
                       
            
       
 
 

CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL DO PLENO 

 
 RESUME DOS ACORDOS DO PLENO DO CONCELLO EN SESIÓN 

ORDINARIA DO DÍA 6 DE MARZO DE 2020 
 
 

1.-   Aprobación da seguinte acta: 
 

• Sesión ordinaria do día 7 de febreiro de 2020 
 

SRA. OGANDO VÁZQUEZ (PP): Bo día a todos. 
 
Eu quero facer unha observación da acta que se trae para a súa aprobación a esta 

sesión. En relación coa miña primeira intervención no punto 5.4 da orde do día no que se 
tratou unha moción do Partido Socialista relativa ás dilixencias previas, procedemento 
abreviado 3764, do 2014, seguidas ante o Xulgado de Instrución Número 1 de Ourense, 
referente ás renuncias sobre as cesións da porcentaxe sobre aproveitamentos urbanísticos. 
Na dita intervención, primeiro parágrafo da páxina 53 da acta, figura que o secretario, vén 
da páxina anterior, que informou o acordo plenario de 1994, secretario que non observa 
ningunha legalidade, cando debería dicir todo o contrario, é dicir, secretario que non 
observa ningunha ilegalidade.  

 
Intereso que se corrixa o meu erro fonético. 

 
Posta a aprobación da acta do Pleno da sesión ordinaria do 7 de febreiro de 2020, 

apróbase por asentimento unánime. 
 
 
2.- Posta en coñecemento das resolucións ditadas dende a data de celebración do 

último  Pleno e, en especial, dos seguintes: 
 

- Decreto núm. 1001, do 12/02/2020, sobre delegación das funcións da Alcaldía no 
tenente de alcalde, don Jorge Pumar Tesouro, o día 13 de febreiro de 2020. 

- Decreto núm. 1348, do 21/02/2020, sobre delegación das funcións da área de 
Medio Ambiente, Perímetro Rural e Cooperación Institucional, na concelleira dona 
Ana María Fernández Morenza, do 22 ao 27 de febreiro de 2020, ámbolos dous 
incluídos. 

- Decreto núm. 1349, do 21/02/2020, sobre delegación das funcións da área de  
Seguridade Cidadá e Comercio, no concelleiro don José Miguel Caride 
Domínguez,  os días 26 -a partir das 15h.00- e 27 de febreiro de 2020. 
 
 
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 xaneiro de 2020. 
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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 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 
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cómputo producíase dende os 30 días seguintes á entrada da factura no rexistro 
administrativo.  
 
A nova metodoloxía do cálculo do PMP non permite que o dato resultante tome valor 
negativo si a Administración paga antes de trinta días naturais dende a presentación das 
facturas ou certificacións de obra. 
 
2.- INFORME: 
 
Establece o Real Decreto 635/2014, modificado polo Real Decreto 1040/2017, unha 
metodoloxía económica común para o cálculo do período medio de pago a provedores, 
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:  
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                                         ∑ (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 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 XANEIRO de 2020 son: 
 

 Concello Consello Municipal de 
Deportes (*) 

Rateo de operacións pagadas 44,54 9,52 

Importe de operación pagadas 2.391.857,88 € 425.043,62 € 

Rateo de operacións pendentes de 
pago 

87,03 27,29 

Importe de operacións pendentes de 
pago 

7.095.671,53 € 162.376,06 € 

PMP de cada entidade 76,32 14,43 

Período medio de pago global a 
provedores 

72,71 

 
(*) datos proporcionados polo administrador do CMD, xuntase documentación xustificativa 
 
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 
XANEIRO de 2020 é de 72,71 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 XANEIRO de 2020 dende esta Tesourería ós servizos 
municipais que teñen facturas sen tramitar no rexistro de facturas que tiveron entrada no 
rexistro xeral do Concello con antigüidade superior a 30 días, (sexa por non estar 
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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 XANEIRO de 2020 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 XANEIRO de 2020 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  Proposta da Alcaldía sobre o réxime retributivo do director xeral de 
innovación, tecnoloxía e intelixencia artificial. 

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

de 2020 que, por producirse empate na votación (cinco votos a favor Grupo Municipal de 
Democracia Ourensana, do Grupo Municipal do Partido Popular, e cinco votos en contra do 
Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, do Grupo Municipal de Ciudadanos e do Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista Galego) e de conformidade co disposto no artigo 80 do 
Regulamento Orgánico, repetiuse a votación co mesmo resultado, decidindo a Presidencia 
co voto de calidade aprobando a proposta, ditamina favorablemente a proposta de Alcaldía, 
que se incorpora ao expediente. 

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

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

 
Primeiro.- Aprobar as seguintes retribucións correspondentes ao posto de director 

xeral de innovación, tecnoloxía e intelixencia artificial: 
 

o Retribucións Básicas correspondentes aos funcionarios do Grupo A; 
Subgrupo A1 

o Nivel de complemento de destino 30 
o Complemento específico 25 puntos 
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No caso de que o designado non sexa funcionario público o importe total das 
retribucións a percibir será o mesmo. 

 
Segundo.- Non resultará de aplicación o vixente Acordo regulador das condicións 

de traballo para os empregados públicos do Concello de Ourense; a excepción dos dereitos e 
deberes inherentes á súa condición de empregado público. 
 
 

4.2 Informe anual da Concellería de Participación Cidadá sobre a Comisión 
Especial de Suxestións e Reclamacións. Ano 2019. 

 
O secretario dá conta do ditame da Comisión extraordinaria en substitución da 

ordinaria da Comisión  de Suxestións e Reclamacións do 14 de febreiro de 2020, que di o 
seguinte: 

A Secretaría dá conta do informe anual da Comisión Especial de Suxestións e 
Reclamacións. 

 
De conformidade co disposto no artigo 54 e seguintes do Regulamento orgánico de  

goberno e organización do pleno e a comisión especial de suxestións e reclamacións a 
comisión dáse por informada do informe elaborado polo negociado de Participación Cidadá 
correspondente ao ano 2019 e acorda darlle traslado ao Pleno do Concello, segundo dispón 
o artigo 54.4 do Regulamento sinalado. 

 
O Pleno do Concello dáse por informado do informe anual da Comisión de 

Suxestións e Reclamacións. 
 
 
4.3 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos polo bo comportamento e 

educación do alcalde de Ourense nas sesións plenarias e en xeral no seu exercicio 
como rexedor. 

 
Exposición de motivos: 

 
Os Concellos son parte das nosas vidas. Todo o mundo se relaciona coa 

Administración local, dun xeito ou doutro, nun momento dado ou noutro, polo que a forma 
de xestión dos servizos públicos e a incidencia que os mesmos teñen na vida cotiá dos 
habitantes dos municipios reviste especial transcendencia, e por iso consideramos que ese 
quefacer diario debe levarse a cabo con especial dilixencia e coidado.  

 
Nos últimos anos, desde que o líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez 

Jácome chegou a vida pública deste Concello, vimos como o Salón de Plenos de Ourense se 
converteu nun estudio de televisión ao máis puro estilo da chamada “telelixo”, unha 
situación que non fai senón minguar a confianza dos cidadáns cara á clase política e, 
extrapolándose ás administracións públicas convertendo as sesións plenarias na procura 
permanente do minuto de ouro, á conta de palabras malsoantes, insultos e comportamentos 
histriónicos, condutas ditatoriais e antidemocráticas por parte do agora rexedor da cidade. 
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Por desgraza, tivemos que presenciar como Gonzalo Pérez Jácome transformou a politica 
municipal cun discurso que nada ten que ver con servir aos cidadáns e onde a falta de 
educación, a mentira e as promesas cheas de fume son parte substancial do seu show.  

 
Parece que o actual alcalde esquece que o Pleno do Concello debe ser fiel reflexo do 

sentir da sociedade e dos veciños do noso municipio. Nós, como concelleiros, 
representamos a cada un dos cidadáns, e as mocións aprobadas no pleno marcan e 
representan, en sentido amplo, o camiño e o roteiro cara ao cal os veciños queren que vaia o 
municipio.  

