
                       
            
       
 
 

CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL DO PLENO 

RESUMO DE ACORDOS DO PLENO ORDINARIO DO DÍA 2 DE 
OUTUBRO DO ANO 2020 

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

último  Pleno e, en especial, dos seguintes: 
 

- Decreto núm. 4584, do 08/09/2020, nomeando Tenente de Alcalde e membro da 
Xunta de Goberno Local a don Armando Ojea Bouzo. 

- Decreto núm. 4611, do 09/09/2020, sobre a toma de coñecemento das renuncias 
presentadas polo concelleiro don Jorge Pumar Tesouro, da concelleira dona Flora 
Moure Iglesias, pola concelleira dona Eugenia Díaz Abella, pola concelleira dona 
Ana María Fernández Morenza, pola concelleira dona Sonia Ogando Vázquez, 
polo concelleiro don Mario Guede Fernández, pola concelleira dona María Teresa 
Rodríguez Garrido e pola concelleira dona María del Mar Fernández Dibuja e 
recuperación pola Xunta de Goberno Local das competencias delegadas. 

- Decreto núm. 4905, do 23/09/2020, sobre nomeamento dos membros e do 
Concelleiro-Secretario da Xunta de goberno Local (IV). 

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

ditados dende a data de celebración do último Pleno. 
 
2.- Posta en coñecemento dos seguintes escritos: 
 

- Renuncia á Tenencia de Alcaldía de don Jorge Pumar Tesouro. 
 
- Renuncia á presidencia do Consello Municipal de Deportes de don José Mario 

Guede Fernández. 
 
- Renuncia á presidencia da Comisión do Pleno de don Jesús Vázquez Abad. 
 
- Renuncia á presidencia da Comisión Especial de Contas de dona Ana María 

Fernández Morenza. 
 

O Concello Pleno deuse por informado dos escritos de renuncia presentados. 
 

3.- Posta en coñecemento do escrito do 15/09/2020, presentado polos concelleiros dona 
María Teresa Rodríguez Garrido, don José Miguel Caride Domínguez, don 
Manuel Álvarez Fernández e dona María del Mar Fernández Dibuja designando 
portavoz do Grupo Municipal a don José Miguel Caride Domínguez. 

 
O Concello Pleno deuse por informado do escrito presentado polos concelleiros 

mencionados no enunciado no que se designa portavoz do grupo municipal a don José 
Miguel Caride Domínguez. 
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4.- Posta en coñecemento do escrito do 16/09/2020, presentado polo presidente e 
representante legal da formación política de Democracia Ourensana 
comunicando que os integrantes do Grupo Municipal de Democracia Ourensana 
son don Gonzalo Pérez Jácome, don Armando Ojea Bouzo e don Manuel Álvarez 
Fernández. Comunícase ademais que os concelleiros dona María Teresa 
Rodríguez Garrido, don José Miguel Caride Domínguez e dona María del Mar 
Fernández Dibuja non forman parte do partido de Democracia Ourensana e que 
os ditos concelleiros terán a consideración de concelleiros non adscritos. 

 
O Concello Pleno deuse por informado do escrito presentado polo presidente e 

representante legal da formación política de Democracia Ourensana onde comunica que os 
integrantes do Grupo Municipal de Democracia Ourensana son don Gonzalo Pérez 
Jácome, don Armando Ojea Bouzo e don Manuel Álvarez Fernández. 

 
Comunícase ademais que os concelleiros dona María Teresa Rodríguez Garrido, 

don José Miguel Caride Domínguez e dona María del Mar Fernández Dibuja non forman 
parte do partido político Democracia Ourensana, nin o representan de ningunha forma no 
Concello de Ourense. En consecuencia, os ditos concelleiros terán a consideración de 
concelleiros non adscritos. 
 
 
5.- Posta en coñecemento do escrito do 17/09/2020, presentado polos concelleiros don 

Gonzalo Pérez Jácome e don Armando Ojea Bouzo, concelleiros adscritos ao 
Grupo Municipal de Democracia Ourensana comunicando a designación de don 
Armando Ojea Bouzo como portavoz do dito grupo municipal. 

 
O Concello Pleno deuse por informado do escrito en que se designa portavoz do 

Grupo Municipal de Democracia Ourensana a don Armando Ojea Bouzo. 
 
 
6.- Posta en coñecemento do escrito do 21/09/2020, presentado polos concelleiros dona 

María Teresa Rodríguez Garrido, don José Miguel Caride Domínguez, don 
Manuel Álvarez Fernández e dona María del Mar Fernández Dibuja acordando a 
expulsión de don Gonzalo Pérez Jácome do Grupo Municipal de Democracia 
Ourensana. 

