
                       
            
       
 
 

CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL DO PLENO 

RESUMO DE ACORDOS DO PLENO EXTRAORDINARIO EN 
SUBSTITUCIÓN DO ORDINARIO DO DÍA 11 DE SETEMBRO DO 2020 

  
 
1.-   Aprobación da seguinte acta:  
 

• Sesión extraordinaria en substitución da ordinaria do día 24 de agosto de 2020 
 

Posta a aprobación da acta do Pleno da sesión extraordinaria en substitución da 
ordinaria do día 24 de agosto 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: 
 

- Núm. 4213, do 19/08/2020, no que se delegan de forma especial as facultades da 
Alcaldía recollidas no apartado primeiro do decreto núm. 2019006487 do 
10.09.2019, en relación co programa GeoAtlantic no concelleiro don Jorge Pumar 
Tesouro 

- Núm. 4573, do 8/09/2020, polo que se revoga o nomeamento de don José Miguel 
Caride Domínguez como membro da Xunta de Goberno Local e concelleiro-
secretario, así como a delegación das atribucións correspondentes á Área de 
goberno de Infraestruturas, Mobilidade e Transporte, que son asumidas pola 
Alcaldía. Así mesmo, revógase a don Manuel Fernández Álvarez a delegación das 
atribucións relativas á Área de Servizos Xerais, Transparencia e Sistemas de 
Información.   

 
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 

correspondentes ao mes de xullo de 2020. 
 

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. 



 

 

 

2 

 
O artigo cuarto da citada norma establece: 
 
“3.- Os Tesoureiros ou, na súa falta, Interventores das Corporacións locais elaborarán 

trimestralmente un informe sobre o cumprimento dos prazos previstos nesta Lei para o pago das 
obrigacións de cada Entidade local, que incluirá necesariamente o número e contía global das 
obrigacións pendentes nas que se estea incumprindo o prazo. 
 
4.- Sen prexuízo da súa posible presentación e debate no Pleno da Corporación local, devandito 
informe deberá remitirse, en todo caso, aos órganos competentes do Ministerio de Economía e 
Facenda e, no seu respectivo ámbito territorial, aos das Comunidades Autónomas que, con arranxo 
aos seus respectivos Estatutos de Autonomía, teñan atribuída a tutela financeira das Entidades 
locais. Tales órganos poderán igualmente requirir a remisión dos citados informes.” 
 
O Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenrolar a metodoloxía de cálculo 
do período medio de pago a provedores das Administracións Públicas e as condicións e o 
procedemento de retención de recursos dos rexímenes de financiación, previstos na Lei 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade 
Financeira”. 
 
Con este Real Decreto dase cumprimento ó que establece a Lei Orgánica de Estabilidade 
Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, tras a reforma operada pola Lei Orgánica de 
Control da Débeda no Sector Público, que introduce o concepto de período medio de 
pago (PMP), como expresión do volume da débeda comercial, e establece a obriga de 
que todas as Administracións Públicas o apliquen e fagan público. 

 
O obxectivo principal é contribuír a erradicar a morosidade das Administracións Públicas e 
controlar a débeda comercial, evitando a acumulación de atrasos no pago de facturas ós 
provedores. 
 
A citada norma ten sido modificada no que se refire á metodoloxía do cálculo do PMP 
polo Real Decreto 1040/2017, de 22 de decembro. Como expón a información emitida 
polo propio Ministerio de Facenda, trátase con esa modificación de reforzar o 
cumprimento da normativa europea en materia de loita contra a morosidade, quedando a 
nova metodoloxía alineada coa normativa nacional, que traspón as directivas 
comunitarias, iniciándose o cómputo dos prazos, con carácter xeral, dende a aprobación 
dos documentos que acrediten a conformidade cos bens entregados ou servizos 
prestados, en lugar do criterio que se aplicaba ata a data, no que o inicio do prazo de 
cómputo producíase dende os 30 días seguintes á entrada da factura no rexistro 
administrativo.  
 
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. 
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CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL 

 
Así, calcularase un período medio de pago global a provedores que comprenderá o de 
todas as entidades incluídas no artigo 2 da LO 2/2012 e, o período medio de pago de 
cada entidade. Para o cálculo do período medio de pago o Real Decreto precisa as 
facturas que deberán ser tidas en conta e sinala, expresamente, aquelas que deberán ser 
excluídas. Estes cálculos, no caso das Corporacións Locais incluídas no ámbito 
subxectivo dos artigos 111 e 135 do TRLRFL aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, 
será mensual. 
 
A metodoloxía establecida para o cálculo do período medio de pago a provedores é a 
seguinte: 
 
Artigo 4: “Cálculo do período medio de pago global a provedores” 
 
                                           ∑ (período medio de pago de cada entidade * importe operacións da entidade ) 
período medio de pago = _____________________________________________________ 
global a provedores                                          ∑importe operacións das entidades 
 
“Se entenderá por importe de las operacións da entidade o importe total de pagos realizados e de 

pagos pendentes nos termos indicados nos artigos seguintes” 
 
Artigo 5 (do RD 635/2014 de 25 de xullo, modificado polo RD 1040/2017, de 22 de decembro): 
“Cálculo do período medio de pago de cada entidade”  

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

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

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

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

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

  
a) A data de aprobación das certificacións de obra ata a data de pago material por parte 
da Administración.   

 
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 
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Administración, nos supostos nos que ou ben non resulte de aplicación un 
procedemento de aceptación ou comprobación dos bens ou servizos prestados ou ben a 
factura recíbase con posterioridade á aprobación da conformidade.  
 
Nos supostos nos que non haxa obrigación de dispoñer de rexistro contable, tomarase a 
data de recepción da factura no correspondente rexistro administrativo.  
 
No caso das facturas que se paguen con cargo ao Fondo de Liquidez Autonómico ou 
con cargo á retención de importes a satisfacer polos recursos dos réximes de 
financiamento para pagar directamente aos provedores, considerarase como data de 
pago material a data da proposta de pago definitiva formulada pola Comunidade 
Autónoma ou a Corporación Local, segundo corresponda. 
 
3.Para as operacións pendentes de pago ao final do mes calcularase a cociente de 
operacións pendentes de pago de acordo coa seguinte fórmula:  
 

                                      ∑ (número de días pendentes de pago * importe da operación pendente de pago ) 
rateo de operacións = _______________________________________________________ 
pendentes de pago                                          Importe total de pagos pendentes 
 
Entenderase por número de días pendentes de pago, os días naturais transcorridos 
desde:  
 
a) A data de aprobación das certificacións de obra ata o último día do período ao que se 
refiran os datos publicados.   
 
b) A data de aprobación dos documentos que acrediten a conformidade cos bens 
entregados ou servizos prestados ata o último día do período ao que se refiran os datos 
publicados.  
 
c) A data de entrada da factura no rexistro administrativo, segundo conste no rexistro 
contable de facturas ou sistema equivalente, ata o último día do período ao que se 
refiran os datos publicados, nos supostos nos que ou ben non resulte de aplicación un 
procedemento de aceptación ou comprobación dos bens ou servizos prestados ou ben a 
factura recíbase con posterioridade á aprobación da conformidade.  
 
Nos supostos nos que non haxa obrigación de dispoñer de rexistro contable, tomarase a 
data de recepción da factura no correspondente rexistro administrativo.” 

 
Lémbrase que o concello de Ourense ten establecido o procedemento de conformidade 
de facturas para todos os bens ou servizos prestados polo que lle son de aplicación os 
apartados a) e b) de cada un dos supostos de cálculo do rateo de operacións pagadas e 
pendentes de pago 
 
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 XULLO de 2020 son:  
 
 Concello Consello Municipal de 

Deportes (*) 
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CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL 

Rateo de operacións pagadas 47,62 17,42 

Importe de operación pagadas 3.426.907,22 € 22.150,93 € 

Rateo de operacións pendentes de pago 176,73 119,39 

Importe de operacións pendentes de 
pago 6.111.271,98 € 457.824,68 € 

PMP de cada entidade 130,34 114,68 

 

Período medio de pago global a 
provedores 

129,59 

(*) datos proporcionados polo administrador do CMD, xúntase 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 
XULLO de 2020 é de 129,59 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 XULLO de 2020 dende esta Tesourería aos servizos 
municipais que teñen facturas sen tramitar no rexistro de facturas que tiveron entrada no 
rexistro xeral do Concello con antigüidade superior a 30 días, (sexa por non estar 
devoltas, correctamente conformadas ou por presentar algún tipo de defecto subsanable 
polo servizo esixido dende a Intervención), no que se solicita, á vista dos prazos 
establecidos pola normativa vixente para a aprobación das facturas, procedan a realizar 
as actuacións 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 XULLO de 2020 que xeraron os rateos e período medio de 
pago resultante para o Concello.( ANEXO II-1 e ANEXO II-2) 
 



 

 

 

6 

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 XULLO 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.- Posta en coñecemento del cambio de portavoz do Grupo Municiapal de 

Democracia Ourensana 
 

O Concello Pleno dáse por informado do escrito do Grupo municipal de 
Democracia Ourensana comunicando que o portavoz do devandito grupo será don 
Armando Ojea Bouzo. 
 
 
5.- Posta en coñecemento das modificacións do Grupo Municipal de Democracia 

Ourensana correspondentes á Comisión do Pleno, Comisión Especial de Contas, 
Comisión Especial de Suxestións e Reclamación e o Consello Reitor do Consello 
Municipal de Deportes. 

 
O Concello Pleno dáse por informado do escrito do Grupo municipal de 

Democracia Ourensana, quedando estruturadas as comisións da seguinte maneira: 
 
COMISIÓN DE PLENO 
 
Mª Teresa Rodríguez Garrido 
Mario González Sánchez 
Suplente: Armando Ojea Bouzo 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS 
 
Mª Teresa Rodríguez Garrido 
Mario González Sánchez 
Suplente: Armando Ojea Bouzo 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE SUXESTIÓNS E RECLAMACIÓNS 
 
Mª Teresa Rodríguez Garrido 
Mario González Sánchez 
Suplente: Armando Ojea Bouzo 
 
CONSELLO REITOR DO CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES 
 
Mª Teresa Rodríguez Garrido 
Mario González Sánchez 
Suplente: Armando Ojea Bouzo 
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6.- Parte resolutiva 
 

6.1 Renuncia ao cargo de concelleiro de don Mario González Sánchez 
 
Dáse conta á corporación do escrito presentado no Rexistro do Concello o 31 de 

agosto de 2020 polo concelleiro don Mario González Sánchez, no que formula a súa 
renuncia á condición de concelleiro, solicitando que se faga efectiva ante o Pleno da 
corporación na primeira sesión que se celebre. 