 
As mocións, esas ás que o rexedor da cidade di que “non valen para nada e que non 

son vinculantes”, son o instrumento político fundamental co que contan os grupos políticos 
para elevar propostas e sometelas ao seu debate e votación. Son a máxima expresión da 
diversidade de opcións e ideas que existen en democracia e é por iso fundamental que o 
debate plenario non se converta nun monologo onde Gonzalo Pérez Jácome non dubida en 
botar man o micrófono repetidamente, para replicar aos grupos políticos e avivar con 
“calumnias e insultos” tanto aos traballadores públicos como a outros colectivos, como por 
exemplo a Policía Local, comerciantes da Praza de Abastos e os xestores culturais, entre 
outros, denigrando permanentemente cada sesión plenaria co único fin de mellorar a súa 
audiencia, algo que o propio Gonzalo Pérez Jácome manifestou en diversos plenos «O 
pleno tivo unha caída do 50 % de audiencia cando eu me ausentei. Os números son eses, 
non é por presumir nin nada»  

 
Desde Ciudadanos cremos que a sociedade democrática precisa unha regulación 

ética da prestación do servizo público converténdose así, a conduta ética , no soporte 
indispensable na que fundamentar esa confianza, o que contribúe a mellorar a calidade da 
gobernanza democrática e o progreso social e económico. E, grazas á proximidade que se 
produce no ámbito local entre a administración e os cidadáns á que faciamos referencia, 
resulta máis fácil a implantación dunha serie de medidas encamiñadas a recuperar a 
confianza do cidadáns – eixo primordial e básico do noso sistema democrático -. Sendo 
ademais indispensable que os representantes públicos garden respecto e mostren exemplo 
diso nas institucións obedecendo o mandato da cidadanía, porque en política non todo vale, 
pódese criticar a xestión, as ideas, discrepar no traballo diario como Goberno ou como 
oposición, pero xamais se pode atentar contra a honra e a intimidade de ningún colectivo 
nin cargo público. 
 

Proposta para a súa aprobación: 
 

1.- Solicitar ao Goberno local que censure calquera manifestación, opinión ou 

divulgación que atente contra a honra e a intimidade das persoas realizadas na sesión 

plenaria por parte do Alcalde de Ourense e/ou calquera outro representante político.  
 

2.- Solicitar ao Alcalde de Ourense a que diminúa as súas intervencións para axilizar o 

debate plenario e dar importancia ao contido real dos plenos deixando de lado os 

insultos, chistes e/ou malos modais  
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O Pleno do Concello, por doce votos a favor do Grupo Municipal Socialista, do 
Grupo Municipal de Ciudadanos e do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, e 
14 votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular e do Grupo Municipal de 
Democracia Ourensana, adoptou o seguinte ACORDO: Rexeitar a moción. 

 
 
4.4 Moción conxunta do Grupo Municipal do Partido Popular e Democracia 

Ourensana con motivo do 8 de marzo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
A Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable impulsa o compromiso da 
comunidade internacional a través do Obxectivo 5 para o logro da igualdade de xénero e o 
empoderamento de todas as mulleres e nenas. 
 
A igualdade entre os xéneros non é só un dereito humano fundamental, senón a base 
necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero e sustentable. 
 
A nosa sociedade segue tendo que facer fronte a retos fundamentais para alcanzar a 
igualdade real e efectiva. No noso país, a pesar da igualdade recoñecida na Constitución e 
no noso ordenamento xurídico, e dos significativos progresos feitos nos últimos anos, a 
desigualdade entre mulleres e homes persiste. 
 
Dúas das metas que se recollen no Obxectivo 5 da Axenda 2030 son: 
 

• POLÍTICAS E LEIS PARA A IGUALDADE E O EMPODERAMENTO: Aprobar 
e fortalecer políticas acertadas e leis aplicables para promover a igualdade de xénero 
e o empoderamento de todas as mulleres e nenas a todos os niveis. 

• USO DE TECNOLOXÍA E ACCESO A TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E 
A COMUNICACIÓN: Mellorar o uso da tecnoloxía instrumental, en particular a 
tecnoloxía da información e as comunicacións, para promover o empoderamento da 
muller. 

 
Algúns dos datos a nivel estatal: 
 

• O 58% do paro rexistrado en España corresponde ás mulleres; 
• A diferenza salarial media entre home e mulleres en España é de 5.941€; 
• En España, o 75% das persoas con traballo a tempo parcial son mulleres; 
• As mulleres en España destinan máis do dobre do tempo que os homes a tarefas 

vinculadas co fogar e a familia; 
• Tan só un 28% das mulleres españolas realizan unha carreira tecnolóxica e un 7% 

enxeñerías. 
 
Por todo iso, presentamos para a súa aprobación desta corporación municipal a seguinte 
proposta de ACORDO: 
 

1. Instar ao goberno do Estado a: 
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• Aprobar o novo Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades 2019-2022, 
que será tamén un instrumento para dar cumprimento á Axenda 2030 para o 
Desenvolvemento Sustentable. 

• Promover un Plan contra a brecha salarial en España e, impulsar a efectividade 
do principio de igualdade de remuneración por razón de sexo. 

• Impulsar un Pacto Nacional para a Conciliación Laboral e a Racionalización de 
Horarios, para favorecer a conciliación da vida laboral, persoal e familiar. 

• Desenvolver unha Estratexia Nacional para impulsar as vocacións STEM entre 
as alumnas, que inclúa entre outros aspectos: impulso ás materias STEM na 
educación e programas de formación do profesorado para a mellora na 
aprendizaxe das materias STEM. 

• Posta en marcha de iniciativas para a formación de mulleres en habilidades 
STEM na contorna rural, mellorando a súa formación no ámbito dixital, acceso 
ás novas tecnoloxías e uso das redes sociais. 

 
2. Instar ao Goberno da Xunta de Galicia a: 

• Dentro das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia levar a cabo as 
accións necesarias para conseguir como obxectivo fundamental a igualdade 
retributiva das mulleres en todos os ámbitos (tecnolóxico, cultural, deportivo, 
etc, …) 

• Elaborar un programa para o fomento das vocacións STEM (ciencia, 
tecnoloxía, enxeñería e matemáticas) entre as nenas e mozas para pechar a 
fenda de xénero nestes estudos e incrementar a presenza da muller nos ámbitos 
científicos e tecnolóxico de Galicia. 

• Fomentar e incrementar os programas de alfabetización dixital das mulleres 
maiores e especialmente aquelas que vivan no medio rural, co obxecto de 
mellorar o manexo e as súas habilidades no uso das novas tecnoloxías. 

 
3. Instar ao Concello de Ourense a levar a cabo accións para poñer en valor e dar a 
coñecer ás mulleres referentes galegas que son líderes nos seus respectivos sectores para 
que rapazas e rapaces teñan referentes femininos, como por exemplo na ciencia e na 
tecnoloxía. 

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

Partido Popular, do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, do Grupo Municipal 
Socialista e do Grupo Municipal de Ciudadanos, e dúas  abstencións do Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego, adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 
 
4.5 Moción conxunta do Grupo Municipal do Partido Popular e Democracia 

Ourensana sobre o mantemento da sala do 091 da Policía Nacional na Comisaría de 
Ourense. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Na actualidade, a Comisaria de Ourense conta coa Sala do 091, en funcionamento 
24 horas ao día, 365 días ao ano, que atenden a máis de 100.000 veciños na cidade de 
Ourense. 

 
Estas salas son o órgano de coordinación operativa por excelencia, como servicio 

máis próximo ao cidadán, que recibe os avisos dos cidadáns e distribúe os efectivos 
policiais, e están dotadas de avanzados equipos de comunicacións e medios técnicos para 
afrontar con eficacia as situacións de emerxencia. 

 
Na área de telefonía, os axentes atenden as chamadas, recollen os datos precisos e 

activan de forma telemática os recursos necesarios para resolver a incidencia. O tempo 
medio de espera das persoas que solicitan o auxilio policial a través do 091 ata que a súa 
chamada é atendida sitúase en torno aos 6 segundos. 