 
O Concello Pleno deuse por informado do escrito onde se acorda a expulsión de 

don Gonzalo Pérez Jácome do Grupo Municipal de Democracia Ourensana e o seu pase á 
condición de concelleiro non adscrito. 
 
 
7.- Posta en coñecemento do escrito do 28/09/2020, presentado por don Telmo Manuel 

Ucha Álvarez, solicitando formar parte da Corporación como concelleiro non 
adscrito. 
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O Concello Pleno deuse por informado do escrito presentado por don Telmo 
Manuel Ucha Álvarez no que solicita formar parte da Corporación como concelleiro non 
adscrito. 
 
 
8.- Posta en coñecemento do informe de Tesouraría sobre o período medio de pago 

correspondente ao mes de agosto 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. 
 
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. 
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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. 
 
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: 
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        rateo operacións pagadas*importe total pagos realizados + ratio operacións pendentes de pago*importe total pagos pendentes 
período = _________________________________________________________________ 
medio de pago                        importe total pagos realizados + importe total pagos pendentes 
 

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

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

Entenderase por número de días de pago, os días naturais transcorridos desde:   
 
a) A data de aprobación das certificacións de obra ata a data de pago material por parte 
da Administración.  
 
b) A data de aprobación dos documentos que acrediten a conformidade cos bens 
entregados ou servizos prestados, ata a data de pago material por parte da 
Administración.  
 
c) A data de entrada da factura no rexistro administrativo, segundo conste no rexistro 
contable de facturas ou sistema equivalente, ata a data de pago material por parte da 
Administración, nos supostos nos que ou ben non resulte de aplicación un 
procedemento 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.  
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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 AGOSTO de 2020 son:  

 

 Concello (*) Consello Municipal de 
Deportes (**) 

Rateo de operacións pagadas 52,37 144,36 

Importe de operación pagadas 934.117,84 € 411.201,86 € 

Rateo de operacións pendentes de 
pago 137,33 64,39 

Importe de operacións pendentes de 
pago 4.876.833,69 € 81.660,74 € 

PMP de cada entidade 123,67 131,11 

Período medio de pago global a 
provedores 

124,25 

(*) Advírtese que unha vez realizada a extracción da información para a realización do informe, 
fíxose unha comprobación dos datos para coñecer cales eran os que tiñan maior peso específico 
no cómputo do PMP, de entre as facturas pendentes de pago, dos datos rexistrados, neste proceso 
detectouse a inclusión errónea de 2 facturas emitidas por AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPANA 
S. A., que non están conformadas e por tanto non se consideran no cómputo do PMP. En concreto 
son: 

CIF Terceiro Código 
SICAP nº factura data 

emisión Detalle Importe 

A50736784 
AGUAS DE 
LAS CUENCAS 
DE ESPANA S. 
A. 

148298 OVI2017/OVI/45 19/10/2017 709AN_Mejora del 
saneamiento de Ourense 

751.780,62 
€ 
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A50736784 
AGUAS DE 
LAS CUENCAS 
DE ESPANA S. 
A. 

150551 OVI2017/OVI/80 29/12/2017 

709AN- Tarifa 
anticipada:Gastos de 
puesta en marcha 4T 2017 
Mejora de sanamiento 
Ourense 

731.692,63 
€ 

 
O motivo do erro foi que as facturas están incorporadas a conta 413 “Acredores por operacións 
pendentes de aplicar ó orzamento” , dende o peche do exercicio no que foron recibidas, sen 
que en ningún momento se conformaran polo técnico correspondente, nin se procedera a súa 
devolución. En setembro de 2019, foi necesario realizar unha operación para correxir a aplicación 
orzamentaria na que estaban imputada na citada conta ( da 130/1610/62700 á 130/1610/62702 ) e 
non era posible rexistrala sen informar a data conformidade, por elo informouse como data de 
conformidade o 04/09/2019, día anterior a facer o cambio descrito. Por erro, a citada data non se 
modificou para que non se incorporase no cómputo do PMP. En consecuencia, o erro arrastrase 
dende o PMP de setembro de 2019 ata o de xullo de 2020, e afecta a magnitude do PMP pero non 
ao incumprimento do prazo legal que se ben informando dende entonces.  
 
(**) 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 
AGOSTO de 2020 é de 124,25 días, estase a incumprir o prazo previsto na Lei 15/2010, 
de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 e decembro, pola que se establecían 
as medidas de loita contra a morosidade das operacións comerciais. 
 
A Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do 
rexistro contable de facturas no Sector Público, establece no artigo 10: “Os órganos ou 
unidades administrativas que teñan atribuída a función de contabilidade nas Administracións 
Públicas efectuarán requirimentos periódicos de actuación respecto ás facturas pendentes de 
recoñecemento de obrigas, que serán dirixidos aos órganos competentes”.  
 
Tendo en conta o sinalado, achégase como ANEXO I ó presente informe, copia do 
requirimento efectuado no mes de AGOSTO de 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 
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correspondentes ó mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 
 
 
9.- Parte resolutiva 
 

9.1   Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á 
reposición das liñas ferroviarias suprimidas entre Ourense e o resto de cidades de 
Galiza. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde o BNG levamos moito tempo denunciando que o goberno central desmantela 

os servizos ferroviarios do noso país, coa complicidade da Xunta de Galiza. Con esta 
iniciativa queremos facer un chamamento para esixir unha rectificación inmediata dunha 
situación que nos últimos meses ten virado insoportable. Galiza e as poboacións de 
Ourense, Ribadavia, O Carballiño, A Rúa, o Barco de Valdeorras e outras localidades 
merecemos servizos de primeira.  

 
Desde hai anos RENFE e ADIF, por decisións políticas do PP e do PSOE, 

avanzaron no baleirado dos servizos ferroviarios. Co paso dos anos, no lugar de 
mellorárense as conexións entre as poboacións, a liña é a contraria.  

 
Hoxe, a liña entre Vigo e Ourense ten menos paradas e frecuencias que hai unha 

década. O mesmo acontece coa conexión A Coruña-Ourense, e con Ourense-O Barco. Así 
mesmo, as conexións entre Ourense e A Gudiña ou Lugo son practicamente inexistentes. 
Os servizos non melloraron e o único que parecía un avance, a posta en marcha do Avant A 
Coruña-Ourense, foino a cambio duns prezos absolutamente abusivos, ata un 60% 
superiores aos que se pagan nas conexións da franxa atlántica e cuns horarios ao servizo da 
conexión con Madrid no lugar de ao servizo das necesidades da poboación.  

 
Estas son as consecuencias de obedecer a un modelo de desenvolvemento do tren 

centralista, no lugar de primar a conexión interior de Galiza, que carece hoxe dun tren de 
proximidade como si ten Catalunya ou Cantabria. E son tamén as consecuencias da 
progresiva privatización dun servizo que debe ser público e axudar ao desenvolvemento 
económico dunhas comarcas empobrecidas e con graves problemas de fixación de 
poboación como as ourensás.  
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Privatizáronse servizos, pecharon estacións e iso non significou a mellora das que 
quedaban. Máis ben ao contrario. Primeiro privatizaron numerosos servizos como o de 
atención ao cliente, e agora este proceso quere concluír no peche de moitos deles, como é o 
caso do servizo presencial de venda de billetes e atención ao público nestas estacións. Así 
mesmo, son constantes os problemas de avarías e atrasos, especialmente nas liñas rexionais.  

 
Máis aínda, aproveitando a crise da covid-19, o goberno central vén suprimindo 

diferentes liñas sen xustificación, tamén de tren avant. Esta situación non pode permitirse, 
debemos esixir que os servizos se melloren e se manteñan como exclusivamente públicos e 
que ao tempo se melloren os trens, as liñas, a oferta horaria e haxa un prezo xusto que 
contribúa a que realmente o tren poida ser un medio de transporte útil e accesíbel para a 
poboación, mellorando a mobilidade e reducindo o uso do transporte privado.  

 
Por todo o anterior, o Grupo Municipal do BNG no Concello de Ourense solicita do 

pleno da corporación a adoción do seguinte  
 

ACORDO 
 
O Concello de Ourense acorda demandar do Goberno do Estado: 
 
1. Solicitar a RENFE e ao ADIF, a reposición inmediata das liñas de ferrocarril suprimidas 
baixo a desculpa da covid- 19. 
 
2. O cumprimento do acordo unánime do Pleno do Parlamento Galego do pasado 7 de 
febreiro de 2018 sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central 
en relación coas necesidades existentes e as melloras necesarias no transporte ferroviario 
entre Ourense, Santiago de Compostela e A Coruña. 
 
3. O abaratamento da Liña Avant Ourense - Santiago - A Coruña de cando menos un 30% e 
o estudo da prolongación da liña ata Monforte de Lemos. 

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

seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 
 
 
9.2 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para desbloquear a 

situación que vive a cidade de Ourense. 
 
