipal Socialista, dez votos en contra do Grupo Municipal do 

Partido Popular, e tres  abstencións do Grupo Municipal de Ourense en Común, adoptou o 

seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 
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4.6 Moción do Grupo Municipal de Ourense en Común para que o goberno 

municipal proceda a iniciar os trámites oportunos para a redacción dunhas novas 

bases reguladoras do Programa de Vivendas Baleiras do Concello de Ourense. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

PREÁMBULO 
España é o estado europeo que máis desafiuzamentos permite, con máis vivenda 

baleira e menos vivenda social. As cifras escandalizan, e Ourense non é unha realidade 

allea. A nosa provincia e concello sitúanse á cola en todos os indicadores.  

 

Situámonos no vagón de cola  en vivendas (sexan en alugueiro ou compra) de 

Protección Oficial de Promoción Pública, en vivendas de Promoción Pública de Núcleos 

Rurais e Cascos Históricos, en vivendas de Promoción Privada de Réxime Especial, 

vivendas de Promoción Privada de Réxime Xeral e vivenda de Promoción Privada de 

Réxime Concertado.  

 

Segundo datos do propio Instituto Galego de Vivenda e Solo do ano 2016, nun 

cómputo xeral, Ourense sería a cuarta provincia galega cun total de 487 vivendas, 288 

dentro do noso municipio. Lonxe das 1562 vivendas de Lugo, e insignificante con respecto 

ás 5130 da Coruña ou as 5700 de Pontevedra.  

 

As políticas a implementar nesta materia, no contexto socioeconómico actual, só 

poden ir nunha dirección: non precisamos máis casas, precisamos que todas se atopen 

habitadas. O acceso á vivenda diga é un dereito constitucional libre de calquera 

discusión.  

 

Dende Ourense en Común negámonos a aceptar a falta de competencias nesta 

materia. Así é que dende a concellería responsable pódense asumir moitas accións en 

positivo como a activación dun parque de vivenda social ou adaptar a fiscalidade para 

favorecer un equipamento social básico, non un negocio especulativo. Por non falar da 

regulación de previsión de nova construción do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal 

modificado polo actual equipo de goberno que aumenta a previsión inicial.   

 

DIAGNOSE E XUSTIFICACIÓN 

 

No ano 2016 Ourense en Común deulle voz ás demandas do colectivo Stop 

Desafiuzamentos para avaliar o programa Rehaluga da Xunta de Galicia, que pretendía 

implementarse no noso municipio. Este establece subvencións para a rehabilitación ou 

mellora de vivendas para a súa incorporación ao Programa de Vivendas Baleiras, no ámbito 

do Plan rehaVIta, plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora do acceso á vivenda 

2015-2020. 

 

Daquela fomos o único grupo municipal en poñer en dúbida a iniciativa, e fixemos 

unha alegación á totalidade do texto porque existían claros indicadores de que sería un 

fracaso. Os datos aportados na derradeira Xunta de Área de Urbanismo, Vivenda e 

Patrimonio do ano 2018 fan concluír que o tempo danos hoxe a razón. 
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No ano 2017, cun volume de 29 solicitudes, só 4 vivendas foron postas a 

disposición do programa, e ningunha foi adxudicada ao ter todas as persoas demandantes 

uns ingresos demasiado baixos, xa que os requisitos impostos no programa determinaban 

que as persoas beneficiarias deberían ter uns ingresos elevados. Respecto aos datos de 

2018, aínda sen pechar o exercicio, apuntan á mesma tendencia. Houbo 21 solicitudes e 

ningunha adxudicación. 10 persoas foron rexeitadas de acceder ao programa por non chegar 

a uns ingresos mínimos. 

 

Tal e como os propios activistas de Stop Desafiuzamentos apuntaban hai dous anos, 

o programa do Partido Popular erra na base, e trafica cun dereito básico como é o da 

vivenda. O programa foi deseñado para protexer aos propietarios dos inmobles, e non ás 

persoas que demandan o dereito a vivenda. Así quedaba claro na redacción do Artigo 10, 

establecendo criterios económicos totalmente excluíntes e lonxe da realidade.  

 

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 proceda a iniciar os trámites oportunos para a redacción dunhas novas bases 

reguladoras do Programa de Vivendas Baleiras do Concello de Ourense. 
 

 

Emenda presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular. 