 
A zona de radio é a que recibe a información do suceso a través dos operadores e se 

encarga de contactar coas patrullas máis próximas ao lugar onde se require a presenza de 
axentes co obxectivo de diminuír os tempos de resposta policial. 

 
Os operadores da sala do 091 son os responsables de comisionar os servizos e 

requirimentos operativos ás unidades e dotacións en servizo. Tamén centralizan e dan 
resposta ás peticións e consultas ás bases de datos de interese policial solicitados polos 
axentes en servizo, e transmiten as instrucións oportunas relativas ao cumprimento das 
normas de aplicación das ordes xudiciais de afastamento e protección das vítimas de 
violencia de xénero. Ademais, dende este centro de operacións asúmese a coordinación 
operativa en caso de situacións de risco inmediato, emerxencias e dispositivos especiais. 

 
Temos noticias a través dos Sindicatos Policiais e dos veciños afectados de que o 

Goberno pretende trasladar A Coruña a Sala do 091 de Ourense ( e tamén a de Lugo), o que 
mermaría de maneira importante o movemento e eficacia deste servizo prexudicando a 
seguridade da nosa cidade, debido á cercanía e ao coñecemento que deben ter os axentes da 
zona de influencia. Sendo este un servizo que require de proximidade para que o tempo de 
reacción sexa o máis rápido posible, cun coñecemento exacto de cada rincón de Ourense. 

 
Así mesmo, a Comisaría de Policía Nacional de Ourense conta cun déficit de 49 

axentes, o cal fai necesario e urxente cubrir o total da plantilla. 
 
Por todo iso, presentamos para a súa aprobación desta corporación municipal a 

seguinte proposta de ACORDO: 
 

1. Instar ao goberno do Estado a manter a Sala do 091 da Policía Nacional na 
Comisaría de Ourense, e así mesmo aumentar os medios humanos e materiais cos 
que conta dita Comisaría provincial. 

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

Popular, do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, do Grupo Municipal de 
Ciudadanos e do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, e oito abstencións do 
Grupo Municipal Socialista, adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 
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4.6 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa ao apoio da 
plataforma procampus. 

 
Exposición de motivos: 

 
Durante os seus trinta anos de existencia o campus de Ourense ten contado co 

compromiso da sociedade ourensá. Transcorrido todo este tempo, a cidadanía pode sentirse 
orgullosa pois o que ten acadado o campus, moito ou pouco, débese en gran medida ao seu 
apoio. A día de hoxe temos un recinto académico con preto de 4500 estudantes e 500 
membros do persoal docente e investigador e do persoal de administración e servizos que, 
por unha banda, proporciónalle oportunidades ao estudantado da provincia que non se pode 
custear uns estudos universitarios lonxe da su casa e, pola outra, supón unha fonte de 
ingresos para o sector inmobiliario e servizos da cidade ao mesmo tempo que contribúe a 
dinamizar a súa vida social, cultural e académica. O tamaño do noso campus é comparable 
ao doutras Universidades públicas, españolas e estranxeiras, do Espazo Europeo de 
Educación Superior. 

 
Certamente, trinta anos de campus de Ourense teñen amosado os beneficios que 

unha Universidade lle ofrece ao seu territorio de influencia. Esta realidade é a razón máis 
poderosa para continuar a traballar a prol do seu futuro. Un obxectivo elemental e 
ineludible é, como ten sido sempre, o mapa de titulacións, un tema no que Ourense ten sido 
discriminado historicamente e, de xeito específico, nos últimos anos. Concretamente, 
ningunha das mais de doce titulacións de grao que desde 2017 ten incorporado o Sistema 
Universitario de Galicia (SUG) foi implantada en Ourense; a Simultaneidade de Estudos en 
Informática e ADE do campus, en competencia con algún dos perfís que pretende 
implementar a Universidade Intercontinental da Empresa que está a ser impulsada en 
Galicia, ten sido suprimida hai uns meses; tamén recentemente ten sido aprobada a oferta a 
prezos públicos do Grao en Turismo do campus de A Coruña, coa conseguinte perda de 
exclusividade do Grao en Turismo de Ourense; e estase a propoñer que o Máster en 
Enxeñaría Aeronáutica que é continuación natural dos estudos de Grao en Enxeñaría 
Aeroespacial da Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo de Ourense sexa compartido 
coa Escola de Enxeñaría de Camiños da Universidade de A Coruña. 

 
A defensa do mapa de titulacións universitarias de Ourense esixe reverter esta 

deriva. E sen dúbida estamos no momento óptimo para tentalo agora que a Xunta de Galicia 
está a traballar actualmente en colaboración coa “Fundación Empresa- Universidad 
Gallega” (Feuga) na elaboración do catálogo de titulacións do SUG para o período 2021-
2030. Tras dous meses de reflexión, a proposta inicial de novas titulacións é: 
 

• Grao en Enoloxía 
• Grao en Moda 
• Grao en Enxeñaría Física 
• Grao Aberto en Enxeñaría Agraria, Informática e Aeroespacial 
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Por suposto, dita proposta está aberta ás emendas e suxestións que desexen achegar 
as persoas e entidades interesadas en mellorar a oferta universitaria ourensá, pero os 
propósitos con respecto a Enoloxía, Moda, Enxeñaría Física e Grao Aberto en Enxeñaría 
Agraria, Informática e Aeroespacial son firmes e se traballará nestas titulacións desde este 
momento co obxectivo de que sexan impulsadas a través dos canles axeitados xusto dentro 
de un ano. 

 
Por outra banda, a declaración de interese abrangue tamén a defensa das titulacións 

existentes e o seguimento dos procesos en marcha. Os puntos relevantes en relación a estes 
dous aspectos son: 
 

• Restitución do programa de Simultaneidade de Estudos en Informática e ADE 
• Implantación do Máster en Enxeñaría Aeronáutica como titulación exclusiva 
• Implantación do Grao en Relacións Internacionais 
• Defensa da posición do campus de Ourense no Máster Universitario de Profesorado 

impartido conxuntamente cos campus de Vigo e Pontevedra 
• Defensa da posición do campus de Ourense na oferta de prazas dos Graos en 

Dereito e os Graos en Informática en Galicia 
• Defensa da posición do campus de Ourense con respecto á Universidade 

Intercontinental da Empresa. 
 

Os tempos administrativos marcan o 30 de abril de cada ano como a data límite para 
definir a oferta de prazas para o seguinte curso académico. O vindeiro 30 de abril é polo 
tanto unha data clave para a Simultaneidade de Estudos en Informática e ADE e o Máster 
en Enxeñaría Aeronáutica, dous asuntos aos que lle dedicaremos atención con carácter 
inmediato. O Grao en Relacións Internacionais inicia agora mesmo a súa tramitación ata 
poder ser cursado a partir de setembro de 2021. A defensa da posición con respecto ao 
Máster de Profesorado e aos Graos en Dereito e Informática responde a unha faceta de 
carácter xeral que nos obriga a estar en alerta permanente con respecto aos campus do SUG 
en competencia co de Ourense. Isto implica no caso concreto da Universidade 
Intercontinental da Empresa esixir o cumprimento do artigo 13 da Lei do Sistema 
Universitario de Galicia, que dispón que o catálogo de titulacións dunha nova universidade 
deberá ser “complementario e non reiterativo respecto ás titulacións preexistentes e 
consolidadas no SUG”. 

 
Propuesta para su aprobación: 

 
 

1.- Solicitar ao Goberno local a apoiar na súa totalidade as reivindicacións da 

Plataforma Pro Campus para coa Universidade de Vigo e a Xunta de Galicia. 
 