As diferenzas entre grupos políticos, que son proba da lexítima diversidade de 

posicións e ideoloxías, exacerbáronse ao longo dos últimos anos na cidade de Ourense, 
desembocando nun bloqueo institucional con efectos directos sobre a cidadanía. 

 
Proba de elo foi a incapacidade para artellar orzamentos durante todo o pasado 

mandato, con acusacións cruzadas entre as forzas políticas respecto da responsabilidade 
deste bloqueo das contas municipais.  
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A este estatismo de recursos engadiuse a parálise na xestión dos servizos, 
precarizándose a maior parte deles e resentíndose a calidade das prestacións públicas 
ofertadas, ata o punto de verse afectadas as propias arcas do consistorio.  

 
O déficit na xestión tamén afectou a servizos esenciais, con imprevisión de recursos 

humanos e materiais para prestar servizos esenciais como a policía local (co conseguinte 
menoscabo para a seguridade pública en xeral e para as vítimas de violencia de xénero en 
particular), os bombeiros (con numerosas reclamacións de medios) ou os servizos sociais 
(sempre no límite da súa función), entre outros (como a limpeza de colexios, o mantemento 
de infraestruturas, parques e zonas verdes ou a recollida do lixo, por exemplo). 

 
A ausencia de modelo de cidade ou dun novo PXOM, o desleixo do termalismo, a 

falla de iniciativas compartidas con outras administracións públicas europeas, estatais, 
autonómicas o locais, e a falla de conexión coa universidade, as empresas, o comercio e os 
movementos asociativos, veciñais, culturais e as diversas ONGs, illaron aínda máis a nosa 
administración local do progreso e da veciñanza á que debe servir e representar.  

 
En definitiva, no último lustro conformouse unha xestión municipal ineficiente que 

está a afastar a Ourense da senda de desenvolvemento que están a seguir o resto das urbes 
europeas, españolas e galegas. 

 
A percepción social desta situación deu lugar a unha demanda de cambio no 

goberno municipal, que se viu referendada nas urnas nas pasadas municipais, sendo 
maioritario o voto outorgado aos partidos que avogábamos polo cambio.  

 
Sen embargo, desatendeuse este sentir e forxouse un pacto entre Partido Popular e 

Democracia Ourensana que primou o intercambio de poderes na cidade e na deputación 
provincial sobre o desenvolvemento de programas políticos e axendas de cambio, 
asentando todo elo sobre liderados moi individualizados en ambos lugares. 

 
Descoordinacións, disputas e confrontacións internas marcaron o devir de PP e DO 

na dinámica de goberno municipal, servindo como proba pública de elo as manifestacións 
aos medios do anterior tenente de alcalde, Jorge Pumar, quen afirmou que o alcalde carece 
de proxecto de cidade, reclamándolle altura de miras nunha xestión que cualificou cun 
“aprobado”, fronte ao sobresaínte que se auto-asignou Gonzalo Pérez Jácome. 

 
As desavinzas internas da propia DO levaron a unha ruptura no seo deste grupo, 

onde se mesturaron acusacións contra a falla de transparencia nas contas do partido por 
parte do alcalde con réplicas deste en relación, por exemplo, á “baixa produtividade” dos 
seus propios edís (referíndose, en concreto, ao labor do concelleiro de infraestruturas 
Miguel Caride).  

 
Aos “díscolos” de DO uniuse a totalidade dos concelleiros e concelleiras do PP, que 

renunciaron as súas concellerías e esixiron ao alcalde respostas que clarificaran o destino 
dos fondos do seu partido, ou que presentara a súa dimisión.  
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A consecuencia actual deste clima de liortas é que unha cidade de case 106.000 
habitantes está a ser gobernada polo alcalde e dous concelleiros de DO, todos eles sen 
experiencia de goberno e integrados nunha formación política baixo sospeita e sen 
conexión con partidos políticos de quen puideran recibir asesoramento e apoio.  

 
Neste contexto, a pandemia do COVID-19 -a máis grave do último século- extrema 

a situación de crise municipal, e urxe o diálogo e a procura dun goberno alternativo para a 
cidade.  

 
Ourense non merece o goberno minoritario actual, nin ser refén de cálculos 

partidistas. Os representantes dos partidos políticos temos o deber e a obriga de dialogar 
para dar solución aos seus problemas, facilitarlles servizos de calidade e unha contorna 
segura dotada dunha mobilidade sostible, e con numerosos espazos verdes, reclamos 
turísticos atractivos, infraestruturas modernas e oportunidades laborais para a cidadanía. 

 
Nestes intres, o concello conta con recursos económicos pero carece dun goberno 

solvente para ordenar, planificar e executar accións responsables en pro dunha cidade que 
ansía ollar con ilusión transformacións que a sitúen na liña de avance das restantes urbes 
modernas da nosa terra.  