 
O artigo 9.4 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico 

das entidades locais dispón que o concelleiro perderá a súa condición pola renuncia, que se 
deberá facer efectiva por escrito ante o Pleno da corporación. 

 
Por todo o exposto, por asentimento unánime, o Concello Pleno adoptou o seguinte 

ACORDO: 
 

Primeiro.- Toma coñecemento da renuncia da súa condición de concelleiro que fai 
DON MARIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, declarar a vacante e remitir certificado á Xunta 
Electoral Central, para os efectos de proceder a súa substitución conforme ao disposto na 
Lei orgánica do réxime electoral xeral. 

 
Segundo.- Para os efectos do que dispón a Instrución de 10 de xullo de 2003 da 

Xunta Electoral Central, a xuízo desta corporación, o nome da persoa a quen corresponde 
cubrir a vacante, por ser o seguinte na lista de candidatos nas eleccións locais de 2019 
presentados por Democracia Ourensana e publicado no Boletín Oficial da Provincia de 
Ourense, é DON TELMO MANUEL UCHA ÁLVAREZ. 

 
 
6.2 Actualización do Inventario Municipal de Bens e Dereitos. (Actualización 

do inventario Municipal aprobado o día 29 de xullo de 2010 correspondente ao ano 
2020). 

 
O secretario dá conta do ditame da Comisión de Pleno ordinario do 4 de setembro 

de 2020 que, por nove (9) votos a favor  -3 PSdeG-PSOE; 2 PP; 2 DO e 1 Cs- e unha (1) 
abstención  -1 BNG-, ditamina favorablemente a proposta da concelleira delegada de 
Facenda, que se incorpora ao expediente. 

 
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:  
 
1.- Asumir na súa totalidade o informe xurídico con data do 7 de xullo de 2020 que se 
considerará como parte integrante desta resolución para os efectos de motivación. 
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2.- Aprobar a actualización do Inventario Municipal de Bens e Dereitos nos termos 
plasmados no anexo que se acompaña co informe xurídico con data do 7 de xullo  de 
2020. 
 
3.-Inscribir no Rexistro da Propiedade os ben inmobles e dereitos reais incorporados 
ao Inventario Municipal de Bens e Dereitos nos termos previstos no artigo 36 do RD 
1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de bens das Entidades 
Locais. 
 
ANEXO  
 
Como consecuencia de la modificación del Inventario Municipal de Bienes y Derechos 
correspondiente al año 2020 se anotarán en los correspondientes epígrafes las altas, 
bajas y variaciones que a continuación se indican: 
 
ALTAS 
 
BIENES INMUEBLES 
 
Bienes inmuebles urbanos 

1) Equipamiento deportivo y parque infantil en rúa Quintián (número provisional de inventario 
1.1.000697). 

2)  Terreno en trasera de la calle Ramón Puga Noguerol, núm. 69 (número provisional de 
inventario 1.1.000698). 

3) Terreno en trasera de rúa Ramón Puga Noguerol núm. 75 (número provisional de 
inventario 1.1.000699). 

4) Terreno en trasera de rúa Ramón Puga Noguerol núm. 77-79 (número provisional de 
inventario 1.1.000700). 

5) Terreno en trasera de rúa Ramón Puga Noguerol núm. 83 (número provisional de 
inventario 1.1.000701). 

6) Terreno en trasera de rúa Ramón Puga Noguerol núm. 85 (número provisional de 
inventario 1.1.000702). 

7) Terreno en trasera de rúa Ramón Puga Noguerol núm. 91(número provisional de 
inventario 1.1.000703). 

8) Terreno  en trasera de rúa Ramón Puga Noguerol núm. 93-95 (número provisional de 
inventario 1.1.000704). 

9) Terreno en trasera de rúa Ramón Puga Noguerol núm. 99-101 (número provisional de 
inventario 1.1.000705). 

10) Terreno en trasera de la avenida de Santiago, núm. 90 sobre rasante (Finca A3 SU 38 Z3 
Parcela B) (número provisional de inventario 1.1.000706). 

11) Parque Diego González Blanco (Finca B SU 38 Z3 Parcela B) (número provisional de 
inventario 1.1.000707). 

12) Zona verde sobre rasante en rúa Fiadeiro (número provisional de inventario 1.1.000708). 
13) CEIP Manuel Luis Acuña (número provisional de inventario 1.1.000709). 
14) Equipamiento deportivo en Cabeza de Vaca (número provisional de inventario 

1.1.000710). 
15) Local núm. 1 bajo de la Alameda del Puente (número provisional de inventario 

1.1.000711). 
16) Local núm. 2 bajo de la Alameda del Puente (número provisional de inventario 

1.1.000712). 
17) Local núm. 3 bajo de la Alameda del Puente (número provisional de inventario 

1.1.000713). 
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18) Local núm. 4 bajo de la Alameda del Puente (número provisional de inventario 
1.1.000714). 

19) Local núm. 5 bajo de la Alameda del Puente (número provisional de inventario 
1.1.000715). 

20) Local núm. 6 bajo de la Alameda del Puente (número provisional de inventario 
1.1.000716). 

21) Local núm. 7 bajo de la Alameda del Puente (número provisional de inventario 
1.1.000717). 

22) Local núm. 8 bajo de la Alameda del Puente (número provisional de inventario 
1.1.000718). 

23) Local núm. 9 bajo de la Alameda del Puente (número provisional de inventario 
1.1.000719). 

24) Local núm. 10 bajo de la Alameda del Puente (número provisional de inventario 
1.1.000720). 

25) Local núm. 11 bajo de la Alameda del Puente (número provisional de inventario 
1.1.000721). 

26) Local núm. 12 bajo de la Alameda del Puente (número provisional de inventario 
1.1.000722). 

27) Local núm. 13 bajo de la Alameda del Puente (número provisional de inventario 
1.1.000723). 

28) Local núm. 14 bajo de la Alameda del Puente (número provisional de inventario 
1.1.000724). 

29) Local núm. 15 bajo de la Alameda del Puente (número provisional de inventario 
1.1.000725). 

Bienes inmuebles rústicos 
 

1) Depósito de Santa Mariña do Monte (número provisional de inventario 1.2.000089). 
2) Parcela con lavadero en Anaigo de Cima (número provisional de inventario 1.2.000090). 
3) Parcela con lavadero en Anaigo de Abaixo (número provisional de inventario 1.2.000091). 
4) Terreno en A Lama (Anaigo de Abaixo) (número provisional de inventario 1.2.000092). 
5) Terreno en Outeiro (Palmés) (número provisional de inventario 1.2.000093). 
6) Monte en Sobreira (Untes) (número provisional de inventario 1.2.000094). 
7) Monte en Aguieira (Untes) (número provisional de inventario 1.2.000095). 
8) Terreno y construcción en Pna do Vao(número provisional de inventario 1.2.000096). 
9) Lavadero en rúa da Prata (número provisional de inventario 1.2.000097). 

 
 
Vías públicas urbanas 
 

1) Travesía vía Vella (número provisional de inventario 1.3.001495) 
2) Vial de conexión del AR 22-O con la calle Manuel Murguía (número provisional de 

inventario 1.3.001496) 
3) Rúa Amado Carballo número provisional de inventario 1.3.001497) 
4) Rúa da Airiña (número provisional de inventario 1.3.001498) 

 
 
Vías públicas rústicas 
 

1) Camino (número provisional de inventario 1.4.001570) 
2) Paso elevado (número provisional de inventario 1.4.001571) 
3) Carretera de Santa Uxía (número provisional de inventario 1.4.001572) 

 
BIENES MUEBLES 
 

1) Medidor de gases M ALTAIR 5X IR (número provisional de inventario 7.1.002212). 
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BAJAS 
 
BIENES INMUEBLES   
Bienes inmuebles urbanos 

1) Parcela D1 –B del Sector A6 (número de inventario 1.1.000213). 
2) Parcela EQ-2 del AR 06a-N (número de inventario 1.1.000244). 

 
Vías públicas urbanas 
 

1) Rúa da Estación (número de inventario 1.3.000230).  
2) Parque da Ponte (número de inventario 1.3.000308).  

 
Vías públicas rústicas 
 

1) Camino (acceso a Barxelas) (número de inventario 1.4.000567).  
2) Camino (número de inventario 1.4.001408).  

 
 
Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) 

 
1) Local núm. 1 bajo de la Alameda del Puente (número de inventario 1.5.000034). 
2)  Local núm. 2 bajo de la Alameda del Puente (número de inventario 1.5.000035). 
3) Local núm. 3 bajo de la Alameda del Puente (número de inventario 1.5.000036). 
4) Local núm. 4 bajo de la Alameda del Puente (número de inventario 1.5.000037). 
5) Local núm. 5 bajo de la Alameda del Puente (número de inventario 1.5.000038). 
6) Local núm. 6 bajo de la Alameda del Puente (número de inventario 1.5.000039). 
7) Local núm. 7 bajo de la Alameda del Puente (número de inventario 1.5.000058). 
8) Local núm. 8 bajo de la Alameda del Puente (número de inventario 1.5.000059). 
9) Local núm. 9 bajo de la Alameda del Puente (número de inventario 1.5.000060). 
10) Local núm. 10 bajo de la Alameda del Puente (número de inventario 1.5.000061). 
11) Local núm. 11 bajo de la Alameda del Puente (número de inventario 1.5.000062).  
12) Local núm. 12 bajo de la Alameda del Puente (número de inventario 1.5.000063). 
13) Local núm. 13 bajo de la Alameda del Puente (número de inventario 1.5.000064). 
14) Local núm. 14 bajo de la Alameda del Puente (número de inventario 1.5.000065). 
15) Local núm. 15 bajo de la Alameda del Puente (número de inventario 1.5.000066). 