 

EMENDA DE MODIFICACIÓN: 

 

TEXTO INICIAL: 

 

1.-  O Pleno do Concello de Ourense acorda instar ao goberno municipal para que proceda a 

iniciar os trámites oportunos para a redacción dunhas novas bases reguladoras do Programa 

de Vivendas Baleiras do Concello de Ourense. 

 

MODIFICACIÓN: 

1.- O Pleno do Concello de Ourense acorda instar ao goberno municipal para que plantexe 

ante a Xunta de Galicia a redacción, de mutuo acordo, dunhas novas bases reguladoras do 

Programa de Vivendas Baleiras do Concello de Ourense. 

NOVA REDACCIÓN FINAL: 

1.- O Pleno do Concello de Ourense acorda instar ao goberno municipal para que plantexe 

ante a Xunta de Galicia a redacción, de mutuo acordo, dunhas novas bases reguladoras do 

Programa de Vivendas Baleiras do Concello de Ourense. 
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O Pleno do Concello, por unanimidade dos presentes, adoptou o seguinte 

ACORDO: Aprobar a emenda. 

 

En consecuencia queda aprobada a moción co texto dado pola emenda. 

 

 

4.7 Incoación expediente de honra a favor de don Antonio Rodríguez Penín. 

 

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

ACORDO: Aprobar a ratificación da inclusión. 

 

O secretario dá conta do informe desta Secretaría Xeral do pleno de data 2 de 

xaneiro de 2019, que informa favorablemente da proposta de Alcaldía de data 20 de 

decembro de 2018: 

 

PROPOSTA: 

 

Que como recoñecemento a don Antonio Rodríguez Penín, se inicie o expediente 

de honra, nomeando a dona Mª Belén Iglesias Cortés, concelleira de Participación Cidadá, 

Educación e Cultura, xuíza instrutora, e a dona Sara Outeiriño Paula, xefa de negociado de 

Cultura, secretaria. 

 

Ponse en coñecemento da corporación e serve tamén para o seguinte expediente, 

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 dous terzos 

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 dous terzos dos membros da corporación, iso é, 

dezaoito votos favorables. 

 

O resultado da votación foi de dezaoito votos a favor, dous votos en contra e sete en 

votos en branco. 

 

ALCALDÍA: Tendo os votos suficientes, polo tanto, pódese iniciar e incoar ese 

expediente. 

 

4.8 Moción do Grupo Municipal de Ourense en Común presentada para que o 

goberno municipal proceda a iniciar os trámites oportunos para a elaboración dun 

Plan de Avaliación e Mellora da Xestión Municipal e a execución dun programa de 

formación específica interdepartamental. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

PREÁMBULO 
Dende Ourense en Común queremos unha administración local que funcione, que 

sexa quen de dar resposta ás demandas e necesidades das súas veciñas. Un concello no que 
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os recursos se manexen con responsabilidade e sentido común. No que o seu cadro de 

persoal poida traballar de xeito cómodo e eficaz, baixo uns criterios claros de 

organización e distribución de tarefas. Un servizo público áxil, moderno, humano e 

eficaz.   

 

DIAGNOSE E XUSTIFICACIÓN 

 

Nos derradeiros meses do ano 2018 foron habituais as fotografías de colas no 

servizo municipal de Rexistro, Padrón e Estatística do Concello de Ourense. Unha 

situación derivada da combinación de traballadoras ausentes por baixa médica e a 

incompatibilidade do propio xefe de negociado por mor dun proceso operatorio.  

 

Representantes das traballadoras e sindicatos como CCOO, apostan por incorporar 

21 novas persoas ao servizo. Consideran que esta medida melloraría nun 80% a atención 

presencial e telefónica cubrindo todas as vacantes. A súa proposta pasa por convocar un 

concurso interino para persoal funcionario e laboral. E no caso de que non houbera persoas 

interesadas abrir unhas listas de contratación para cubrir baixas, vacacións, etc. 

 

Todos os grupos municipais da oposición fixéronse eco desta problemática tamén 

nas diferentes comisións de Servizos Xerais, Persoal ou Emprego. Porén, a resposta 

reiterada en todas elas por parte dos responsables de área pasaba por menosprezar o 

acontecido como un feito puntual. Xustificando a dificultade de cubrir eses postos con 

persoal doutros servizos por mor da carencia de formación específica nos programas de 

xestión empregados. 

 

Así é que dende Ourense en Común propoñemos dúas medidas complementarias á 

necesaria oferta de emprego público, aplicables tanto a este servizo como aqueles outros 

en semellante situación: 

 

1) A elaboración dun Plan de Avaliación e Mellora da Xestión Municipal. 