 
O PSdeG-PSOE gañou as últimas eleccións municipais, representa o sentir 

maioritario de Ourense e amosou en reiteradas ocasións a súa vontade para buscar 
solucións dialogadas e positivas que permitan superar un impase que se torna cada intre 
que pasa menos tolerable. 

 
Por todo o exposto, o grupo socialista no concello de Ourense presenta a seguinte 

PROPOSTA DE ACORDO: 
 
1. Instar aos grupos políticos municipais a participar nunha canle de diálogo ofrecida polo 

grupo municipal do PSdeG-PSOE para desbloquear a situación de parálise de Ourense, 
co obxecto de construír un goberno municipal representativo do sentir maioritario da 
cidade que dea resposta as necesidades da veciñanza de xeito estable e responsable, tal e 
como esta merece. 

 
 

Emenda presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular 
 
EMENDA DE SUBSTITUCIÓN: 
 
TEXTO INICIAL : 
 
1.- Instar aos grupos políticos municipais a participar nunha canle de diálogo ofrecida polo 
grupo municipal do PsdeG-PSOE para desbloquear a situación de parálise de Ourense, co 
obxecto de construír un goberno municipal representativo so sentir maioritario da cidade 
que dea resposta as necesidades da veciñanza de xeito estable e responsable Goberno local 
a tomar unha decisión urxente e definitiva sobre o espazo. 
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SUBSTITUCIÓN: 
 
1.- Instar aos grupos municipais, a establecer un diálogo fluído, leal e aberto, baseado no 
acordo plenario do Concello de Ourense do pasado 11 de setembro, relativo á petición da 
dimisión do alcalde, tendente a constituír un Goberno Municipal estable. 
 
NOVA REDACCION FINAL:  
 
1.- Instar aos grupos municipais, a establecer un diálogo fluído, leal e aberto, baseado no 
acordo plenario do Concello de Ourense do pasado 11 de setembro, relativo á petición da 
dimisión do alcalde, tendente a constituír un Goberno Municipal estable. 
 
 

O Pleno do Concello, por trece votos a favor do Grupo Municipal do Partido 
Popular, do Grupo Municipal de Ciudadanos e do Grupo Municipal de Democracia 
Ourensana, agás Gonzalo Pérez Jácome e Armando Ojea Bouzo; e doce votos en contra do 
Grupo Municipal PSdeG-PSOE e dos señores Gonzalo Pérez Jácome e Armando Ojea 
Bouzo, do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, e do señor Telmo Ucha Álvarez, 
concelleiro non adscrito; e dúas abstencións do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego, adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a emenda. 
 

En consecuencia, queda aprobada a moción coa redacción dada pola emenda  
conxunta do Grupo Municipal do Partido Popular. 
 
 

9.3 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para instar ao goberno 
municipal a que se comprometa a manter o centro de coñecemento da Molinera na 
súa ubicación orixinal. 
 

O proxecto do Centro de Coñecemento de La Molinera de Ourense xurde dunha 
vella reivindicación veciñal de que se recupere para a cidade as antigas instalacións da 
panificadora que existía na zona, denominada precisamente como antiga Molinera. Un dos 
grandes impulsores e loitadores para acadar que se convertera en realidade foi o 
representante veciñal e ex concelleiro nesta institución, Miguel Doval Garza. 

 
O goberno bipartito de PSOE e BNG no mandato 2007-2012 pon en marcha o 

proxecto do novo centro de coñecemento a través da subvención do Plan Avanza do 
Ministerio de Industria por un importe total de 2 millóns de euros (1,5 millóns para a obra e 
500.000 para o seu equipamento). 

 
O centro referente no que se inspirou La Molinera naquel momento foi o CityLab de 

Cornellá en Barcelona, o centro de coñecemento e formación en TICs máis prestixioso de 
Europa daquelas. 

 
No interior do novo edificio contemplábase unha sala de ordenadores con 36 postos, 

talleres de impresión, audio, electrónica, vídeo, área de co-working, auditorio e laboratorio 
de emisión en “streaming”. 
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A obra iniciase en novembro de 2011 pero a empresa adxudicataria cae en concurso 

de acredores e permanece paralizada durante 2 anos. En 2014 reiniciase de novo e 
finalmente a finais de marzo de 2016, xa baixo o mandato do Partido Popular no Concello 
de Ourense, ábrese ao público este novo espazo para a cidadanía. 