• Restitución do programa de Simultaneidade de Estudos en Informática e ADE 
• Implantación do Máster en Enxeñaría Aeronáutica como titulación exclusiva 
• Implantación do Grao en Relacións Internacionais 
• Defensa da posición do campus de Ourense no Máster Universitario de 

Profesorado impartido conxuntamente cos campus de Vigo e Pontevedra 
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• Defensa da posición do campus de Ourense na oferta de prazas dos Graos en 

Dereito e os Graos en Informática en Galicia 
• Defensa da posición do campus de Ourense con respecto á Universidade 

Intercontinental da Empresa. 
• Creación de novas titulacións: 

o Grao en Enoloxía 
o Grao en Moda 
o Grao en Enxeñaría Física 
o Grao Aberto en Enxeñaría Agraria, Informática e Aeroespacial 

 
 

Emenda presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego 
 
EMENDA DE ENGÁDEGA: 
 
TEXTO PROPOSTO: 
 
2.- O pleno oponse á implantación dunha universidade privada no noso país, por 
representar un proxecto que non complementa a oferta de graos que xa se están a impartir, 
entrando en competencia directa e rachando coa equidade que proporciona a universidade 
pública. 
 

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

Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, e dezaseis votos en contra do Grupo 
Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal de Democracia Ourensana e do Grupo 
Municipal de Ciudadanos, adoptou o seguinte ACORDO: Rexeitar a emenda. 

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

ACORDO: Aprobar a moción. 
 
 
4.7 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE pola cobertura da atención 

primaria de saúde nos barrios ourensáns do Vinteún e Mariñamansa. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Segundo a Organización Mundial da Saúde, un sistema sanitario baseado na 
atención primaria de saúde orienta as súas estruturas e funcións cara os valores da 
equidade e a solidariedade social, e o dereito de todo ser humano a gozar do grao 
máximo de saúde que se poida lograr sen distinción de raza, relixión, ideoloxía política 
ou condición económica ou social. 

 
Neste senso, os centros de atención primaria son dispositivos de saúde 

comunitaria que superan en canto a utilidade pública as urxencias hospitalarias e aos 
servizos de atención externa das clínicas sanitarias, pois permiten planificar atencións 
preventivas e facilitan a intervención temperá e o axuste dos tratamentos as diversas 
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patoloxías, aumentando a eficacia terapéutica, reducindo os tempos de recuperación 
e, con elo, a necesidade de implementar tratamentos máis caros, longos ou complexos, 
redundando, todo elo, en múltiples beneficios para a comunidade. 

 
O Partido dos Socialistas de Galicia – Partido Socialista Obrero Español (PSdeG-

PSOE) é, por tradición, un firme defensor da sanidade pública e, de xeito particular, da 
atención primaria. Consonte a elo, os socialistas de Ourense avogamos pola cobertura 
universal, gratuíta e de calidade da atención primaria na capital provincial, e 
levamos desenvolvendo ao longo do tempo estruturas desta natureza e instando a creación 
das que aínda se precisan para acadar estas finalidades de modo pleno. 

 
Entre os dispositivos de atención primaria que estamos a demandar dende a nosa 

formación política figuran a creación do primeiro Centro de Atención Primaria do 21 
(CAP 21) e a construción dun novo Centro de Atención Primaria de Mariñamansa 
(CAPM). 

 
Corría o ano 2009 cando o concello de Ourense iniciou -baixo o Goberno do 

PSdeG- PSOE- o expediente para a contratación e redacción do proxecto básico e de 
execución do CAP 21, comezando un proceso sen froito 11 anos despois, de xeito que 
segue a colapsarse o Centro de Atención Primaria da Ponte. 

 
E foi en 2010 cando tamén o PSdeG-PSOE de Ourense, xunto ao BNG, 

presentaron unha moción na que facilitaban solo dende o Goberno Municipal para 
que a Xunta de Galicia construíra un novo centro de saúde en Mariñamansa. Deste xeito, 
respondíase as demandas presentadas por 18 asociacións veciñais do sur da cidade que 
subliñaban a insuficiencia do centro existente en A Cuña para albergar as 
infraestruturas destinadas a cirurxía menor, educación maternal, aleitamento 
natural, etc. Ata 6 localizacións diferentes foron proporcionadas con esta finalidade. 

 
O 13 de decembro 2013, o PSdeG-PSOE de Ourense presentou unha ‘’Moción 

sobre o deterioro da sanidade nesta cidade’’ (moción 5.18; 13/12/13), na que instaba á 
Xunta de Galicia para que garantira a inmediata construción do novo centro de saúde 
do 21 (CAP 21). 

 
Case tres anos despois, as e os socialistas presentaron unha moción ‘’...para instar 

ao goberno da Xunta á ampliación de atención primaria na cidade de Ourense coa 
construción de dous novos centros de saúde nos barrios do 21 e Mariñamansa’’ 
(moción 3.2; 02/09/16). Nesta iniciativa lembrábase a prioridade do Goberno Municipal 
2007-2015 de impulsar diante da Xunta de Galicia un Plan Xeral de Reordenación, 
Modernización e Mellora da Rede de Centros de Atención Primaria atendendo ás 
demandas da veciñanza e, de xeito singular, da dos barrios máis poboados. A proposta 
socialista foi aprobada de xeito unánime, comprometendo o remate das obras na 
lexislatura 2016-2020. 

 
A xestión urbanística do PSdeG-PSOE no concello puxo ao dispor da Xunta e 

formalizou a cesión de 2 parcelas de titularidade municipal nos barrios do Couto (que 
acabou fraguando na construción do Centro de Atención Primaria do Couto; CAPC) e do 
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21, expropiando en tempo récord a primeira, así como realizando un esforzo de 
explanación (1.250 metros cadrados de superficie) e urbanización (284.603,62 euros) 
para adaptar a segunda as demandas da consellería de sanidade. 

 
Estas propostas previas do socialismo da cidade foron secundadas no pleno do 1 de 

xaneiro de 2017 por Ourense en Común, cunha moción que foi aprobada por 
unanimidade, e na que se instaba “...ao goberno municipal a que proceda a iniciar os 
trámites oportunos para a construción do futuro centro de saúde do 21’’ (moción 4.8; 
P.O. 1/12/17). Na devandita iniciativa mencionábase a pregunta formulada por este grupo 
político na Comisión Parlamentaria número 3129 (17/10/2017) respecto do parón da 
administración autonómica, e nomeadamente da demora da Xunta nas consignacións 
orzamentarias precisas para materializar o proxecto. A resposta do goberno galego deixaba 
a responsabilidade da solución nun problema urbanístico que debía superar o concello 
de Ourense, quen respondeu na Xunta de Área de Urbanismo e Vivenda do 24/10/2017 a 
través do presidente da mesma quen apuntou á ausencia de cualificación do terreo, é dicir, 
a un problema de planificación urbanística, como causa, o cal, segundo o mesmo, podería 
superarse de moitos xeitos, incluíndo a ocupación directa ou a implementación da Lei 
3/2016 como proxecto de especial interese. 

 
A última proposta para abordar a mellora da atención primaria na cidade débese ao 

PSdeG- PSOE, e formulouna en 2019 mediante unha moción dirixida á ‘’...mellora da 
atención primaria sanitaria no Concello de Ourense’’ (moción 4.11; 07/01/2019). Na sesión 
plenaria aprobouse, por unanimidade, ‘’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’’. 

 
Como pode constatarse neste percorrido pola historia da atención á saúde primaria 

na cidade de Ourense, as demandas relativas á construción de novos centros de saúde só 
tiveron resultado na creación do CAPC, mentres que os novos centros de atención 
primaria de o 21 e Mariñamansa (CAP21 e CAPM) foron totalmente esquecidos. 

 
Fronte á puxanza do Plan de Mellora da Atención Primaria iniciado polo 

socialismo galego durante o mandato do Presidente Emilio Pérez Touriño, atopámonos 
coas demoras e a inacción dos mandatos de Presidente do Partido Popular Alberto 
Núñez Feijóo quen deixou nas mans doutro goberno do PP, neste caso o municipal de 
Ourense, a responsabilidade da parálise do CAP 21; asemade, o desleixo cara a atención 
primaria na cidade de Ourense do PP da capital, da provincia e da autonomía xa fixo 
esquecer a tentativa enunciada en 2010 de construír un centro de atención primaria 
alternativo ao da Cuña, cuxas instalacións son anticuadas e insuficientes dende fai 10 
anos. 