Realizando unha avaliación da xestión e funcionamento dos diferentes servizos 

municipais e os seus organismos dependentes. Redactado coa participación dos 

empregados públicos para deseñar e implementar actuacións de reorganización 

de servizos, dimensionamento axeitado de áreas, melloras e axilización de 

procedementos e capacitación do persoal. Aplicando criterios de calidade, 

eficiencia, eficacia, capacidade, racionalidade e coherencia que doten á 

institución dun modelo de funcionamento óptimo para cumprir co obxectivo de 

dar o mellor servizo posible á cidade.  

 

2) A execución dun programa de formación específica interdepartamental que 

permita paliar posibles necesidades formativas entre diferentes servizos. De tal 

modo que perante un novo eventual pico de traballo coincidente coa falta de 

persoal, este poda ser afrontado de forma áxil e dilixente por outras traballadoras 

doutros departamentos.  

 

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

Pleno  para  o  seu  debate  e  aprobación  os  seguintes  acordos: 
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ACORDOS 

 

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

proceda a iniciar os trámites oportunos para a elaboración dun Plan de Avaliación 

e Mellora da Xestión Municipal.  

 

2.- O pleno do Concello de Ourense acorda instar ao goberno municipal para que 

proceda a iniciar os trámites oportunos para a execución dun programa de 

formación específica interdepartamental. 

 

 

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

ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

4.9 Moción do Grupo Municipal Socialista para instar ao goberno municipal a tomar 

medidas urxentes para garantir e optimizar a prestación do servizo de axuda no 

fogar no Concello de Ourense. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Dende a chegada ao goberno do PP a súa xestión do servizo de axuda no fogar 

estivo ateigada de controversias derivadas da ineptitude na xestión de Sofía Godoy e da 

falta de sensibilidade do Alcalde de cara á axeitada prestación deste servizo clave no noso 

concello. 

 

Os problemas fundamentais cos que nos atopamos son os seguintes: 

 

1. A caducidade do contrato de concesión do servizo de axuda no fogar o día 3 de 

xaneiro de 2019. 

A isto hai que engadirlle que, tal e como confirmou a propia Sofía Godoy a 

preguntas dos socialistas, nin os novos pregos están redactados aínda por parte da 

Concellería de Benestar Social e ademais, a actual concesionaria do servizo, a empresa 

Valoriza, xa advertiu ao concello de que unha vez remate o contrato non seguirán a 

prestar o servizo. 
 

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

que proximamente o servizo se atope en precario, con toda probabilidade ata o remate da 

lexislatura, ou ben que non haxa que o preste tralo anunciado pola actual concesionaria, co 

cal o servizo correría o risco de non poder seguirse prestando. 

 

2. A xestión das horas de dependencia e libre concorrencia, as listas de espera 

existentes e a ausencia de informes de seguimento por parte da empresa. 

Dende o inicio da lexislatura, vimos denunciando que o Alcalde “vendía fume” 

cando presumía dos milleiros de horas que a Xunta de Galicia lle regalaba a Ourense para 
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axuda no fogar. Recentemente, nun dos últimos plenos, Jesús Vázquez recoñecía que o 

número de horas era irreal e que non foron capaces de xestionalo dunha maneira razoable. 

 

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. 
 

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. 
 

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.  

 

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. 

Tamén cabe destacar que nunca se nos facilitaron informes sobre a imposición de 

sancións por incumprimento de contrato. 

 

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, mentres non se proceda á nova adxudicación 

do servizo de axuda no fogar, se comprometa a garantir a prestación deste 

servizo, que afecta a un colectivo tan vulnerable como o das persoas maiores, en 

especial aqueles que se atopan en situación de dependencia. 

3. Instar ao Goberno Municipal a que proceda a realizar un estudio de necesidades 

en anto 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 seguimentos obrigatorios por parte da empresa 

cada 2 meses. 

4. 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. 
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5. 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 dezasete votos a favor do Grupo Municipal de 

Democracia Ourensana,  do Grupo Municipal Socialista e do Grupo Municipal de Ourense 

en Común e dez votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular, adoptou o 

seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

4.10 Moción do Grupo Municipal Socialista para a posta en marcha dun plan 

Municipal de Dinamización e Fomento do Comercio Local en Ourense. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Nos últimos meses, o debate sobre a situación de debilidade do comercio local 

na nosa cidade foi “in crescendo” paulatinamente, en boa parte pola falta de iniciativa e 

apoio do actual goberno do PP durante toda a lexislatura neste ámbito. 