 
 
OTRAS MODIFICACIONES 
 
BIENES INMUEBLES 
Bienes inmuebles urbanos 
1) Polideportivo del CEIP Amadeo Rodríguez Barroso  (número de inventario 1.1.000019). 
2) Edificio en rúa Barreira, 12  – rúa Burga 2 (número de inventario 1.1.000523). 
3) Zona verde en Santa Teresita (número de inventario 1.1.000643). 
4) Parcela F del AR 22-O (número de inventario 1.1.000239). 
5) Parcela H del AR 22-O  (número de inventario 1.1.000241). 
6) Parcela H del AR 22-O  (número de inventario 1.1.000242). 
7) Parcela J del AR 22-O  (número de inventario 1.1.000243). 
8) Parcela EL-1 del Sector A-6 (número de inventario 1.1.000663). 
9) Parcela EL-2 del Sector A-6 (número de inventario 1.1.000664). 
10) Parcela EL-4 del Sector A-6 (número de inventario 1.1.000665). 
11) Parcela EL-5 del Sector A-6 (número de inventario 1.1.000666). 
 
Bienes inmuebles rústicos 
1) Muiño das Veigas (número de inventario 1.2.000009). 
2) Campo de fútbol de Quintela (número de inventario 1.2.000011). 
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3) Terrenos de la antigua depuradora de Reza (número de inventario 1.2.000016).  
4) Finca Pedreira. 
 
Vías públicas urbanas 
 

1) Rúa do Centro (número de inventario 1.3.000898). 
2) Rúa do Couto Berredo (número de inventario 1.3.000585). 
3) Rúa Gandariña (número de inventario 1.3.000663). 
4) Rúa Cruceiro (número de inventario 1.3.000399). 
5) Rúa da Cantareliña (número de inventario 1.3.000612). 
6) Rúa Bamio (número provisional de inventario 1.3.000515). 
7) Rúa María Soledad de la Cruz (número de inventario 1.3.001169). 
8) Rúa Bemposta (número de inventario 1.3.000520). 
9) Rúa dos Maios (número de inventario 1.3.001063). 

 
Vías públicas rústicas 
 

1) Camino (número de inventario 1.4.001452). 
2) Camino (número de inventario 1.3.001505). 
3) Camino (número de inventario 1.3.001508). 
4) Camino (número de inventario 1.3.001509). 
5) Camino (número de inventario 1.3.001510). 
6) Camino (número de inventario 1.3.001529). 

 
 
Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) 
 

1) Local núm. 3 bajo Alameda del Concejo (número de inventario 1.5.000021). 

 
 

6.3 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para solicitar ao goberno 
local a posta en valor do Espazo Lusquiños da mocidade e aumentar a oferta de 
actividades do Concello de Ourense para xóvenes. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
O Espazo Lusquiños foi deseñado e materializado baixo o mandato do bipartito do 

PSOE e BNG 2007-2012 e enmarcado dentro do coñecido Plan E, que permitiu o 
investimento de 650.000 euros para a súa construción na Avenida de Marín núm. 16 do 
barrio da Ponte en Ourense. O edificio con dúas plantas, unha planta baixa con catro locais 
de ensaio, un estudo de gravación equipado, unha sala de audiovisuais e outra de 
proxeccións; e un primeiro andar con dúas salas máis e un pequeño auditorio cunha 
capacidade para 100 persoas. 

 
O local municipal tivo inicialmente bastantes dificultades para a súa apertura ao 

público, a cal se demorou ata o mes de maio de 2015 e a posta en marcha real 
correspondeulle xa ao goberno municipal en minoría do Partido Popular. 

 
Ao principio e pese á carencia de persoal existente, a actividade programada no 

Lusquiños resultaba de calidade e o espazo comezaba a converterse no que debía ser, o 
centro neurálxico da xuventude de Ourense. Sen embargo, a situación comezou a mudar 
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de maneira paulatina a finais do anterior mandato para terminar de desaparecer a 
actividade case por completo no actual. 

 
O novo regulamento para o funcionamento do Espazo Lusquiños segue aínda 

pendente de aprobar e poñer en marcha, pese a que exista dende hai meses unha comisión 
para a súa redacción e aprobación; programas xuvenís coma o OcioOurense 
(subvencionado polo Ministerio de Sanidade e que non se solicitou por parte do Concello 
nos últimos anos), ou o Ourense Xove, non teñen sequera dotación orzamentaria, non 
existe un Consello Municipal de Xuventude a nivel local para dar participación e voz á 
xuventude da cidade no día a día do noso concello. 

 
É evidente que o novo goberno bipartito municipal non entende o colectivo 

xuvenil coma unha prioridade, por este motivo, nós consideramos que deben 
implementarse a nivel local as infraestruturas das que dispoñemos para eles, a oferta 
de actividades e tamén regular a súa participación social e facilitar o seu acceso ás 
compras no comercio local, aos eventos culturais e deportivos da nosa cidade e tamén 
a alternativas de ocio, que poden chegar a evitar outros problemas sociais de maior 
dimensión neste colectivo, como por exemplo a adicción ás drogas ou o fenómeno do 
“botellón”. 

 
Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista presenta neste Pleno, para a súa 

aprobación, a seguintes propostas de ACORDOS: 
 

1. Instar ao Goberno Municipal a que se comprometa a dotar de máis persoal o 
Espazo Lusquiños da Mocidade de Ourense e aumentar a oferta de actividades 
e programas xuvenís da Concellería de Xuventude. 

 
2. Instar ao Goberno Municipal a que coa maior axilidade posible se proceda á 

aprobación da modificación do Regulamento do Espazo Lusquiños para a 
optimización na prestación de servizos deste espazo de referencia para a 
xuventude da cidade. 

 
3. Instar ao Goberno Municipal a que constitúa e poña en marcha o Consello 

Municipal de Xuventude do Concello de Ourense para fomentar a 
participación e integración deste colectivo nas accións municipais a levar 
adiante no futuro e así tamén poder escoitar, solucionar ou trasladar as súas 
demandas. 

 
 
O Pleno do Concello, por unanimidade dos concelleiros asistentes, adoptou o 

seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 
 
 
6.4 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE en relación ao “protocolo 

fronte ao coronavirus na volta ás aulas este vindeiro curso escolar”. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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A Educación é un dereito fundamental recollido no artigo 27º da nosa Constitución, 

e os centros educativos representan o espazo onde se articula e desenvolve este dereito, 
tendo a Comunidade Autónoma de Galicia competencias plenas no ensino, tal e como 
establece o artigo 31º do noso Estatuto de Autonomía. 
 
 A situación derivada da pandemia producida pola Covid-19 supuxo que o sistema 
educativo galego, ao igual que os de todo o Estado, se vise inmerso nunha situación inédita 
como consecuencia do pertinente, necesario e obrigado peche dos centros educativos. 
 

Aínda que a educación a distancia, cun esforzo sen precedentes do profesorado, 
alumnado e familias, serviu para poder resolver unha situación excepcional á que houbo 
que facer fronte de forma inmediata, non substitúe á aprendizaxe presencial, pois é a 
contorna escolar e a interacción escolar cos docentes e entre o alumnado o que mellor 
permite a aprendizaxe, a socialización e o seu desenvolvemento. 
 
 Como elemento adicional a ter en conta debe engadirse o feito de que o peche dos 
centros educativos xera fendas de desigualdade debido aos diferentes recursos materiais, 
dixitais e persoais existentes en cada familia; fendas que son máis fondas canto menor é o 
nivel socio-económico das familias. E tamén, como vimos de comprobar, xera 
desigualdades no benestar emocional e social. 
 
 Por todo o anterior, faise necesario retomar a actividade presencial adoptando todas 
as medidas de prevención e hixiene necesarias que permitan facelo de forma segura e 
manter o control da pandemia. 
 
 O desenvolvemento do curso 2020-2021 é imprevisible, dado o descoñecemento 
que aínda temos acerca da posible evolución da pandemia da Covid-19. En consecuencia, 
resulta imprescindible prever diferentes escenarios aos que adaptarse dependendo das 
circunstancias sanitarias que poidan darse, e toda esa previsión debe plasmarse nun 
protocolo para os centros docentes que regule o desenvolvemento da súa actividade, tanto 
lectiva como dos servizos complementarios.  
 

Ao Partido Socialista de Galicia, como partido político de goberno que é, non lle 
resulta allea a enorme dificultade á que se debe enfrontar unha Administración para 
elaborar tal protocolo que, necesariamente, deberá ter capacidade para adaptarse ás distintas 
e hipotéticas realidades que se poidan producir, partindo das premisas de garantir a 
seguridade e saúde do persoal empregado e do alumnado, así como a máxima conciliación 
da vida familiar e laboral. Nese sentido, sempre estaremos dispostos a apoiar as accións que 
o goberno da Xunta de Galicia adopte froito do diálogo e consenso necesario con todos os 
sectores da comunidade educativa. 
 
 Lamentablemente non nos atopamos nese escenario co proxecto de protocolo 
elaborado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que ten 
concitado o rexeitamento dos docentes, familias e concellos. E isto é así porque o goberno 
da Xunta de Galicia que debe afrontar, máis que nunca, a súa responsabilidade de goberno 
o que fai é centrifugar responsabilidades cara aos centros, ANPAs e concellos sen dotalos 
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dun marco estable, seguro e cos recursos humanos e materiais necesarios tamén para a 
totalidade dos servizos complementarios (comedor e transporte escolar). A situación do 
rexeitamento pode resumirse do seguinte xeito: 
 
• Os representantes do profesorado solicitaron retirar o protocolo e negociar un novo 

documento que responda ás demandas do profesorado e do conxunto da comunidade 
educativa, que garanta un ensino presencial seguro, adoptando todas as medidas para 
afrontar adecuadamente unha posible interrupción da docencia presencial, ao entender 
que nada diso se recolle no documento da Consellería, que descarga toda a 
responsabilidade -tamén de seguridade e hixiene- nos equipos directivos e no conxunto 
do profesorado. Neste senso, o profesorado considera que os Plans de Apertura non son 
competencia única dos Consellos Escolares, se non, como máximo, unha 
corresponsabilidade que depende, en último caso, da autoridade competente en materia 
educativa, que é a Xunta de Galicia. Por elo, os corpo de mestras e mestres solicitan un 
compromiso expreso da Xunta nesta materia. 