 
Se a todo elo engadimos que o Goberno do Feijóo só da estabilidade laboral a 

menos dun 15% dos médicos e das médicas en proceso de especialización como MIR, 
ou que deu lugar a un grave déficit na cobertura da atención pediátrica en primaria, 
atopámonos nun caso de emerxencia sanitaria do que o peche e re-apertura do 
paridoiro de Verín é o exemplo máis senlleiro respecto do destino de Galicia cando non 
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existe planificación sanitaria e se recorre a argumentos técnicos falaces. 
 
O CAP21 e o CAPM son dúas necesidades básicas da atención primaria na 

cidade de Ourense. E deben engadirse aos centros de atención primaria de A Carballeira, A 
Cuña, A Ponte, Nóvoa Santos, O Couto e Valle-Inclán para cubrir, de xeito integral e sen 
desigualdades por razón de domicilio e calidade de servizos sanitarios, a todas as 
persoas da capital provincial. 

 
Núñez Feijóo esqueceuse deles durante máis de 11 anos, e ten a obriga de 

fixar, agora, o seu compromiso por escrito en canto a orzamentos e datas. Do mesmo 
xeito, o desleixo municipal do Partido Popular, tanto no mandato anterior como na 
coalición actual, tamén os fai responsables desta solución. 

 
Sobre a base do ata o de agora exposto, o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE da 

cidade de Ourense, presenta, para a súa aprobación, a adopción dos seguintes 
ACORDOS: 
 

- Instar ao Goberno Municipal para que desenvolva, de xeito inmediato, os 
trámites administrativos, urbanísticos e de calquera outra natureza que se 
precisen para facilitar a construción do Centro de Atención Primaria do 21 
(CAP 21), e actúe de xeito semellante respecto do relativo a Mariñamansa 
(CAPM) indicando, neste último caso, as parcelas municipais que se cederán 
para elo. 

 
- Instar á Xunta de Galicia para que materialice, á maior brevidade posible, a 

construción dos Centros de Atención Primaria de O 21 e de Mariñamansa 
(CAP 21 e CAPM), especificando, antes das vindeiras eleccións autonómicas, o 
cronograma de actuacións a desenvolver e a data prevista para a finalización 
das obras.  
 
 
O Pleno do Concello, por dez votos a favor do Grupo Municipal Socialista e do 

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

 
4.8 Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego pola posta en 

valor do traballo das mulleres. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
O vindeiro 8 de marzo o feminismo galego fará historia novamente, como xa fixo 

nos anos 2018 e 2019 cunha folga histórica. Baixo o lema “Sen coidados non hai vida. 
Mudando o sistema, derrubando o patriarcado” están convocados diversos actos 
preparatorios, unha manifestación nacional en Verín o 1 de marzo e numerosas 
convocatorias locais e comarcais para a propia xornada do 8 de marzo. 
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Con esta resposta e con esta campaña, o feminismo galego autoorganizado sitúa os 

coidados no centro do debate e as consecuencias para as mulleres galegas do sistema 
económico, social e político no que vivimos, que non podería sosterse sen coidados que se 
desenvolven en moitas ocasións de forma gratuíta ou a través da precarización de moitas 
mulleres. 

 
Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que corresponde ás institucións 

escoitar e recoñecer os debates que o feminismo galego está a colocar na axenda social e 
comprometer os nosos esforzos en corrixir as desigualdades que permanecen na Galiza de 
2020. 

 
Hoxe no noso país temos, malia que é ilegal, unha fenda salarial de máis de 4.000 

euros entre homes e mulleres, que se dá tamén nas pensións de xubilación en máis de 400 
euros. Así mesmo, sabemos que os coidados de maiores e crianzas recaen 
maioritariamente nas mulleres, quen continúan a ser con moito quen máis horas das súas 
vidas invisten nestes ámbitos. 

 
Así mesmo, as galegas sufriron o deterioro dos servizos públicos básicos durante a 

recesión económica e as medidas tomadas polo Partido Popular. Tamén hai que ter en 
conta as repercusións para Galiza dun sistema de financiamento insuficiente tanto para a 
Xunta de Galiza como para os concellos, que son claramente discriminados e ao que se 
engaden as imposicións de déficit e restrición de gasto. Todo isto, xunto con decisións e 
recortes que se aplicaron desde as administracións galega e estatal, teñen derivado no 
infrafinanciamento de moitos servizos públicos. Esta situación tradúcese moitas veces na 
precarización destes servizos e das persoas que traballan neles, como é o caso do Servizo 
de Axuda no Fogar. O Concello de Ourense tivo a oportunidade de municipalizar este 
servizo no mes de novembro, o que redundaría en beneficio tanto das usuarias e usuarios 
como nas condicións laborais das traballadoras e traballadores, mais renunciou a esta vía e 
optou por unha adxudicación provisional 

 
Outro ámbito moi importante de discriminación na esfera dos coidados é o do 

traballo do fogar ou traballo doméstico. Tanto polas desigualdades vixentes na 
organización familiar e os limitados avances na corresponsabilidade como por ser un 
ámbito que agocha moitas formas de traballo precarizado e mesmo alegal. Cumprida conta 
desta situación dan os datos que reflicten as grandes diferenzas que hai na distribución dos 
tempos no fogar entre homes e mulleres ou as consecuencias que o neoliberalismo ten en 
materia de precariedade, agravadas no caso de moitas mulleres migrantes. 

 
É, ademais, un ámbito non suficientemente investigado e estudado mais que é 

evidente que ten un gran impacto na economía, que sería insostíbel sen esa achega non 
remunerada que lle regala a a vixencia do sistema patriarcal. Cómpre lembrar, por 
exemplo, que o valor xerado polas actividades no ámbito doméstico representaría o 50,6% 
do PIB de  Galiza segundo a última Conta Satélite publicada no ano 2013 respecto do ano 
2010 e con base 2008. 
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Por todas estas razóns, este 8 de marzo cómpre recoñecer o traballo do feminismo 
galego e contribuír desde esta institución a combater a precarización de servizos  de 
coidados ocupados maioritariamente por mulleres, e a dar visibilidade ao que supón no 
noso sistema económico e social a contribución do traballo invisible dos coidados como 
paso necesario para construír unha nova orde social que supere o patriarcado. 

 
Por todo o anterior, SOLICITAMOS, por parte do pleno do concello, a adoción do 

seguinte 
 

ACORDO 
 
1. Recoñecer e apoiar as convocatorias do feminismo galego autoorganizado que 

neste 2020 colocan no centro do debate os coidados e as consecuencias para as mulleres 
galegas do sistema económico, social e político no que vivimos, que non podería sosterse 
sen coidados que se desenvolven en moitas ocasións de forma gratuíta ou a través da 
precarización de moitas mulleres, comprometéndose a traballar para que os poderes 
públicos contribúan a superar esta situación. 

 
2. Demandar da Xunta de Galiza o seu compromiso coa realización de estudos 

periódicos sobre o valor social e económico do traballo do fogar e do coidado. A comezar 
por: 

2.1. Dar cumprimento ao artigo 29.3 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de 
febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da 
Comunidade Autónoma de Galiza en materia de igualdade e realizar as 
actuacións necesarias para que no primeiro semestre de 2020 estea en 
marcha o desenvolvemento dunha nova Conta Satélite da Produción 
Doméstica. 

2.2. Realizar as actuacións necesarias para que no ano 2020 se desenvolva un 
profundo estudo, en colaboración coa universidade galega, do reparto do 
tempo nos fogares galegos. 

2.3. Comprometerse a iniciar a elaboración Plan de Dignificación e 
Visibilización dos Coidados co fin de valorizar e divulgar entre o 
conxunto da poboación galega a súa relevancia económica e social e as 
consecuencias que supón para o exercicio dos dereitos das mulleres o 
desequilibrio que persiste na actualidade así como as vantaxes sociais dun 
reparto equitativo dos tempos entre homes e mulleres. 