 
A autodefinición deste centro municipal é a dun laboratorio de innovación social 

dixital centrado nas persoas, co obxectivo de converter a Ourense nunha cidade innovadora 
e pioneira. 

 
O centro e a súa programación de actividades pilota sobre tres eixos estratéxicos 

fundamentais: innovación social dixital, nova empregabilidade e tecnoloxías 4.0. 
Estrutúrase en áreas ou espazos coa seguinte denominación: Aula CeMIT, Espazo Kids, 
Espazo Talento e Emprendemento, Espazo Xóvenes Inspiradores, Espazo Maker e Espazo 
Agora. 

 
Dende a súa apertura ao público no ano 2016, este espazo obtivo un importante 

respaldo institucional por parte da Deputación de Ourense que apoiou e desenvolveu tamén 
numerosas actividades, en colaboración co Concello, neste centro innovador. 

  
Os datos estatísticos de 2017 e 2018 reflexan claramente o bo funcionamento, 

rendemento e acollida cidadá do Centro de Coñecemento de La Molinera na súa ubicación 
na Rúa do Abrevadoiro: 

 
- Ano 2017. Máis de 32.500 usuarios, máis de 150 actividades, 15 eventos, 14 
visitas escolares. 
 
- Ano 2018. Máis de 37.700 usuarios, case 100.000 visitas á páxina web, 212 
actividades, máis de 60 iniciativas emprendedoras iniciadas. 
 
En novembro de 2019, o actual rexedor municipal Gonzalo Pérez Jácome anunciaba 

que, a partires de abril de 2020, o Centro La Molinera sería a sede do novo Centro de 
Intelixencia Artificial e que as actividades do centro se trasladarían ás instalacións da 
Concellería de Educación situadas en San Francisco, á carón do Auditorio Municipal. Antes 
deste anuncio,  Jácome propuxera xa dúas alternativas distintas para o seu Centro de 
Intelixencia Artificial. 

 
Para os socialistas, o Centro de Coñecemento de La Molinera xa é un elemento 

singular e histórico para a nosa cidade e tamén un equipamento fundamental para o 
Concello de Ourense na ubicación na que se atopa. Unha infraestrutura pola que loitaron e 
traballaron todos os representantes municipais de distintas cores políticas, e que agora nós 
entendemos que de ser trasladado perderá toda a súa esencia e acabará desmantelado e sen 
funcionamento, para deixar sitio a un suposto Centro de Intelixencia Artificial que a todos 
nos xera dúbidas tanto a súa creación coma a súa viabilidade. 

 
Nos últimos meses, todos os ourensáns asistiamos con gran satisfacción á dimensión 

social e nacional que tivo o traballo dos voluntarios de La Molinera que traballaron día e 
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noite para fabricar miles de mascarillas a través de impresoras 3D para a protección das 
persoas contra  o coronavirus, incluído Gonzalo Jácome, o mesmo que quere cambiar este 
centro de emprazamento polo seu capricho de que o lugar sexa ocupado por un centro de IA 
do que pouco ou nada sabemos, salvo o gran investimento que precisaría. 

 
Por todo o exposto, o grupo socialista presenta a seguinte PROPOSTA DE 

ACORDO: 
 

1. Instar ao Goberno Municipal a que se comprometa a manter o Centro de 
Coñecemento de La Molinera na súa actual ubicación. 

 
 

O Pleno do Concello, por vinte catro votos a favor do Grupo Municipal do  PSdeG-
PSOE, do Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal de Democracia 
Ourensana agás Gonzalo Pérez Jácome e Armando Ojea Bouzo, do Grupo Municipal de 
Ciudadanos e do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, e tres votos en contra 
de Gonzalo Pérez Jácome e Armando Ojea Bouzo de Democracia Ourensana e Manuel 
Telmo Ucha Álvarez, concelleiro non adscrito, adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a 
moción. 

 
 
9.4 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para a creación dunha 

tarxeta moza municipal co fin de ofrecer descontos en comercio, cultura, ocio e 
deporte para a xuventude de Ourense. 

 
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 (Espazo Lusquiños), 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 outras 
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”. 

 
Noutras cidades españolas, coma Murcia ou Zamora, creouse unha tarxeta para 

mozos e mozas co fin de que que a xente nova teña dereito a vantaxes económicas nos 
propios servizos que ofrece o concello en  materia cultural, deportiva e de ocio, así como no 
transporte urbano ou no acceso a outras actividades organizadas por entidades privadas con 
sede nos seus municipios. 