  
• Abundando no punto anterior, as Direccións dos centros consideran inxusto ter que 

adiantar fondos para cumprir os protocolos, pois supoñen desembolsos extraordinarios 
no seo do seu orzamento que deberían ser cubertos pola Xunta ao tratarse dunha 
situación excepcional. Sirva de exemplo, que mesmo hai centros públicos e concertados 
que na última semana de agosto se verán obrigados a adiantar pagamentos para cubrir 
gastos como a sinalización dos centros, merca de máscaras e xeles, ou mesmo habilitar 
cámaras nas aulas, para poder cumprir cos requisitos de docencia mixta (presencial e 
virtual), acordada en moitos centros. Por elo, reclaman á Consellería de Educación que 
os dote cunha partida extra que cubra as medidas de prevención. O profesorado láiase de 
que a Xunta envía directrices tódolos meses, pero non partidas que as acompañen para 
garantir o se cumprimento. 

 
• Por parte dos representantes de nais e pais de alumnos lamentase que non teñan 

representación na comisión Covid que debe crearse nos centros, á vez que advirten da 
imposibilidade de levar a cabo actuacións que se prevén necesarias, como a renovación 
de aire, ou a redución dos rateos nos comedores e transportes escolares, advertindo da 
moi difícil conciliación nos casos de contaxio nos que o tempo previsto para o reingreso 
nas aulas pode chegar ao mes e medio. A este respecto, as ANPAS tamén demandan 
medidas de apoio municipais referidas á necesidade de incrementar as becas de 
comedores escolares, ante unha previsión de crise que poderá desembocar en problemas 
de liquidez para moitas familias.  

 
• Por último, dende os concellos e a FEGAMP trasladouse a complexidade de asumir as 

medidas previstas ao aumentar de maneira moi importante as cargas e custos derivados 
en materia de limpeza e desinfeccións. Mesmo existen dúbidas por parte dalgúns servizos 
de Intervención municipais sobre a autorización de gastos para dar cumprimento a 
disposicións que carecen de rango normativo axeitado. 

 
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:  
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A) Instar á Consellería de Educación, Universidade e Formación 
Profesional a que: 
 

1. Inicie de forma inmediata reunións cos representantes do profesorado e das 
familias do alumnado para acadar un documento consensuado que permita 
afrontar o desenvolvemento do curso 2020-2021 coas máximas garantías 
posibles, e coas responsabilidades que correspondan segundo as competencias 
en materia educativa. 

 
2. Se dote aos centros de recursos económicos extraordinarios para e do 

profesorado e persoal suficientes para garantir unha actividade educativa 
correcta en calquera dos escenarios posibles que se poidan dar ao longo do 
próximo curso como consecuencia de crise do coronavirus. 

 
 

3. Establecer unha reunión urxente coa FEGAMP para valorar todos os 
recursos necesarios para o normal desenvolvemento do curso escolar, así 
como xerar unha dinámica de colaboración estable para este cometido 
mentres dure esta situación extraordinaria. 

 
4. Se habiliten os fondos extraordinarios necesarios e se tramiten as 

modificacións orzamentarias pertinentes para que os incrementos de custes 
que deben asumir centros, ANPAS e concellos como consecuencia das 
medidas que se dispoñan nese novo protocolo sexan asumidos polo goberno 
de Xunta de Galicia. 
 

5. Que os fondos extraordinarios do Goberno de España destinados a educación 
se negocien de maneira transparente con todos os sectores implicados. 

 
 

6. Que se garanta o funcionamento de comedores e transportes escolares, cando 
menos, nos mesmos termos nos que o servizo daría cobertura en situacións 
normais. 

  
B) Instar ao Concello de Ourense a que: 
 
1. Incremente as bolsas de comedor ao obxecto de cubrir as demandas 

derivadas da crise da COVID-19 durante o curso escolar 2020-2021. 
 
 

Emenda presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular 
 
EMENDA DE SUSBTITUCIÓN: 
 
TEXTO INICIAL: 

A) Instar á Concellería de Educación, Universidade e Formación Profesional a que: 



 

 

 

16 

1.- Inicie de forma inmediata reunións cos representantes do profesorado e das familias do 
alumnado para acadar un documento consensuado que permita afrontar o desenvolvemento 
do curso 2020-2021 coas máximas garantías posibles, e coas responsabilidades que 
correspondan segundo as competencias en materia educativa. 

2.- Se dote aos centros de recursos económicos extraordinarios para e do profesorado e 
persoal suficientes para garantir unha actividade educativa correcta en calquera dos 
escenarios posibles que se poidan dar ao longo do próximo curso como consecuencia da 
crise do coronavirus.l 

3.- Establecer unha reunión urxente coa FEGAMP para valorar todos os recursos necesarios 
para o normal desenvolvemento do curso escolar, así como xerar unha dinámica de 
colaboración estable para este cometido mentres dure esta situación extraordinaria. 

4.- Se habiliten os fondos extraordinarios necesarios e se tramiten as modificións 
orzamentarias pertinentes para que os incrementos de custes que deben asumir centros, 
ANPAS e concellos como consecuencia das medidas que se dispoñan nese novo protocolo 
sexan asumidos polo goberno da Xunta de Galicia. 

5.- Que os fondos extraordinarios do Goberno de España destinados a educación se 
negocien de maneira transparente con todos os sectores implicados. 

6.- Que se garanta o funcionamento de comedores e transportes escolares, cando menos, 
nos mesmos termos nos que o servizo daría cobertura en situacións normais. 

B) Instar ao Concello de Ourense a que: 

1. Incremente as bolsas de comedor ao obxecto de cubrir as demandas derivadas da crise da 
COVID-19 durante o curso escolar 2020-2021. 

EMENDA DE SUBSTITUCIÓN: 

1.- Instar ao Goberno Central a definir un "Protocolo Básico COVID19" en materia de 
Educación, único para toda España e de aplicación particularizada a cada comunidade 
autónoma, e dotar dos recursos materiais (Fondos) para implementar ditas medidas a nivel 
da Xunta de Galicia e a nivel dos Concellos. 

 
2.- Instar á Xunta de Galicia a garantir a total seguridade sanitaria nos centros educativos 
para o vindeiro curso 20-21, a través do cumprimento dunha normativa específica acorde á 
realidade dos centros educativos de Galicia, baseada nunha normativa de carácter xeral 
posta en marcha polo Goberno central. 

3.- Instar á Xunta de Galicia a poñer en marcha todas as medidas precisas para garantir a 
maior normalidade nas aulas e para a establecer a mellor situación posible para a 
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consecución dos obxectivos académicos marcados para o curso 20-21, con especial énfase 
no coidado do benestar emocional de todo o alumnado na volta ás aulas. 

NOVA REDACCIÓN FINAL: 

1.- Instar ao Goberno Central a definir un "Protocolo Básico COVID19" en materia de 
Educación, único para toda España e de aplicación particularizada a cada comunidade 
autónoma, e dotar dos recursos materiais (Fondos) para implementar ditas medidas a nivel 
da Xunta de Galicia e a nivel dos Concellos. 

 
2.- Instar á Xunta de Galicia a garantir a total seguridade sanitaria nos centros educativos 
para o vindeiro curso 20-21, a través do cumprimento dunha normativa específica acorde á 
realidade dos centros educativos de Galicia, baseada nunha normativa de carácter xeral 
posta en marcha polo Goberno central. 
 

3.- Instar á Xunta de Galicia a poñer en marcha todas as medidas precisas para garantir a 
maior normalidade nas aulas e para a establecer a mellor situación posible para a 
consecución dos obxectivos académicos marcados para o curso 20-21, con especial énfase 
no coidado do benestar emocional de todo o alumnado na volta ás aulas. 

 
 

Emenda presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego 
 
EMENDA DE ENGÁDEGA: 
 
No punto B) “Instar ao Concello de Ourense a que...” 
 
Engadir os seguintes puntos:  
 
2. Se comprometa anualmente a resolver as bolsas de comedor antes do inicio do curso 

escolar, de xeito que todo o alumnado poida ter este servizo dende o comezo de curso. 
 
3. Equipare os criterios económicos das bolsas de comedor cos da Xunta de Galiza. 
 
4. Manteña o servizo de ConciliaVerán durante o curso escolar en horario de tarde, para 

permitir a conciliación. 
 
5. Poña a disposición dos centros educativos públicos máscaras para garantir a seguridade 

de todas as crianzas. 
 

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

Grupo Municipal de Ciudadanos e do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e 
dos señores Gonzalo Pérez Jácome e Armando Ojea Bouzo, do Grupo Municipal de 
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Democracia Ourensana; e once votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular e 
do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, agás Gonzalo Pérez Jácome e Armando 
Ojea Bouzo, adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a emenda presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular. 

 
Sométese a votación a emenda co seguinte resultado: once votos a favor do Grupo 

Municipal do Partido Popular e do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, agás 
Gonzalo Pérez Jácome e Armando Ojea Bouzo; once votos en contra do Grupo Municipal 
PSdeG-PSOE e do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego; e catro abstencións 
do Grupo Municipal de Ciudadanos e dos señores Gonzalo Pérez Jácome e Armando Ojea 
Bouzo, do Grupo Municipal de Democracia Ourensana. 

 
Ao producirse empate, de conformidade co disposto no artigo 80 do Regulamento 

Orgánico, repítese a votación co mesmo resultado, decidindo a Alcaldía co voto de calidade 
rexeitando a emenda. 

 
 
O Pleno do Concello, por quince votos a favor do Grupo Municipal PSdeG-PSOE, 

do Grupo Municipal de Ciudadanos, do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e 
dos señores Gonzalo Pérez Jácome e Armando Ojea Bouzo, do Grupo Municipal de 
Democracia Ourensana; once votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular e do 
Grupo Municipal de Democracia Ourensana, agás Gonzalo Pérez Jácome e Armando Ojea 
Bouz,  adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 
 
6.5 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para instar ao goberno 

municipal á defensa e posta en valor do patrimonio arbóreo de Ourense. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Ourense conta na actualidade, segundo os datos obrantes na Concellería de Medio 
Ambiente, cun patrimonio arbóreo censado de 4.200 árbores e unha superficie de 
pouco máis de metros cadrados de zonas verdes. O que suporía unha media de 1 árbore 
por cada 25 veciños aproximadamente. 