 
3. Demandar da Xunta de Galiza a asunción dos programas relativos á 

Dependencia para garantir a súa prestación universal e en igualdade para todas as persoas 
usuarias, sen que iso dependa do Concello de residencia (con capacidades económicas 
diferentes, e que fai que por exemplo, os Concellos máis pequenos do interior xeralmente 
cunha media de idade máis alta, teñan que suspender a prestación dos servizos por non 
poder facer fronte ao complemento que a Xunta obriga a pagar aos Concellos). 
Transitoriamente, demandar da Xunta de Galiza e do Goberno central, o incremento da súa 
dotación orzamentaria de forma que se garanta a continuidade dos servizos e se melloren 
as condicións laborais e salariais das traballadoras. 
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4. Que dende o Concello se repoñan as baixas de usuarios e usuarias, posto que hai 
listaxe de agarda para acceder ao servizo, e ao mesmo tempo a empresa do SAF poida 
manter o persoal. 

 
5. Recuperar os programas de conciliación Espazo Coeduca e Banco do Tempo. 
 
6. Recuperar as actividades para Preñadas que viña desenvolvendo a concellaría de 

Sanidade e foron suspendidas no anterior mandato. 
 
7. A incorporación ao rueiro Ourensán do traballo realizado polo Consello 

Municipal de Igualdade, que iniciado a finais de 2017 tivo como froito en febreiro de 2019 
unha trintena de propostas de nomes de mulleres para feminizar o rueiro do Concello de 
Ourense. 

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

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

 
 
4.9 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para instar á Xunta de 

Galicia á reforma integral urxente do estadio de O Couto en Ourense. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
O 29 de agosto de 1948, fai case 72 anos xa, inaugurouse o Estadio de O Couto, 

daquelas tras un investimento de 1.400.000 pesetas. O partido inaugural xogábano a Unión 
Deportiva Orensana e o Racing de Ferrol. Primeiramente, nos anos 50 chamóuselle 
Estadio de José Antonio, para despois pasar a coñecerse popularmente como Estadio de O 
Couto. 

 
Durante todos estes anos este campo de fútbol viu e viviu numerosas crises e 

proxectos uns de éxito e outros non tanto. Un campo sito no barrio do Couto, na rúa do 
Serán, a carón da N- 525, con herba natural, de dimensións 105 x 68 metros e gradas 
cubertas, que dispón de 5659 butacas distribuídas nas zonas de tribuna, preferencia e 
fondo, e cuxa propiedade é da Xunta de Galicia. 

 
Unha das datas clave da súa historia foi o ano 2014, cando desaparece Clube 

Deportivo Ourense unha vez disolta a sociedade, a partires de entón os equipos que 
comparten o  estadio ata o día de hoxe son a Unión Deportiva Ourense e o Ourense CF. 

 
É precisamente nese ano 2014 cando a Xunta de Galicia anuncia un plan de 

actuación para o Estadio de O Couto a través do seu secretario xeral para o Deporte, 
José Ramón Lete Lasa, e fala de posibles convenios a dúas bandas da administración 
autonómica con Concello e Deputación para afrontar as obras. O propio Mario Guede, 
actual concelleiro de Deportes na actualidade, daquelas Xefe do Servizo de Deportes da 
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Xunta en Ourense afirmaba que “o obxectivo era acadar acordos de colaboración para 

realizar as actuacións necesarias de cara á utilización da instalación deportiva por parte 

dos clubes que o demanden como por parte dos Concellos e da Deputación Provincial”. 

 

No ano 2015, a Xunta de Galicia anunciaba unha inversión de 175.000 € para 
poder desprazar os baixos do estadio ás distintas federacións que había na cidade e 
así establecer o núcleo futboleiro da cidade e da provincia no propio estadio. A 
realidade é que no período 2015- 2019 a Xunta de Galicia en total investiu 450.000 € que 
non chegaron a absolutamente nada, para arranxar e renovar baños ou aplicar novos 
tratamentos ao céspede natural que non serviron para moito. 

 
Ano 2020, a situación actual do noso estadio de fútbol é deplorable e insostible: 
 

• o céspede natural en moi malas condicións e cheo de “calvas” e zonas de 
barro. 

• gradas e cabinas de prensa destrozadas nas que é difícil ata sentarse sen 
mancharse, se é que tes cadeira para facelo. 

• banquillos e vestiarios cos cristais rotos. 
• cadros eléctricos á intemperie… 

 
O Couto non soporta xa máis arranxos ou pequenos retoques, pide a berros unha 

reforma global, con dous equipos profesionais compartindo o campo e xogando na 
Terceira División, na terceira cidade galega, está máis que xustificada e require dun 
consenso político local que empurre para que a nivel autonómico se poida levar a cabo 
dunha vez por todas. 

 
Na reunión do Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes do 

Concello de Ourense celebrada o pasado día 13 de febreiro de 2020, na quenda de 
rogos e preguntas, o concelleiro socialista Borja Trigás instaba ao CMD a que 
solicitara á Xunta de Galicia o arranxo urxente do Campo de Fútbol de O Couto, ao 
que o Presidente do Consello Mario Guede respondía que facía 9 meses se prantexara 
dende a Xunta de Galicia unha posible reforma integral e que se realizara unha 
memoria valorada previa á redacción do proxecto. Dende entón, transcorridos xa 9 
meses nada sabemos. 

 
Por todo o exposto, o grupo municipal do PSdeG-PSOE presenta para a súa 

aprobación por parte desta Corporación Municipal a seguinte proposta de ACORDO: 
 
1. Instar á Xunta de Galicia a que se comprometa a realizar de maneira urxente todos 

os trámites técnicos e administrativos necesarios, ademais de consignar o orzamento 

preciso, para a execución do proxecto de reforma integral do Estadio de O Couto en 

Ourense. 
 
 
O Pleno do Concello, por unanimidade dos presentes (21 votos), adoptou o 

seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 
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4.10 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para instar á Xunta de 

Galicia e ao Concello de Ourense a asumir compromisos urxentes para o desbloqueo 
na construción de novos equipamentos (CAPD, Edificio Administrativo. Residencia 
de Maiores) e para a solución dos conflitos urbanísticos (Beirarrúa Ponte Romana, 
Skate Park) da súa competencia que afectan aos veciños de Ourense no ano 2020. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Despois de 11 anos de goberno de Alberto Núñez Feijóo á fronte da Xunta de 

Galicia e de case 5 anos de goberno do Partido Popular no Concello de Ourense, e pese aos 
anuncios electoralistas máis recentes que nos veñen acompañando un día si e outro tamén, 
existen a día de hoxe proxectos pendentes ou bloqueados e diversos problemas na xestión 
urbanística que se está a levar a cabo que impiden que non estean en marcha xa as obras do 
novo CAPD de Ourense, que non teñamos parcela cedida para o novo edificio 
administrativo da Xunta en Ourense ou que tampouco exista unha garantía xurídica para 
que, á marxe de demoler a antiga estación de autobuses, Amancio Ortega poida construír a 
súa futura residencia de maiores na cidade no barrio do Pino. Tampouco é un tema menor 
que teñamos unha beirarrúa con risco de derrubamento a carón dun ben de interese cultural 
como é a Ponte Romana vallada dende fai case 2 anos, nin tampouco que non haxa 
alternativas para ubicar a nova pista de skate e siga a manterse na zona verde do Parque do 
Couto a sabendas do rexeitamento veciñal que isto supón. 
 
 
NOVO CAPD DE OURENSE 
 

Por parte de todos é coñecida a loita incansable no último lustro da Plataforma 
ProCAPD e en xeral de todos os pais e nais de mozos e mozas maiores de 21 anos con 
diversidade funcional, que non poden contar aínda cun centro específico para súa 
atención, de xestión pública e na súa cidade, namentres si existe nas outras provincias 
galegas. Esta loita cristalizou na redacción e aprobación dun proxecto para o novo CAPD 
por parte da Xunta de Galicia que respondera ás necesidades dos seus fillos e tamén na 
cesión dunha parcela para a súa construción por parte do Concello de Ourense en Barrocás 
durante o anterior mandato. 