 
Na cidade de Ourense, sería unha boa iniciativa municipal e que contaría co 

respaldo das asociacións de comerciantes, da asociación de taxistas, de establecementos 
locais e outras administracións, fomentar e consignar unha liña de axudas a través dunha 
“Tarxeta Moza”, para que a xuventude da cidade no rango de idade dos 14 aos 26 anos 
(incluídos os estudantes de fóra residentes en Ourense) poida acceder con maior facilidade 
a descontos económicos, e, polo tanto, contribuír á dinamización da economía local e 
consumir actividades alternativas de ocio, á vez que axudamos ao fomento da nosa cultura e 
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o noso deporte, tamén favorecemos a mobilidade urbana sostible e segura e apoiamos o uso 
do taxi e o transporte público. 

 
A creación desta Tarxeta Moza implicaría que o Concello establecera convenios de 

colaboración coas asociacións da cidade anteriormente citadas, consignara nos seus 
orzamentos anuais as partidas económicas necesarias e tamén se debería encargar da 
difusión da información a requirir para a solicitude da tarxeta e a súa posta en 
funcionamento. 

 
Cremos que é unha iniciativa pioneira en Galicia, cun custe bastante reducido para 

as arcas municipais, que pode ser un gran aliciente para os mozos e mozas da cidade e que, 
co apoio do Concello de Ourense, axudará de maneira transversal a moitos sectores do 
noso tecido económico. 

 
Por todo o exposto, o grupo socialista presenta a seguinte PROPOSTA DE 

ACORDO: 
 

1. Instar ao Goberno Municipal á creación dunha Tarxeta Moza do Concello de 
Ourense para que os mozos e mozas de 14 a 26 anos da cidade (estudantes de fóra 
residentes en Ourense incluídos) poidan desfrutar de descontos nas súas compras no 
comercio local, no acceso a eventos culturais, deportivos ou de ocio ou no servizo 
de transporte público e de taxis de Ourense. 
 
 

Emenda presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego 
 
EMENDA DE SUBSTITUCIÓN: 
 
Substituír o texto orixinal por: 
 

1. Instar ao Goberno Municipal á creación dunha “Tarxeta Moza” do Concello de 
Ourense para que os mozos e mozas entre 12 e 30 anos da cidade (estudantes de 
fóra residentes en Ourense incluídos) poidan disfrutar de descontos nas súas 
compras no comercio local, no acceso a eventos culturais, deportivos ou de ocio, 
no servizo de transporte público, de préstamo municipal de bicicletas e de taxis de 
Ourense. 

2. Será compatíbel co Carné Xove da Xunta, e os descontos serán acumulativos. 
 

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

do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, do Grupo Municipal de Ciudadanos, do 
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e don Manuel Telmo Ucha Álvarez, 
concelleiro non adscrito; e sete votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular, 
adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a emenda. 

 
En consecuencia, queda aprobada a moción coa redacción dada pola emenda. 
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9.5 Moción do Grupo Municipal do Partido Popular para instar ao goberno de 

España a repoñer e mellorar o servizo ferroviario que conecta Ourense. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

O Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declarou o estado de alarma 
para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, establecía no seu 
artigo 14 distintas medidas en materia de transportes co obxectivo de restrinxir a 
mobilidade. Neste sentido, a norma abordaba a redución da oferta total de operacións nos 
distintos servizos ferroviarios en certas porcentaxes, os cales se foron modificando 
posteriormente a través de distintas ordes do Ministerio de Transportes, Movilidad e 
Axenda Urbana.  

 
Unha vez culminada a emerxencia sanitaria non hai explicación algunha para que 

distintos servizos ferroviarios deixasen de prestarse. Con todo, esta é a situación que se está 
dando en diferentes traxectos nos que aínda non retornou a oferta previa ao día 14 de 
marzo. Colectivos e organizacións de todo o territorio nacional, incluídos os de Ourense, 
pediron a reposición de todas estas circulacións ferroviarias que aínda nestes momentos 
están suspendidas e contribuíndo así a que estes territorios atópense máis aillados. 

 
Non podería entenderse que a COVID-19 se convertese na escusa do Ministerio de 

Transportes, Movilidad e Axenda Urbana para eliminar servizos elementais dentro da súa 
obrigación de servizo público. O transporte ferroviario é unha necesidade básica e a 
mobilidade é un dereito e atender de xeito preferente a criterios de mera rendibilidade 
económica.  

 
Os agravios do Goberno de España en materia ferroviaria continúan imparables cos 

ourensáns, nun ataque continuo destinado a aillar á Galicia interior, tendo á cidade das 
Burgas como máximo exponente.  

 
A estratexia que está a levar a cabo RENFE con respecto á súa política comercial, 

tanto en Galicia como en Ourense en particular, está a provocar a perda do liderado do tren 
como medio de transporte preferido polos galegos para viaxes de longo percorrido. 