 
As recomendacións da Organización Mundial da Saúde (OMS) tendo en canto a 

ratio de número de árbores por cidadán din que o ideal sería 1 árbore por cada 3 
veciños, o cal serviría para garantir a rexeneración e o aumento da calidade do aire no 
casco urbán. 

 
Está claro que a insuficiencia de árbores é evidente, aínda tendo en conta tamén 

que o censo do que se dispón a nivel municipal non é real, porque só se teñen 
contabilizadas as árbores que teñen alcorque e non, por exemplo, as árbores que están 
situadas no entorno dos cauces fluviais. 

 
A aposta medioambiental nas cidades ten que ser liderada polo entes municipais e 

existe moito traballo pendente de cara a conseguir un Ourense máis verde e máis sostible, 
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e mais se temos en conta que na actualidade contamos co contrato de mantemento de 
zonas verdes en precario (por fallos nos proceso de contratación anterior realizado neste 
mandato) e existe carencia de persoal municipal para o coidado de parques e xardíns. 

 
Por outra banda, nos últimos 5 anos de mandato do Partido Popular, este 

último da man de Democracia Ourensana, ocorreron e están a ocorrer, feitos foi 
relevantes, que fan que a preocupación cidadá sobre a política medioambiental que 
se está a levar a cabo dende o Concello de Ourense vaia en aumento. 

 
Os denominados “arboricidios”, podas e talas salvaxes e indiscriminadas que se 

fixeron ou están previstas nalgunhas zonas importantes da cidade fan que teñamos que 
poñer o foco no deber dos nosos gobernantes de preservar, manter e aumentar o 
patrimonio arbóreo e os espazos verdes de Ourense. 

 
- A Praza de San Marcial 

 
En setembro de 2017, co PP de Jesús Vázquez á fronte do goberno local, produciuse un 
dos maiores “atentados” medioambientais da historia recente da nosa cidade: a tala 
de árbores da Praza de San Marcial. Daquelas, o PSOE denunciara a tala masiva de 
árbores catalogadas perante a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia, e 
a posteriori, ano e medio despois daquela “dantesca” actuación, criticamos a falta de 
criterio e previsión na reposición das árbores (algunhas delas hoxe secas). 

 
- A Praza da Magdalena 

 
Nesta fermosa praza do noso casco vello (no seu día mercado de froitas e verduras e a 
posteriori cemiterio) elimináronse algunhas árbores existentes tamén nos últimos 
tempos, e estase a deixar lugar e cada vez máis espazo a un establecemento 
hosteleiro, que non sabemos se para paliar esa ausencia das árbores decidiu instalar 
xardiñeiras neste enclave histórico. Un lugar que sempre conservou un ambiente 
tranquilo e no que brilaba o cruceiro barroco, e que agora loce bastante máis denostado 
pola falla de sensibilidade e de respecto ao noso patrimonio do bipartito PP-DO. 

 
- O Parque do Couto 

 
A construción da pista de skate no actual Parque do Couto dentro da 2ª fase do proxecto 
de Rehabilitación da Ponte Romana que está a levar adiante a Xunta de Galicia, é tamén 
un motivo de conflito pola afectación que pode ter o inminente inicio das obras nas 
árbores existentes na zona. A pesares da insistencia dos grupos políticos (PSOE, BNG e 
CDs) e iniciativas aprobadas neste pleno, inicialmente tamén co apoio de Democracia 
Ourensana, pero dende que goberna co PP xa non, desbotouse a posibilidade de 
cambiar de ubicación a pista de skate e evitar os posibles danos medioambientais 
que sufrirá o actual Parque do Couto. 

 
- O Arce da Praza dos Suaves 
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A polémica máis recente foi o anuncio do actual alcalde de retirar o arce da Praza dos 
Suaves porque segundo afirmaba “tapaba as vistas da Catedral de Ourense”. Diversos 
colectivos e veciños e veciñas mobilizáronse para reivindicar o seu mantemento no lugar 
que está e criticando o criterio prantexado por Jácome para eliminalo sen máis. 
Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista presenta neste Pleno, para a súa 
aprobación, as seguintes propostas de ACORDOS: 

 
1. Instar ao Goberno Municipal a que proceda a elaborar un censo do patrimonio 

arbóreo actualizado da cidade de Ourense. 
 

2. Instar ao Goberno Municipal a que poña en marcha un plan de acción dende a 
Concellería de Medio Ambiente para preservar, manter e aumentar o 
patrimonio arbóreo de Ourense, garantindo que non se produzan máis talas 
indiscriminadas e salvaxes por toda a cidade. 

 
 
Emenda presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego 
 
EMENDA DE ENGÁDEGA: 
 
TEXTO ENGADIR: 

3. Elaborar un Plan Director do Arboredo do Concello de Ourense, que permita 
por en marcha un Plan de xestión integral do arboredo do Concello. 

4. Recuperación do viveiro municipal como un espazo de oportunidade educativa, 
de integración laboral e social. 

5. Posta en marcha do Consello Municipal de medio Ambiente en aplicación do 
regulamento aprobado no seu día. 

 
 
O Pleno do Concello, por unanimidade dos concelleiros asistentes, adoptou o 

seguinte ACORDO: Aprobar a emenda. 
 
En consecuencia, queda aprobada a moción coa redacción dada pola emenda. 

 
 
6.6 Moción do Grupo Municipal do BNG relativa á dimisión do alcalde-

presidente do Concello de Ourense Gonzalo Pérez Jácome 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hai 2 semanas asistimos a un feito tan insólito como grave. Insólito, porque non é 
habitual que as e os compañeiros de partido do alcalde denuncien a este diante da fiscalía, e 
grave porque esta cuestión está a afectar á gobernabilidade do concello, un concello sumido 
na parálise desde hai 5 anos.  
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A denuncia dos denominados “díscolos” abriu a Caixa dos tronos, ao pór de 
manifesto presuntas irregulariedades na xestión dos fondos que Democracia Ourensana 
percibe das distinas administracións, máis tamén un modo “peculiar” de exercer o 
liderazgo, algo que moitos xa sabíamos de hai tempo. 

A nós non nos sorprende en absoluto este “modus operandi”, este xeito tan 
lamentable de entender a política e de exercer o poder, máis si Jácome é alcalde, é por obra 
e graza do Partido Popular, un PP no que Baltar deseñou a estratexia e Feijóo Bendeciu a 
operación, a pesares de ter manifestado que sería letal para Ourense. Quen é Jácome 
sabíano hai moito tempo, e aínda así non lles tremeu a man para investilo alcalde.  

O prezo que a veciñanza está a pagar por este pacto vergoñento está a ser moi 
elevado: Que o caciquismo, ese xeito nauseabundo de practicar a política, de mercar 
vontades, siga á fronte da deputación. De paso, no lote tamén ía o acordo con Feijóo de non 
presentarse ás elecións galegas e así contribuir a cimentar a súa maioría no parlamento 
galego. 

Os focos están colocados enriba do alcalde, máis o problema non é so Jácome como 
individuo, e o problema, sendo unha necesidade, non remata desaloxandoo a él da alcaldía. 
A cuestión a combater son as prácticas políticas noxentas de PP e DO, que o único que fan 
é empobrecer e lastrar o desenvolvemento socio-económico de Ourense. O cambio que se 
precisa non é so do alcalde, precísase unha rexeneración total da Institución que so vai ser 
posible cunha alternativa de goberno para a que o BNG xa leva meses traballando.  

Ourense, ás veciñas e veciños non merecen isto. O PP é corresponsable de todo 
canto está a acontecer. Xa o dixemos hai meses, Jácome é un xoguete que xa deixou de ser 
funcional, nin para aprobar o plan de urbanismo, nin para servir a determinados intereses 
económicos. Esta operación xa estaba deseñada hai moito tempo, e nós avisamos que 
acabaría pasando, máis os acontecementos precipitáronse.  

Que o PP - Baltar está detrás da operación non o dubida ninguén. Esta aseveración 
ven avalada por feitos como os seguintes: Que Miguel Caride, diga públicamente que o 
problema é Jácome e que él non vería con malos ollos que o relevara alguén do PP, resulta 
moi significativo. Que o Presidente da deputación, pida aos grupos políticos certificacións 
do destino do diñeiro, coincidindo co “affaire” no que se atopa DO, non é casual. Que todo 
isto salte á luz pública logo de celebradas as elecións galegas, tampouco. 

Por todo o anterior, o Grupo Municipal do BNG no Concello de Ourense solicita do 
pleno da corporación a adoción do seguinte  
 

ACORDO 
 

1. O pleno, tendo en conta a situación de ingobernabilidade na que está sumido o concello, 
derivada das denuncias efectuadas por compañeiros do alcalde a respecto de irregularidades 
na xestión de fondos públicos, esíxelle a Don Gonzálo Pérez Jácome, alcalde-presidente do 
Concello de Ourense, a dimisión inmediata de todos os seus cargos. 
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2. No caso de que o alcalde non dimita, o pleno insta aos membros de Democracia 
Ourensana que denunciaron na fiscalía ao alcalde, a que dimitan das súas responsabilidades 
de goberno, por considerar que non é normal que continúen baixo as directrices dunha 
persoa que ao seu parecer cometeu un presunto delicto con diñeiro procedente da 
administración pública. 

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

Partido Popular, do Grupo Municipal PSdeG-PSOE, do Grupo Municipal de Ciudadanos, 
do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e do Grupo Municipal de Democracia 
Ourensana, agás Gonzalo Pérez Jácome e Armando Ojea Bouzo; e dous votos en contra 
dos señores Gonzalo Pérez Jácome e Armando Ojea Bouzo, do Grupo Municipal de 
Democracia Ourensana,  adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 
 

 
6.7 Moción do Grupo Municipal do BNG relativa á situación xerada pola 

Xunta de Galiza no CEIP As Mercedes poñendo en perigo a continuidade do servizo 
de comedor escolar 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nas últimas semanas estamos a ver ao longo do país numerosos exemplos da 
improvisación e deixadez de funcións da Xunta de Galiza no ámbito do ensino e dos 
servizos relacionados como son os comedores escolares. Ante unha crise sen precedentes 
como a da COVID-19, a Xunta de Galiza decidiu poñerse de perfil diante das necesidades 
dos centros, prolongar sen xustificación a notificación de protocolos, ignorar as demandas 
da comunidade educativa e un longo etcétera como dan cumprida conta as protestas e 
mobilizacións ao respecto.  