 
En xullo de 2019, a Xunta solicita a licenza de obra para a construción do 

novo CAPD e despois de 8 meses aínda non foi concedida polo Concello nin se 
puideron comezar as obras, que contan cun orzamento de 3,5 millóns de euros nos 
Orzamentos da Xunta de Galicia deste ano 2020. 8 meses pendentes segundo a concelleira 
de Urbanismo dun informe de bombeiros, que non se podía emitir porque o xefe do 
servizo tiña moito traballo ou disfrutaba das súas vacacións, para finalmente o último 
mes recoñecer que a Xunta de Galicia presentou un proxecto con a lo menos dúas 
anomalías que o xefe do servizo requiriu telefonicamente aos responsables da Xunta que 
solventaran para poder continuar o procedemento. 
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NOVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA XUNTA DE GALICIA 

 
Un millón de € é o importe consignado nos Orzamentos da Xunta por Feijóo para 

a construción do seu novo edificio administrativo en Ourense neste ano 2020, contando 
que o Concello de Ourense ceda de modo gratuíto unha parcela no noso termo municipal 
para tal fin como así se comprometeu publicamente. 

 
8 meses levamos preguntando na Xunta de Área de Urbanismo, Infraestruturas, 

Medio Ambiente e Persoal polas alternativas buscadas polo Concello de cara a ceder 
esa parcela e que a Xunta proceda á súa construción, a resposta sempre foi 
ningunha, co cal sen parcela non haberá edificio. 
 
 

NOVA RESIDENCIA DE MAIORES DE AMANCIO ORTEGA 

 
 

No pasado mandato, o goberno do PP neste Concello liderado por Jesús Vázquez 
asinou, concretamente o 12 de abril de 2019, un convenio para a cesión gratuíta dunha 
parcela no barrio do Vinteún para a construción dun centro de residencia de persoas 
maiores, onde a priori ía a construír a súa residencia Amancio Ortega, froito da doazón 
pola súa parte de 90 millóns de € para que se constrúan 7 novas residencias de maiores 
nas 7 capitais galegas. 

 
Pois ben, recentemente a propia Xunta cambia de idea en canto á ubicación e 

presenta aos veciños do Barrio do Pino a súa conselleira de Infraestruturas Ethel 
Vázquez esa residencia de maiores no solar da antiga estación de autobuses, que 
quere proceder a demoler con urxencia este verán; onde toda a corporación municipal 
de Ourense acordara por unanimidade a construción dun novo parque público para 
uso e desfrute dos veciños da zona. E o que é peor, sen coñecer a singularidade na que se 
atopa a parcela, que a día de hoxe figura, segundo os informes técnicos e xurídicos a 
titularidade municipal no rexistro da propiedade e no catastro e tamén poderían existir 
dereitos de reversión con respecto aos seus antigos propietarios pola cesión de terreos 
realizada no ano 1985 á Xunta para construír a estación de autobuses e darlle ese uso 
exclusivo á parcela. 

 
Dito isto, vai a ser complexo que no verán poidan estar iniciadas esas obras no 

solar da antiga estación de autobuses, e a día de hoxe nin Xunta nin Concello 

resolveron o convenio de cesión da parcela do Vinteún para que volva a ser titularidade 

municipal. 
 
 
BEIRARRÚA A CARÓN DA PONTE ROMANA 
 

Case dous anos pasaron xa dende que a beirarrúa que está a carón da Ponte 
Romana en pleno barrio da Ponte, na rúa Ribeiriño, foi valada por risco de derrubamento 
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polo anterior goberno municipal, cos prexuízos que isto supuxo dende entón para veciños 
e comerciantes da zona e sen acadar a día de hoxe solución algunha ao respecto. 

 
Os informes técnicos e xurídicos emitidos mostran claramente que é 

titularidade da Xunta de Galicia e polo tanto esta é a administración responsable 
para acometer as obras que correspondan. Por parte do Concello ata hoxe, que nós 
coñezamos, non se lle requiriu de modo formal tales accións. 

 
Recentemente presentáronse as actuacións contempladas pola Xunta de Galicia 

dentro da 2ª Fase das Obras de Rehabilitación da Ponte Romana por importe de 1,2 
millóns de euros, que comezarán supostamente no verán e durarán 9 meses, e nas que 
non se contempla ningunha actuación no tocante a esta beirarrúa. 
 
 

NOVO SKATE PARK NO BARRIO DO COUTO 

 
Dentro da 2ª Fase das Obras de Rehabilitación da Ponte Romana, unha das 

actuacións máis importantes e tamén máis controvertidas ata agora é a construción dun 
novo skate park no Parque do Couto, eliminando o actual de dentro das instalacións do 
Pavillón dos Remedios. 

 
Fai uns meses no propio pleno municipal, PP e DO votaron en contra de buscar 

alternativas de ubicación para ese novo skate park ante o forte rexeitamento veciñal no 

barrio do Couto a que se coloque no seu parque e se queden sen ese pulmón verde para 

uso e desfrute dos veciños. 

 
A priori, os usuarios da futura pista de skate e habituais da práctica deste tipo de 

deportes non verían inconveniente en buscar un novo emprazamento, o que sí urxen é ter 
unhas novas e mellores instalacións para practicar as súas disciplinas, en pleno auxe na 
actualidade. 

 
Por todo o exposto, o grupo municipal do PSdeG-PSOE presenta para a súa 

aprobación por parte desta Corporación Municipal as seguintes propostas de ACORDOS: 
 

1. Instar á Xunta de Galicia a que se comprometa a solventar de maneira inmediata as 
eivas no proxecto do Novo CAPD de Barrocás para a obtención da licenza de obra 
no Concello de Ourense e o inicio da súa execución á maior brevidade posible. 

 
2. Instar ao Concello de Ourense a que, coa maior premura, poña a disposición da 

Xunta de Galicia unha ou varias parcelas para formalizar a súa cesión e poder 

proceder á construción do novo Edificio Administrativo da Xunta de Galicia na 

cidade neste ano 2020. 

 

3. Instar á Xunta de Galicia e ao Concello de Ourense a que resolvan de maneira 

inmediata a complexa situación urbanística da parcela da antiga estación de 

autobuses para que poida construírse a futura Residencia de Maiores 

financiada por Amancio Ortega e garantindo tamén que se respecte o 
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compromiso de que no espazo restante se constrúa un parque público para uso e 

desfrute dos veciños. 

 

4. Instar á Xunta de Galicia a que proceda a efectuar urxentemente as obras de 

reparación da beirarrúa da Ponte Romana sita na Rúa Ribeiriño e que é da súa 

titularidade. 

 

5. Instar á Xunta de Galicia e ao Concello de Ourense a que se busquen de 

maneira inmediata espazos alternativos para a construción do novo skate park 

no barrio do Couto ante o forte rexeitamento veciñal contra a ubicación 

contemplada nas actuacións da 2ª Fase de Rehabilitación da Ponte Romana. 
 
 

O Pleno do Concello, por sete votos a favor do Grupo Municipal Socialista  e 
catorce votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular e do Grupo Municipal de 
Democracia Ourensana, adoptou o seguinte ACORDO: Rexeitar a moción. 

 
 
4.11 Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego a respecto 

dos centros cívicos. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Entre os anos 2007 e 2015, foi creada a Rede Municipal de Centros Cívicos, cun 
total de 6 novos equipamentos distribuídos nos diferentes barrios da cidade. A creación e 
apertura desta Rede Municipal consolidou un novo modelo de participación. Os Centros 
Cívicos da Rúa Colón, As Termas, A Cuña, A Ponte, Seixalbo e Ceboliño, este último 
xestionado polos veciños e veciñas, son un referente importante de dinamización social 
dos nosos barrios na última década. 

 
Os centros cívicos defínense como equipamentos municipais de prestación de 

servizos e actividades municipais, así como de lugar de encontro e referencia da 
veciñanza, coa finalidade de fomentar a participación activada cidadanía. 