 

A responsabilidade do actual executivo é palmaria, dende a improvisada e nefasta 

tramitación das subvencións ás asociacións e actividades comerciais da cidade que 

vivimos recentemente, a incapacidade para a apertura da nova Praza de Abastos no 

barrio da Ponte, o retraso na adxudicación nas obras da Praza de Abastos núm. 1, ata o 

abandono total dos locais comerciais sitos no barrio da Ponte e das cafeterías municipais 

como a do Parque Miño ou o recinto das Pozas de Maimón. O seu balance na área de 

comercio resúmese en 3 anos e 3 concelleiras diferentes, incapaces todas de sacar adiante, 

xunto co Alcalde, un plan integral de apoio ao comercio local da cidade. 

 

Por outra banda, os socialistas presentamos numerosas iniciativas durante estes tres 

anos e medio de mandato do Partido Popular: plan para a reactivación e posta en marcha 

dos locais comerciais e cafeterías de titularidade municipal, creación dunha plataforma de 

venta online por parte do Concello para revitalizar o comercio local, creación dun outlet 

urbano no casco histórico e medidas urxentes para poñer fin ao caos na Concellería de 

Comercio. Ningunha delas foi asumida, a pesar de estar aprobadas no pleno, polo Alcalde e 

o seu equipo de goberno. 

 

Para nós está claro, non é entendible unha cidade coma Ourense sen o seu 

comercio, polo que merece que lle respecte e tamén se lle teña consideración. O actual 

equipo de goberno non é sensible e aos feitos nos remitimos. Son incapaces de poñer 

en marcha novas infraestruturas nin de gobernar con previsión para que os 

convenios coas entidades comerciais cheguen en tempo e forma e non sexan aboados 

con urxencia a finais ou principios do ano seguinte. 
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É urxente unha reacción institucional para elaborar un plan integral de apoio ao 

comercio local, que involucre a todas as institucións e que xurda do consenso, porque non 

se pode seguir agardando. 

 

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

desta Corporación Municipal a seguinte proposta de ACORDO: 

 

1. Instar á Xunta de Galicia a realizar un informe dos problemas estruturais dos 

edificios dos centros de saúde existentes no Concello de Ourense, co compromiso 

de realizar os arranxos necesarios para poder manter as condicións necesarias 

para unha correcta atención sanitaria. 

 

2. Instar á Xunta de Galicia a garantir a correcta atención primaria no Concello de 

Ourense mediante a contratación necesaria de substitutos facultativos de 

medicina xeral e, de ser o caso, de atención pediátrica, para poder manter o 

número de profesionais activos no centro de saúde segundo está planificado. 

 

3. Instar á Xunta de Galicia a chegar a un acordo co Goberno de España que 

facilite e axilice os procesos de acreditación de prazas de novo ingreso á 

formación especializada en pediatría, e dotar dos recursos necesarios aos centros 

sanitarios e facultade de medicina da USC para que exista a mellor cobertura 

posible de todo o proceso formativo. 

 

 

Emenda presentada polo Grupo do Partido Popular. 

 

EMENDA DE MODIFICACIÓN: 

 

TEXTO INICIAL: 

1.- Instar á Xunta de Galicia a realizar un informe dos problemas estruturais dos edificios 

dos centros de saúde existentes no Concello de Ourense, co compromiso de realizar os 

arranxos necesarios para poder manter as condicións necesarias para unha correcta atención 

sanitaria. 

2.- Instar á Xunta de Galicia a garantir a correcta atención primaria no Concello de Ourense 

mediante a contratación necesaria de substitutos facultativos de medicina xeral e, de ser o 

caso, de atención pediátrica, para poder manter o número de profesionais activos no centro 

de saúde segundo está planificado. 

3.- Instar á Xunta de Galicia a chegar a un acordo co Goberno de España que facilite e 

axilice os procesos de acreditación de prazas de novo ingreso á formación especializada en 

pediatría, e dotar dos recursos necesarios aos centros sanitarios e facultade de medicina da 

USC para que exista a mellor cobertura posible de todo o proceso formativo. 

MODIFICACIÓN  
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2.- Instar á Xunta de Galicia a que dentro das posibilidades existentes no mercado dos 

profesionais sanitarios proceda á contratación necesaria de substitutos facultativos de 

medicina xeral e, de ser o caso, de atención pediátrica, para poder manter o número de 

profesionais activos no centro de saúde segundo está planificado. 