Un dos elementos vinculados ao ensino que é de especial relevancia e require de 
especial atención neste contexto son os comedores escolares. No noso país arrastramos as 
eivas da falta de aposta pública por un servizo clave na cohesión social, na conciliación e 
no acceso a unha alimentación saudábel e equilibrada. A día de hoxe non existen garantías 
de xestión pública do mesmo nin de acceso en moitos centros do noso país. No caso do 
CEIP As Mercedes, este é un servizo que recuperou e xestiona a ANPA desde o ano 2007 e 
a alta demanda ten un correlato no aumento de matrícula que experimentou o centro. 

Este CEIP ten moitas limitacións de espazo, polo que ao longo deste tempo a ANPA 
asinaba anualmente un convenio coa Xunta de Galiza para empregar as instalacións 
públicas da Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas, próxima ao centro educativo. 
É máis, durante varios cursos escolares compartiuse o uso da cociña ata a negativa da 
Xunta de Galiza aducindo unha meirande necesidade por parte da Residencia.  

O 28 de agosto, despois de varias semanas solicitando información, a ANPA da Pía 
da Casca foi informada telefonicamente de que para o curso que comezaba de inmediato 
non sería posíbel asinar un novo convenio. No momento de asinar esta iniciativa nin 
sequera consta comunicación escrita, e desde as xefaturas de Política Social ou de 
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Educación non foi facilitada ningunha alternativa nin compromiso, reducindo as 
posibilidades a aproveitar as limitadas instalacións do CEIP, unha opción con menos 
garantías de espazo e seguridade sanitaria, que suporía tamén unha renuncia ao uso normal 
de espazos como o da biblioteca. 

Malia que a Xunta de Galiza publicou o martes 21 de xullo no DOG a Orde do 6 de 
xullo de 2020 pola que se establecen as bases para a concesión de prazas nas residencias 
xuvenís para o curso 2020/2021 onde recoller que “As prazas ofrécense en réxime de 
internado, o que inclúe aloxamento e mantenza” en ningún momento comunicou á ANPA a 
imposibilidade de compartir instalacións, o cal é unha enorme deixadez de funcións, xa que 
a demora na información e a falta de implicación da administración galega poñen contra as 
cordas a viabilidade dun servizo esencial.  

Tamén, ao longo destes anos, era habitual o emprego da antiga Capela para o 
desenvolvemento de actividades extraescolares e mesmo actuacións do propio centro. 
Porén, desta volta tamén indican desde a Xunta de Galiza que haberá obras neste espazo e 
non poderá ser usado. Resulta chamativo tamén que a mesma administración que non ten 
reparos á hora de masificar os centros de ensino e non reforzalos con máis persoal, non sexa 
permeable a valorar a posibilidade de estabelecer diferentes quendas amparándose na 
situación de pandemia como desculpa. 

Cómpre recordar que o CEIP As Mercedes é o único centro público da zona centro 
de Ourense, que ten unha matrícula completa e que o servizo de comedor é moi 
demandado, pois teñen cada ano arredor de 75 usuarios e usuarias con dúas quendas de 
servizo e lista de agarda, xa que non teñen capacidade para abrir unha terceira quenda. 
Ademáis, a ANPA tamén xestiona o servizo de acollida temperá e diversas actividades 
extraescolares. 

A falta de colaboración da Xunta de Galiza e a súa deixadez de funcións pon en 
perigo a viabilidade destes servizos facendo recaer na ANPA funcións que deberían ser 
asumidas desde as administracións públicas. A isto súmase a falta de colaboración 
organizativa e económica diante das necesidades e obrigas xeradas pola pandemia da covid-
19, de forma que as e os alumnos vulnerábeis sufrirán ou ben a perda do servizo ou ben o 
encarecemento do mesmo nuns 20 euros, pola necesidade de aspectos como, por exemplo, 
máis monitores e monitoras consecuencia da nova distribución proposta desde a Consellería 
de educación. Toda esta situación vai en detrimento do ensino público e favorece a curto 
prazo o desprazamento de alumnado cara o ensino concertado e privado. 

A falla de espazo no CEIP As Mercedes non é nada novo, e non só afecta ao servizo 
de comedor. Esta problemática é ben coñecida tanto polo concello como pola xefatura 
territorial de educación, ás que a ANPA lles comunicou as limitacións no uso do patio á 
hora do recreo, como tamén lles propuxo distintas solucións, dende o uso do claustro da 
Residencia Xuvenil, ate a posibilidade de facer dúas quendas de recreo, ou a humanización 
do patio, e aínda a adecuación da Praza das Mercedes para o seu uso no recreo.  

Coa decisión tomada por parte da Xunta de non compartir nin o comedor, nin a 
capela, nin o claustro, que quedarán para uso exclusivo da Residencia Xuvenil, aínda queda 
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máis minguado o espazo de que disporá o alumnado neste curso escolar 2020-21; un curso 
marcado por unha pandemia que exixe distancia como medida de prevención en todos os 
ámbitos agás no educativo. Este feito que só se pode entender como unha 
irresponsabilidade por parte da Xunta e unha falta de capacidade para xestionar a crise. 

A Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas e o CEIP As Mercedes son 
patrimonio do Concello de Ourense. O Concello non pode quedar de brazos cruzados 
mentres o alumnado do CEIP As Mercedes pode verse privado do servizo de comedor, ao 
non permitírselle o uso dun equipamento que é patrimonio do concello. 

Tanto o Concello de Ourense como a Xunta de Galiza deben comprometerse e 
implicarse na viabilidade do servizo de comedor no CEIP As Mercedes de Ourense e 
procurar unha solución en colaboración coa comunidade escolar.  

Por todo o anterior, o Grupo Municipal do BNG no Concello de Ourense solicita do 
pleno da corporación a adoción do seguinte  
 

ACORDO 
 

1. Instar a Xunta de Galiza a realizar as actuacións necesarias para garantir no curso 
2020/2021 o mantemento do servizo de comedor no CEIP As Mercedes de Ourense 
buscando, en colaboración coa comunidade escolar, unha alternativa para o espazo que non 
supoña a renuncia a servizos do propio centro escolar, priorizando a negociación dunha 
solución consensuada coa Residencia Florentino López Cuevillas para un uso compartido e 
sufragando calquera sobrecusto xerado pola adaptación ás necesidades da covid-19 de 
maneira que non repercuta nas familias. 
 
2. Instar a Xunta de Galiza a que se comprometa coa negociación dun convenio estable para 
o uso compartido das instalacións da Residencia Florentino López Cuevillas (comedor, 
capela, claustro e cociña) antes do remate de 2020 e para próximos cursos escolares. 
 
 

O Pleno do Concello, por dezaoito votos a favor do Grupo Municipal Socialista, do 
Grupo Municipal de Democracia Ourensana,  do Grupo Municipal de Ciudadanos e do 
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, e sete votos en contra do Grupo 
Municipal do Partido Popular, adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 
 

6.8 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á okupación ilegal de 
vivendas 

 
Exposición de motivos: 

 
O dereito á propiedade privada forma parte da arquitectura institucional dos Estados 

de Dereito. A súa protección resulta esencial. Así o expresa o artigo 33 da Constitución 
española, do mesmo xeito que o Código Civil e outras normas do noso ordenamento 
xurídico. Nos últimos tempos, a sociedade española está a ser testemuña dun fenómeno 
enormemente prexudicial levado a cabo por grupos que, valéndose dunha deficiente 
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regulación legal, cargaron a miúdo contra as familias vulnerables: a ocupación ilegal de 
vivendas.  

 
A fin de comprender correctamente este problema, é imprescindible abordar tres 

precisións. A primeira é xurídica: as garantías que han de protexer ao dereito de 
propiedade. Dentro deste ámbito, atópanse as reaccións xurídicas contra os actos de 
ocupación ilegal de vivendas, a miúdo ben cualificadas como delitos de «usurpación» e 
tipificadas no Código penal como a utilización de inmobles alleos sen autorización (artigo 
245.2).  

 
A segunda distinción, esta vez de natureza política, refírese, por unha banda, a 

aqueles supostos de desafiuzamento en situacións de necesidade e vulnerabilidade ou 
motivados por execucións hipotecarias; e, por outro, aqueles en os que se inclúen as 
ocupacións ilegais. Ambos supoñen, en efecto, unha privación do dereito da propiedade, 
pero, mentres que as vítimas de desafiuzamentos merecen toda a nosa protección na medida 
do legalmente posible, as ocupacións ilegais de vivendas, ao contrario, merecen todo noso 
reproche. 

 
Por último, é necesario distinguir entre dous tipos de ocupacións ilegais. Por unha 

banda, as levadas a cabo por individuos ou grupos de delincuencia organizada, que 
perpetran estas ocupacións de forma premeditada e cunha finalidade lucrativa, 
aproveitándose desas mesmas persoas en situación de vulnerabilidade ás que temos a ben 
protexer, ás veces mesmo sacando proveito para obter unha compensación económica como 
condición previa para recuperar a súa vivenda; e, por outro, as realizadas por grupos 
antisistema.  

 
Contra ambos grupos débese actuar en defensa da lei e da propiedade privada. A 

«okupación» é un acto ilegal que merece o reproche dos poderes públicos. Converte aos 
donos e aos veciños en vítimas. En efecto, as comunidades de veciños tamén sofren da 
deterioración da convivencia, sendo, por exemplo, o tráfico de drogas dos chamados 
narcopisos o caso máis extremo. Pola súa banda, os propietarios e inquilinos atópanse ante 
a imposibilidade de entrar na súa propia casa ao volver dunhas vacacións ou dunha curta 
ausencia. Así, por mor da escasa protección da propiedade privada e a lentitude dos 
procedementos xudiciais, estes donos e veciños enfróntanse a un grave problema que, neste 
momento, carece de solución xusta e eficaz. Os números da « okupación» ofrécennos un 
retrato aínda máis preocupante: as ocupacións ilegais experimentaron un elevado 
crecemento durante os últimos anos.  