 
Os obxectivos dos centros cívicos son os seguintes: 
 

1. Promover os distintos centros como referentes sociais e culturais dos barrios. 
2. Ofrecer alternativas de ocio e tempo libre potenciando o desenvolvemento das 

habilidades e as capacidades das persoas. 
3. Favorecer a relación, o intercambio e a cooperación social. 
4. Fomentar a creación de redes sociais e culturais. 
5.  Ser lugares abertos de encontro, información, formación,orientación e ocio. 
6.  Dar satisfacción á demanda de servizos por parte da poboación. 
7. Facilitar unhas relacións coa veciñanza máis aberta e polivalente. 
8. Fomentar a participación activa da cidadanía e o tecido asociativo e participativo. 
9. Favorecer o compromiso do cidadán e a cidadá, individual e colectivamente. 
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10.  Dinamizar a vida social e cultural do barrio acorde cos valores democráticos. 
11. Elaborar programas de carácter cultural e social que teñan como obxecto o 

desenvolvemento integral dos veciños e das veciñas 
12. Previr a marxinación e a desigualdade 

 
O paso dos anos demostrou que foron un grande acerto, máis aínda hai asignaturas 

pendentes, dado que moita xente moza, especialmente a que se sitúa na franxa 18-25 anos, 
  non utiliza, ou utiliza en pouca medida, estes espazos. 

 
Durante o pasado mandato, a aposta do PP, singularmente a respecto deste exitoso 

modelo de participación foron nulas, e polo que se aprecia co actual goberno as cousas non 
pintan moito mellor, pois decisións como a de suprimir a prensa diaria de todas as 
dependencias municipais, colectivos e centros de ensino, contribúen a afastar ás veciñas e 
veciños, especialmente aos que menos recursos económicos posúen, destes espazos. 

 
O Pleno do concello de Ourense aprobou, no seu di, por unanimidade, continuar 

coa idea de creación de novos espazos en máis barrios da cidade, nomeadamente en O 
Couto, Centro-As Lagoas e Vinteún, iniciativa que debería completarse a outros barrios 
como A Carballeira. 

 
Tendo en conta a os obxectivos destes centros, e a súa finalidade, parece lóxico que 

se adscriban á area de participación cidadá e non a de servizos sociais,. 
 
Por todo o anterior, SOLICITAMOS a adopción, por parte do pleno do concello do 

seguinte ACORDO 
 

1.- Instar ao Goberno Municipal a que á maior brevidade posible, faga un Estudo 
para determinar posibles ubicacións para novos centros. 

2.- Transferir a competencia sobre os centros cívicos a Participación Cidadá. 
3.- Que se constitúan os Consellos de Centro como órganos de participación e 

coordinación. 
4.- Que se restableza o servizo de prensa aos centros cívicos, locais das AA.VV e 

centros docentes. 
 
 
Non se debate por ausencia do grupo propoñente. 
 
 
4.12 Moción conxunta do Grupo Municipal do Partido Popular e Democracia 

Ourensana para a aprobación da denominación das rúas de nova apertura con 
nomes de personaxes femininos. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
É un feito, constatado ao longo do tempo, que a inmensa maioría das rúas e prazas 

do noso concello teñen recibido nomes de homes, a pesares da iniciativa emprendida hai xa 
varios anos por parte do Partido Popular de feminizar o rueiro ourensán. Tendo en conta 
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que nesta materia seguen a persistir diferenzas significativas en función do xénero, 
considérase necesario reimpulsar o labor de designar con nomes de mulleres as nosas rúas e 
prazas e acadar, progresivamente, un concello máis equitativo. 

 
A proposta de feminizar o rueiro ourensán vén fundamentada no III Plan para a 

Promoción da Equidade de Xénero do Concello de Ourense (2017-2020), no seu obxectivo 
10 -Promover a igualdade entre mulleres e homes nos diferentes usos do espazo público, no 
planeamento urbanístico, na mobilidade e no medio ambiente- e, máis concretamente, na 
primeira das súas medidas: Reimpulsar a visibilizacion e posta en valor da contribución das 
mulleres á historia a través da asignación de nomes de mulleres, ou de efemérides 
relacionadas coa igualdade nos novos edificios e dotacións públicas (centros diversos, 
bibliotecas, salas, etc.), e nas rúas e prazas da cidade (presentando propostas de novas fillas 
ilustres da cidade) para que entren a formar parte do patrimonio urbanístico da cidade e 
divulgar así o seu coñecemento. 

 
Igualmente, na sesión plenaria do 7 de abril de 2017 acordouse por unanimidade 

levar a cabo a seguinte proposta: 
 

Α) Instar o Goberno Municipal para que proceda a iniciar os trámites 
oportunos para a apertura dun proceso de participación veciñal co obxectivo de 
recoller propostas de mulleres relevantes coas que renomear as prazas 100, 200, 500 
e 1000. 
 
Con esta finalidade, o 19 de decembro de 2017 publicouse a Convocatoria do 

proceso de participación veciñal para a presentación de propostas de mulleres relevantes 
coa que nomear as prazas e rúas do Concello de Ourense, que rematou o 20 de febreiro de 
2018, e no que se presentaron nesta Concellería un total de 37 propostas, unha delas 
descartada por facelo fóra de prazo. 

 
Por outra banda, o Consello Municipal da Igualdade entre Mulleres e Homes do 

Concello de Ourense, na súa sesión ordinaria de 28 de xaneiro de 2019, acordou 
unanimemente facer unha serie de propostas de denominación así como de recoñecementos, 
que foron aprobadas na sesión ordinaria do 30 de abril de 2019 para proseguir coa 
tramitación do expediente. 

 
Con posterioridade, na sesión ordinaria do Consello Municipal da Igualdade de 2 de 

outubro de 2019, o representante de Anacos da Cidade plantexa unha nova incorporación 
que quedou recollida en acta como segue: 

 
• Seguidamente o representante de Anacos da Cidade pide incorporar ao 

Consello Municipal un escrito de data 06/11/2018, que no seu día entregou 
no Rexistro Municipal, para ser tido en conta na convocatoria que se abrira 
en data 19 de decembro de 2017 de participación veciñal para a presentación 
de mulleres relevantes coas que nomear as prazas e rúas do Concello de 
Ourense. En concreto, o escrito recolle unha  proposta de denominación para 
un novo acceso ao barrio do Polvorín que, pola súa significación para a 
veciñanza e de cara a evitar que no futuro poida adquirir unha denominación 
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inapropiada, propón que leve o nome de Rúa “Muiño da Xila”. A secretaria 
indícalle que a dita proposta xa chegara no seu día á Concellaría de 
Igualdade, se ben fora de prazo (nove meses desde a súa convocatoria), polo 
que non puido ser tida en conta xunto ás demais. O representante de Anacos 
da Cidade incide en que naquel momento aínda non se abrira o dito acceso, 
razón por la que non puido facer a proposta dentro do prazo establecido, e 
que si o presenta agora neste consello é para prantexar a posibilidade de que 
sexa tida en conta e para evitar que dito tramo leve o nome dalgunha das 
mulleres propostas na convocatoria oficial, todas elas meritorias pero que 
non gardan  relación ningunha coa significación do nome que el suxire e que 
foi consultado co vecindario do Polvorín, xa que en tempos había alí un 
muíño, do que aínda subsisten os seus restos, cuxa historia está relacionada 
cunha muller da zona. 

 
Para solventar esta cuestión plantéxase ás representantes do Consello Municipal 

considerar a aprobación da proposta do representante de Anacos da Cidade, aínda que sexa 
extemporánea, para posteriormente elevar ao Pleno municipal a súa inclusión no listado das 
que se están a tramitar xa. Todas as presentes aproban por unanimidade esta proposta. 

 
Por todo iso, presentamos para a súa aprobación desta corporación municipal a  

seguinte  proposta de ACORDO: 
 
1.- Instar ao Goberno Municipal a aprobar a denominación das rúas de nova apertura cos 
nomes recollidos na seguinte listaxe:   

• Nieves Fariza Alonso 
• Josefina Salgado Pérez 
• Celia Bouzas de la Peña 
• Celsa e Eloisa Méndez Villar 
• Gloria Fernández Melón 
• Concha Docampo Salinas 
• Muiño da Xila 

 
O Pleno do Concello, por unanimidade dos presentes (21 votos), adoptou o 

seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 
 

 

 