 

NOVA REDACCIÓN FINAL: 

1.- Instar á Xunta de Galicia a realizar un informe dos problemas estruturais dos edificios 

dos centros de saúde existentes no Concello de Ourense, co compromiso de realizar os 

arranxos necesarios para poder manter as condicións necesarias para unha correcta atención 

sanitaria. 

2.- Instar á Xunta de Galicia a que dentro das posibilidades existentes no mercado dos 

profesionais sanitarios proceda á contratación necesaria de substitutos facultativos de 

medicina xeral e, de ser o caso, de atención pediátrica, para poder manter o número de 

profesionais activos no centro de saúde segundo está planificado. 

3.- Instar á Xunta de Galicia a chegar a un acordo co Goberno de España que facilite e 

axilice os procesos de acreditación de prazas de novo ingreso á formación especializada en 

pediatría, e dotar dos recursos necesarios aos centros sanitarios e facultade de medicina da 

USC para que exista a mellor cobertura posible de todo o proceso formativo. 

 

 

O Pleno do Concello, por dezanove 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. 

 

 

4.11 Moción do Grupo Municipal Socialista para mellora da atención primaria 

sanitaria no Concello de Ourense. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A concepción da atención primaria como porta de entrada do sistema sanitario 

supón, máis alá dun termo amplamente mencionado, unha concepción do sistema non 

focalizado na atención hospitalaria e que permita estender e descentralizar o contacto das 

persoas coa sanidade, de forma que se achegue máis ao territorio e, por tanto, estea máis 

preto. Unha atención primaria fortalecida supón unha maior capacidade de funcionamento 

da rede de hospitais, que ven menos saturadas as súas propias dinámicas de funcionamento, 

dende a redución de entradas en urxencias ata a optimización de tempos e de 

diminución de listas de espera. 
 

O envellecemento da poboación e o aumento da cronicidade supoñen un dos 

problemas esenciais que ten que afrontar o sistema público de saúde. No caso de 

Galicia, estas cuestións aumentan a súa relevancia debido ás propias condicións 
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demográficas en termos de idade, e condicionadas tamén pola dispersión da poboación e as 

dificultades de infraestruturas e redes de comunicación na Galicia rural. O fortalecemento 

da atención primaria nestes casos supón unha necesidade maior e case imperativa para 

poder achegar os servicios sanitarios á poboación, tanto en termos de infraestruturas como 

de persoal. 

 

Dende a chegada ao goberno de Núñez Feijoo en 2009 o sistema público de 

saúde soamente ten contratado de maneira estable a menos dun 15% dos titulados 

MIR, o que supón un dato preocupante. Unha cifra tan baixa resulta a todas luces 

insuficiente para cubrir as necesidades dun sistema que precisa unha dispersión notoria e 

unha forte implantación no territorio, para paliar os problemas demográficos antes 

sinalados. Unha maior contratación suporía a posibilidade de non ter que concentrar 

servicios, afastando a atención aos cidadáns,  

 

A construción de novos centros de saúde, ou a reforma dalgúns xa existentes, 

supón outro dos grandes déficits da atención primaria na sanidade pública galega. Os 

orzamentos de 2016, 2017 e 2018, por coller os exemplos máis recentes, coinciden nos 

compromisos de varios centros de saúde apuntados nun e outro, os mesmos sucesivamente, 

ignorando ningunha responsabilidade polo anuncio e compromiso de infraestruturas que 

logo nunca se inician e ademais sen incluír ningunha partida orzamentaria específica. O 

Plan de Mellora da Atención Primaria, iniciado na lexislatura 2005-2009, supuxo 

unha base estratéxica que non foi continuada polos gobernos de Núñez Feijóo, que 

non amosaron un proxecto real para o fortalecemento da atención primaria. 

 

A atención pediátrica na atención primaria supón unha das maiores 

reivindicacións de carácter local e comarcal nas demandas sanitarias de Galicia. O 

reducido número de especialistas de pediatría existentes dificulta a posibilidade de 

incorporar especialistas necesarios ao sistema de saúde. Nos 9 anos de goberno de Núñez 

Feijóo non existe unha proposta firme de medidas para paliar este déficit e o problema de 

falta de profesionais e, por tanto, de alteración na asistencia sanitaria pediátrica, continúa 

sen que exista previsión de mellora. Existen mecanismos en formación, contratación e 

planificación que permitirían afrontar de maneira real unha problemática que, doutro xeito, 

persistirá e enquistará no sistema. 