 
En definitiva, pode concluírse que actualmente o noso ordenamento xurídico é 

incapaz de garantir suficientemente aos cidadáns a tenencia e o goce pacífico da súa 
propiedade, posto que os canles legais son manifestamente insuficientes. É urxente e 
necesario, por tanto, introducir distintas modificacións legais que afronten, na súa 
integridade, o fenómeno da ocupación ilegal. Por iso, o Defensor do Pobo xa iniciou, en 
decembro de 2016, unha actuación de oficio ante a Secretaría de Estado de Seguridade e a 
Fiscalía Xeral do Estado polas queixas de cidadáns que poñen de relevo o aumento da 
ocupación ilegal de inmobles en España, e recomendaba prever os canles adecuados para a 
adopción de medidas de carácter cautelar que restitúan, de maneira inmediata, ao titular do 
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inmoble a posesión e goce do mesmo, mediante a tramitación dun procedemento xudicial 
rápido.  

 
Convén resaltar que o Dereito comparado ampara esta visión. Prácticamente todos 

os países da nosa contorna dispoñen de procedementos rápidos e eficaces para, xa sexa 
mediante a intervención dun xuíz ou simplemente a través das Forzas e Corpos de 
Seguridade do Estado, desaloxar aos ocupantes e, de forma inmediata, devolver a 
propiedade e posesión dunha vivenda ao seu lexítimo propietario. Entre outros, Holanda, 
Francia, Inglaterra, Alemaña, Italia e Dinamarca garanten aos seus cidadáns a recuperación 
da súa lexítima propiedade nun prazo envidiablemente curto de tempo.  

 
A Administración máis directamente implicada na problemática derivativa da 

ocupación ilegal de vivendas é a Administración Local. É indubidable que hai unha 
afectación á seguridade e convivencia cidadás cuxa responsabilidade recae sobre os 
Concellos. Estas Administracións son as máis próximas aos cidadáns e son as que deben 
ofrecer unha resposta máis inmediata a un fenómeno que tanto está a prexudicar aos 
veciños. Sería ilóxico que aquela Administración á que os cidadáns lle esixen resposta, 
precisamente, estivese desamparada polas leis por non habilitarlle coas potestades 
adecuadas.  

 
Sendo conscientes destas circunstancias, o Grupo Parlamentario Ciudadanos no 

Congreso dos Deputados recentemente rexistrou unha Proposición de Lei de garantías para 
a seguridade e convivencia cidadás fronte á ocupación ilegal de vivendas. Unha iniciativa 
que busca defender aos lexítimos propietarios que ven a súa vivenda usurpada por okupas 
que acceden ilegítimamente pola forza, ou o fan da man de mafias que se lucran coa 
okupación aproveitando a ausencia dos seus propietarios, ás veces mesmo en períodos tan 
curtos como as vacacións. Como tamén persegue acabar coa existencia daqueles inmobles 
que son ocupados por organizacións criminais coa finalidade de que serven como base ou 
como medio para cometer outros crimes, sexan roubos, trata con fins de explotación sexual 
ou tráfico de drogas, como sucede nos chamados “ narcopisos”.  

 
Tendo presente todo o anterior, ao obxecto de defender a propiedade privada, 

garantir a convivencia e a seguridade cidadás e loitar contra a ocupación ilegal de vivendas, 
o Grupo Municipal de Ciudadanos propón o debate y aprobación os seguintes: 
 

Proposta para a súa aprobación: 
 

1. Elaborar un Plan Municipal contra a ocupación ilegal de vivendas, co fin de 
asegurar a devolución dos inmobles ocupados ilegalmente aos seus lexítimos 
propietarios,en coordinación co Goberno da Comunidade Autónoma e en 
consonancia coas medidas que este adopte co mesmo fin, que inclúa tanto medidas 
de reforzo da seguridade e a vixilancia de inmobles abandonados susceptibles de 
ocupación ilegal como a posta ao dispor dos propietarios afectados de servizos de 
asesoramento e orientación xurídica. 

 
2. Potenciar a coordinación e a cooperación institucional para reforzar a eficacia na 

loita contra a ocupación ilegal de inmobles, en particular, entre a Policía local, as 
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Forzas e Corpos de Seguridade do Estado [e a Policía Autonómica ou Unidade 
Adscrita do CNP na Comunidade Autónoma], así como coa Administración de 
Xustiza, para asegurar unha pronta actuación ante ocupacións que atenten contra a 
seguridade e a convivencia cidadás.  

 
3. Instar o Goberno de España e ás Cortes Xerais a promover todas as reformas legais 

que sexan necesarias para defender a propiedade privada, garantir a convivencia e a 
seguridade cidadás e loitar contra a ocupación ilegal de vivendas, entre outras:  

 
a) Axilizar en todo o posible os xuízos relacionados cos desaloxos de 
inmobles ocupados ilegalmente, prevendo a restitución inmediata da vivenda 
aos lexítimos propietarios cando o inquilino denunciado non poida acreditar 
a ocupación legal do inmoble por calquera medio válido en dereito. 
 
b) Habilitar ás Xuntas de propietarios para instar os desaloxos de inmobles 
ocupados ilegalmente que afecten á convivencia da comunidade de veciños, 
 
c) Reforzar as competencias dos Concellos para velar pola seguridade e 
convivencia cidadás en casos de ocupacións ilegais de vivendas, 
facultándoos para subrogarse nas accións de desaloxo dos propietarios que 
non as exerzan en casos de ocupación ilegal que afecten á seguridade e 
convivencia cidadás.  
 
d) Endurecer as sancións penais dos delitos que versen sobre ocupacións 
ilegais de inmobles que leven a cabo con violencia ou forzas nas cousas, que 
sexan auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro ou como medio para 
cometer outros delitos, como a trata con fins de explotación sexual ou o 
tráfico de drogas.  
 

4 Dar conta ao Pleno da Corporación Municipal das medidas que se adopten en 
cumprimento dos acordos antes referidos, incluídas aquelas que se impulsen por 
parte do Goberno da Comunidade Autónoma, do Goberno de España e das Cortes 
Xerais.  

 

O Pleno do Concello, por vinte e dous votos a favor do Grupo Municipal do 
Partido Popular, do Grupo Municipal PSdeG-PSOE, do Grupo Municipal de Ciudadanos e 
do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, agás Gonzalo Pérez Jácome e Armando 
Ojea Bouzo; e catro abstencións do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e dos 
señores Gonzalo Pérez Jácome e Armando Ojea Bouzo do Grupo Municipal de 
Democracia Ourensana,  adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 
 
6.9 Moción Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á  nefasta xestión do 

alcalde de Ourense 

Exposición de motivos: 
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“Cando chegamos atopámonos co Concello máis paralizado de España, todo era 

un caos” sinalou Gonzalo Pérez Jácome en máis dunha ocasión. Desde que tomou posesión 
como alcalde non fixo outra cousa que “denunciar unha e outra vez” que o Concello de 
Ourense atópase nunha situación de bloqueo; con concesións en precario, servizos con falta 
de persoal, oposicións sen convocar e con continuas críticas ao traballo dos empregados 
públicos e demais colectivos.  

 
Con todo, desde Ciudadanos queremos lembrarlle que esta situación foi orixinada, 

en gran parte, por Democracia Ourensana coa súa política de bloqueo de canto peor, mellor 
e cunha oposición destrutiva e de desgaste, que negou a diario todo o que resultaba 
beneficioso para a cidade por exemplo; o Plan de Obras, a compra de contedores 
soterrados, a aprobación do Plan de Urbanismo ou os Orzamentos, salvo cando forzou a 
baixada do IBI, algo que lle beneficiaba persoalmente polo seu patrimonio, o cal segue 
oculto sen declarar contribuíndo a opacidade coa que xestiona este Concello, xa que se 
saltou a normativa en relación coa publicación das declaracións, bens e actividades, que 
deben estar ao dispor da cidadanía durante a segunda quincena do mes de xullo.  

 
“Eu, Gonzalo Jácome e o meu partido, Democracia Ourensana, non estamos 

dispostos a poñer a Ourense en perigo a cambio de ter unha opción de ser alcalde. 
Tereime que sacrificar para que estes orzamentos non saian adiante”, así o aseguraba o 
21 de maio de 2018 no salón de plenos mentres axitaba o informe de Intervención. Mesmo 
informe e prácticamente os mesmos orzamentos que finalmente sí apoiou o pasado mes de 
abril. Por tanto, preguntámonos se realmente pensa vostede no futuro de Ourense ou en 
ocupar un cargo, que ao parecer quédalle grande, xa que tras máis dun ano de Goberno non 
foi capaz de “desbloquear” a situación que denuncia e xustifícase culpando ao “caos” pola 
demora das súas promesas incumpridas.  

 
Así mesmo, resulta curioso que, en 2015, Jácome asegurase nos medios de 

comunicación que “co tremebundo persoal que ten o Concello pódese realizar 
perfectamente o labor de xestor e máximo dirixente” e, que pouco tempo despois de tomar 
posesión, manifiestara todo o contrario contratando o máximo legal de asesores cun 
incremento nas arcas públicas, entre soldos brutos e achega do Concello á Seguridade 
Social, que supera o millón de euros anual.  

 
Desde Ciudadanos entendemos que tras a “incapacidade de Jácome” para xestionar 

o Concello, o alcalde teña que recorrer á contratación do deniminado “city manager como 
figura vital para sacarlle as castañas do lume” tras máis dun ano de Goberno no que só 
achegou gastos e ningún dos seus proxectos estrela saíu á luz, só se dedicou a entreter aos 
cidadáns con titulares e ideas que deixaron a esta cidade en ridículo en máis dunha ocasión.  

Parece cada día máis claro que para Ourense, o seu alcade non é un cargo se non 
unha carga máis, xa que esta nova figura lle custará ás arcas públicas máis de 100.000 euros 
brutos anuais, unha nómina que supera á do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez 
Feijóo e á do presidente do Goberno, Pedro Sánchez. 

 
Con esta contratación Jácome proclama en voz alta: “Non sei. E como non sei, 

gástome máis de 100.000 euros en contratar a alguén que sí sabe”, conseguindo converter a 
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este Concello no máis caro de toda a historia, nun momento en que os cidadáns non 
comprenden o aumento de gasto público cando existen outras necesidades e albiscando un 
futuro económico e social cheo de incerteza tras a crise do Covid-19.  