 

No caso sinalado do Concello de Ourense a atención primaria realízase nos 

centros de saúde da Ponte, A Cuña, O Couto, Nóvoa Santos, Valle-Inclán, A 

Carballeira. Estes centros contan con médicos/as e pediatras para atender a unha 

poboación de case 110.000 habitantes. A atención sanitaria vese aminorada no caso dunha 

baixa ou vacacións dalgún profesional, pois se limitan en exceso as substitucións e o resto 

de profesionais deben asumir a carga de traballo total, acumulándose as esperas e os 

retrasos. Esta situación ven sendo alertada polos profesionais e usuarios, sen que dende o 

SERGAS se ofreza unha solución satisfactoria. Ademais do sinalado, os centros de saúde 

manteñen unhas instalacións con algúns defectos de conservación, e problemas de 

accesibilidade. 

 

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

desta Corporación Municipal as seguintes propostas de ACORDOS: 
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4. Instar á Xunta de Galicia a realizar un informe dos problemas estruturais dos 

edificios dos centros de saúde existentes no Concello de Ourense, co compromiso 

de realizar os arranxos necesarios para poder manter as condicións necesarias 

para unha correcta atención sanitaria. 

 

5. Instar á Xunta de Galicia a garantir a correcta atención primaria no Concello de 

Ourense mediante a contratación necesaria de substitutos facultativos de 

medicina xeral e, de ser o caso, de atención pediátrica, para poder manter o 

número de profesionais activos no centro de saúde segundo está planificado. 

 

6. Instar á Xunta de Galicia a chegar a un acordo co Goberno de España que 

facilite e axilice os procesos de acreditación de prazas de novo ingreso á 

formación especializada en pediatría, e dotar dos recursos necesarios aos centros 

sanitarios e facultade de medicina da USC para que exista a mellor cobertura 

posible de todo o proceso formativo. 

 

 

Emenda presentada polo Grupo do Partido Popular. 

 

EMENDA DE MODIFICACIÓN: 

 

TEXTO INICIAL: 

1.- Instar á Xunta de Galicia a realizar un informe dos problemas estruturais dos edificios 

dos centros de saúde existentes no Concello de Ourense, co compromiso de realizar os 

arranxos necesarios para poder manter as condicións necesarias para unha correcta atención 

sanitaria. 

2.- Instar á Xunta de Galicia a garantir a correcta atención primaria no Concello de Ourense 

mediante a contratación necesaria de substitutos facultativos de medicina xeral e, de ser o 

caso, de atención pediátrica, para poder manter o número de profesionais activos no centro 

de saúde segundo está planificado. 

3.- Instar á Xunta de Galicia a chegar a un acordo co Goberno de España que facilite e 

axilice os procesos de acreditación de prazas de novo ingreso á formación especializada en 

pediatría, e dotar dos recursos necesarios aos centros sanitarios e facultade de medicina da 

USC para que exista a mellor cobertura posible de todo o proceso formativo. 

MODIFICACIÓN  

1. Instar á Xunta de Galicia a que dentro das posibilidades existentes no mercado dos 

profesionais sanitarios proceda á contratación necesaria de substitutos facultativos 

de medicina xeral e, de ser o caso, de atención pediátrica, para poder manter o 

número de profesionais activos no centro de saúde segundo está planificado. 
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NOVA REDACCIÓN FINAL: 

1.- Instar á Xunta de Galicia a realizar un informe dos problemas estruturais dos edificios 

dos centros de saúde existentes no Concello de Ourense, co compromiso de realizar os 

arranxos necesarios para poder manter as condicións necesarias para unha correcta atención 

sanitaria. 

2.- Instar á Xunta de Galicia a que dentro das posibilidades existentes no mercado dos 

profesionais sanitarios proceda á contratación necesaria de substitutos facultativos de 

medicina xeral e, de ser o caso, de atención pediátrica, para poder manter o número de 

profesionais activos no centro de saúde segundo está planificado. 

3.- Instar á Xunta de Galicia a chegar a un acordo co Goberno de España que facilite e 

axilice os procesos de acreditación de prazas de novo ingreso á formación especializada en 

pediatría, e dotar dos recursos necesarios aos centros sanitarios e facultade de medicina da 

USC para que exista a mellor cobertura posible de todo o proceso formativo. 

 

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

Popular, dezasete votos en contra do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, do 

Grupo Municipal Socialista e do Grupo Municipal de Ourense en Común, adoptou o 

seguinte ACORDO: Rexeitar a emenda presentada polo Grupo do Partido Popular. 

 

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

ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

 

 