 
Se nos remitimos ás declaracións feitas por Jácome, o pasado cinco de xullo de 

2019 durante o pleno municipal, no que afirmou “oxalá e cando empece a delegar poida 
volver á miña vida anterior que realmente a prefiro, xa que a miña idea é dedicarlle 
menos horas á alcaldía”, parece lóxico pensar que tras a contratación do city manager, o 
alcalde vaia a delegar varias das súas funcións e por tanto renuncie á súa dedicación 
exclusiva tal e como prometeu en campaña.  

 
A todo isto debemos sumarlle as informacións que durante as últimas semanas 

apuntan a unha “xestión opaca e irregular” dos fondos do grupo municipal de Democracia 
Ourensana por parte de Gonzalo Pérez Jácome, quen parece ser, administra o diñeiro coma 
se fose privado.  

 
Esta aventura á fronte do Concello empeza a desmoronarse, despois de non ser 

capaz de activar a cidade aínda contando con maioría absoluta grazas ao apoio do Partido 
Popular, quen nestes días permaneceu en silencio, quizais por medo a responsabilizarse das 
consecuencias de sentar na alcaldía a Jácome, quen lastrou os problemas de 
gobernabilidade do últimos sete anos.  

 
Ourense merécese algo mellor. Ourense necesita un alcalde con altura de miras e un 

goberno que deixe de lado os seus intereses persoais e pense por e para ourense. 
 
Proposta para a súa aprobación: 
 

1. Solicitar ao Goberno local a creación dunha Comisión de Investigación Municipal, 

coa presenza de todos os partidos políticos con representación no Concello, para o 

esclarecemento de todo o relacionado co financiamento de Democracia Ourensana. 
  
2. Solicitar ao alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a que faga pública a súa 

declaración de bens e dereitos patrimoniais segundo o esixe o artigo 18.4 do 

Regulamento orgánico de goberno e organización, do Pleno e a Comisión Especial 

de Suxestións e Reclamacións do Concello de Ourense. 
 
3. Instar ao alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a que renuncie a súa 

dedicación exclusiva. 
 
 
 

O Pleno do Concello, por vinte e catro votos a favor do Grupo Municipal PSdeG-
PSOE, do Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal de Ciudadanos, do 
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e do Grupo Municipal de Democracia 
Ourensana, agás Gonzalo Pérez Jácome e Armando Ojea Bouzo; e dous votos en contra 
dos señores Gonzalo Pérez Jácome e Armando Ojea Bouzo, do Grupo Municipal de 
Democracia Ourensana,  adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 
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6.10 Moción conxunta dos grupos municipais do Partido Popular e de 
Democracia Ourensana para instar ao goberno de España a non apropiarse dos 
recursos das entidades locais 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Desde o inicio da pandemia provocada pola COVID-19, as entidades locais (EE. 
LL.) puxeron en marcha medidas -adiantándose en moitos casos ás decisións tomadas polo 
goberno central- para conter a expansión do virus e preservar a saúde de empregados 
públicos e veciños. Tamén foron pioneiras en implantar programas e axudas para paliar os 
efectos da crise  sanitaria, social e económica derivada da pandemia.  

 
O extraordinario esforzo realizado polos gobernos locais non se viu correspondido 

polo Goberno de España que, durante a fase máis dura da pandemia,  non destinou un só 
euro a apoiar ás entidades locais na súa loita contra o virus e as negativas consecuencias do 
mesmo.  

 
Ante esta situación, as entidades locais -de todo signo político- a través dos órganos 

da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e dos lexítimos representantes 
dos españois no Congreso dos Deputados solicitaron, en reiteradas ocasións durante os 
últimos meses, ao Goberno de España medidas como: 
 

1. Poder dispoñer do 100% os remanentes de Tesourería -os seus “aforros”, os 
“aforros dos veciños”- xerados durante os últimos anos para implementar aqueles 
servizos e medidas que permitan actuar primeiro, contra a pandemia e despois, 
contra a crise sanitaria, social e económica derivada da mesma; sen poñer en risco a 
capacidade financeira da entidade local e sempre en coordinación coas CC. AA. e o 
Estado.  
 
2. Transferencia dunha parte proporcional dos Fondos Europeos que reciba 
España ás Entidades Locais para poder compensar o impacto da  COVID19 nos seus 
ingresos e gastos orzamentarios. 
 
3. Creación dun fondo de 5.000 millóns en axudas directas e incondicionadas 
ás Entidades Locais e de fondos específicos por valor máis de 1.000 millóns de 
euros para compensar o déficit nos servizos de transporte públicos e para cubrir o 
custo da colaboración das EE. LL. na xestión do Ingreso Mínimo Vital.  

 
No mes de xullo, o Goberno de España presentou á FEMP unha proposta de acordo 

que non respondía as necesidades e peticións das Entidades Locais; excluía ao mundo rural 
e a máis de 3.000 Entidades Locais que pechoaron 2019 con débeda ou non tiveron 
Remanente de Tesourería positivo; destruía a autonomía local recoñecida na Constitución e 
supoñía unha chantaxe inaceptable a todos os Concellos e Deputacións do noso país. 

 
A Xunta de Goberno da FEMP aprobouna, o 3 de agosto, cos únicos votos a favor 
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dos alcaldes socialistas máis o voto de calidade de calidade do Presidente da FEMP, o 
socialista Abel Caballero. Ningunha das restantes forzas políticas con representación neste 
órgano directivo da FEMP apoiou esta proposta: Partido Popular, Cidadáns e   Junts  per  
Cat votaron en contra e os socios de goberno de Sánchez, EU-Podemos, abstivéronse.  

 
O 3 de agosto foi así un día tristemente histórico para a institución que representa e 

debe protexer os intereses de todas as entidades locais posto que, por primeira vez, rompía 
o consenso que sempre presidira a actuación da FEMP.  

 
O Consello de Ministros, a pesar de que a proposta de acordo non contaba co aval 

unánime da FEMP, aprobou ao día seguinte o Real Decreto-lei 27/2020, do 4 de agosto, de 
medidas financeiras, de carácter extraordinario e urxente, aplicables ás entidades locais, que 
mantén os aspectos máis lesivos do acordo rexeitado pola maioría dos membros que 
integran esta institución e que mesmo cambia as condicións pactadas cos alcaldes 
socialistas da FEMP o mesmo día.   

 
O goberno ofrece un fondo de 5.000 millóns € -a ingresar ás EE. LL. entre 2020 e 

2021- totalmente condicionado debido a que soamente repartirase entre as EE. LL. que 
entreguen ao Goberno a totalidade dos seus remanentes de tesourería para gastos xerais a 
31/12/2019 (minorado por unha serie de conceptos apuntados no artigo 3.1 da Real 
Decreto-lei 27/2020) durante 17 anos, desde 2020 ao 2037. 

 
A cambio de que as EE. LL. cedan todos os aforros municipais, os aforros dos 

veciños, o Goberno ofrécelles un fondo -que supón soamente unha pequena parte deses 
aforros- e que deberán empregar unicamente nas actuacións definidas polo goberno no 
propio Real Decreto-lei 27/2020.  

 
 En resumo, unha proposta que esconde unha chantaxe inaceptable e que 

podería vulnerar os artigos 137 e 142 da Constitución Española, que consagran os 
principios de autonomía e suficiencia financeira como base da xestión das entidades locais. 

 
Por todo iso, presentamos para a súa aprobación desta Corporación Municipal a  

seguinte  proposta de ACORDO: 
 
1.- Manifestar o apoio expreso do Concello de Ourense ao recurso de inconstitucionalidade 
que o Grupo Popular no Congreso dos Deputados presentará contra a Real Decreto-lei 
27/2020 para defender os intereses de todas as entidades locais e os aforros de todos os 
veciños.  
 
2.- Manifestar o profundo rexeitamento deste Concello ao  procedemento negociador que o 
Goberno de España mantivo coa FEMP para lograr un acordo que dese unha “aparencia” de 
apoio unánime das EE. LL. ao Real Decreto-lei 27/2020.  
 
Un procedemento no que o Goberno soamente negociou cos representantes socialistas e de 
EU-Podemos na FEMP excluíndo ao resto de forzas políticas con representación na 
devandita institución.  
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3.-  Solicitar aos órganos competentes da FEMP a reprobación do seu presidente, Abel 
Caballero, por:   
 

• Non transmitir coa debida dilixencia nin transparencia información adecuada 
sobre as negociacións co Ministerio de Facenda ao resto de membros dos órganos de 
goberno da institución.  
• Non defender os intereses das EE. LL. como está obrigado a facer por razón 
do seu cargo. 
• Provocar con esta actitude que, por primeira vez na historia da FEMP, rompa 
o consenso histórico que adoitaba presidir os acordos deste organismo.  

 
4.- Manifestar o compromiso do Concello de Ourense coa Lei de Estabilidade orzamentaria 
e sustentabilidade financeira como ferramenta que garante o correcto funcionamento das 
finanzas locais que permitiu a moitos concellos de España xerar os aforros que agora 
reclama o goberno da Nación. 
 
5.- Manifestar o profundo rexeitamento este Concello a calquera medida do Goberno de 
España tendente a apropiarse dos aforros acumulados polos veciños dos municipios 
españois, tanto de forma directa como vía subscrición de préstamos das EELL ao Estado 
para devolver a longo prazo 
 
6.- Instar o Goberno de España a respectar e garantir a autonomía que a Constitución 
Española e as leis outorgan ás entidades locais para a xestión dos seus recursos, para a 
xestión do diñeiro público que é de todos e cada un dos españois, non dun goberno en 
concreto.  
 
7.- Instar o Goberno de España a que o Ministerio de Facenda cumpra coa totalidade do 
acordo consensuado por todas as forzas políticas, incluído o Partido Socialista, no seo da 
Federación Española de Municipios e Provincias. 
 
8.- Dar traslado deste acordo ao presidente do Goberno, á ministra de Facenda, á ministra 
de Política Territorial e Función Pública, aos portavoces de Grupos Políticos do Congreso, 
Senado e do Parlamento de Galicia e á Xunta de Goberno da FEMP. 

 
 
Retírase a moción da orde do día. 
 

 