 
A diminución da oferta, que afecta tanto as frecuencias como ao número de prazas, -

tanto previo á situación xerada pola COVID-19, como posteriormente ao estado de alarma-, 
así como a mala planificación dos horarios que non se adaptan ao perfil do usuario tipo do 
tren en Galicia, están a provocar que, tras anos de crecemento que levaron á estación de 
Ourense- Empalme a liderar o crecemento do número de viaxeiros desde o ano 2008 ata o 
ano 2018, o número de usuarios sexa agora residual.  

 
Ás continuas supresións e eliminacións de servizos, teñen como máximo exponente 

a supresión do Avant das 6:45 da mañá que ata o de agora conectaba Ourense coas cidades 
de Santiago e A Coruña.  
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Un servizo matinal que era empregado por traballadores, principalmente 
funcionarios, e estudantes pero tamén por profesionais e traballadores, ususrios de 
hospitais, etc, o que resulta extremadamente grave para a cidade de Ourense e vai en contra 
da cohesión territorial da Galicia interior, obrigando a ourensáns a ter que plantexarse vivir 
fóra da súa cidade, do mesmo xeito que os estudantes, o que pode implicar nalgúns casos a 
renuncia dos estudos por problemas económicos.  

 
Pola contra, comunidades autónomas como Andalucía, Madrid ou Cataluña 

beneficiáronse da política de aumento de servizos tras a pandemia sanitaria, pero 
novamente Galicia quedou á marxe da devandita mellora. A situación galega, comparada co 
resto do país, é cada vez máis agraviante, resultando imposible a volta e regreso nun mesmo 
día, como si se podía facer en anos anteriores, ou como si se pode realizar entre outros 
puntos da xeografía española. No seu día, o incremento de oferta de trens a Madrid supuxo 
un intenso e eficaz revulsivo da situación, provocando un incremento significativo do 
número de usuarios -fluxo que se daba en ambas as direccións-, especialmente no segmento 
de negocio, estudo, turismo, sanitarios, familiares... Hoxe en día, esta situación está a caer a 
un ritmo exponencial, dada a mala imaxe que se está xerando cara a RENFE por parte da 
sociedade galega en xeral e dos usuarios en particular. Feito que tamén podemos trasladar 
aos viaxeiros de media distancia, especialmente da chamada Galicia interior. Habería que 
retroceder décadas para atopar unha situación tan preocupante e caótica, con horarios de 
trens adversos e mesmo un único traxecto ao longo do día.  

 
O deterioro do servizo é practicamente xeneralizado en todas as liñas ferroviarias 

que discorren por Galicia con excepción do Eixo Atlántico (Vigo – Pontevedra – Vilagarcía 
– Santiago - A Coruña) e o corredor Ourense – Santiago - A Coruña, que dispoñen de 
infraestruturas e material de mellor calidade. Sendo especialmente significativo na liña 
Vigo – Redondela – Porriño - Ribadavia – Ourense – Monforte – Quiroga - A Rúa - O 
Barco – Ponferrada – Astorga - León, onde circulan os trens máis antigos do parque móbil 
de Renfe, cunha antigüidade de máis de 35 anos.  

 
Así mesmo, prodúcense constantes fallos nos protocolos de atención aos viaxeiros 

cando se producen incidencias: respostas tardías, falta de información, autobuses e taxis 
que chegan con atraso, etc. Por todo iso, é necesario que se adopten medidas urxentes para 
dotar aos galegos de mellores e renovadas infraestruturas: un maior número de liñas e 
horarios, medios de transporte dignos, garantir a permanencia do servizo de venda de 
billetes nas propias estacións, e todos aqueles aspectos que, habitualmente veñen derivados 
de fallos do material rodante (normalmente envellecido), carencias de persoal de 
mantemento e de persoal do servizo, fallos nas infraestruturas, respostas tardías e 
insuficientes ante as avarías, falta de información, etc.  

 
Por todo iso, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta, para a súa 

aprobaciónpor parte desta Corporación Municipal, a seguinte proposta de  
 

ACORDO: 
 

Instar o Goberno de España a que unha vez superadas as restricións á mobilidade 
derivadas da declaración do estado de alarma pola covid-19 proceda a inmediata 
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recuperación de todos os servizos ferroviarios que viñan prestando anteriormente dentro da 
propia comunidade autónoma galega, como aqueles outros que nos conectan coas demáis 
comunidades, garantindo así a mobilidade dos ourensáns. 

 
Esta moción debateuse conxuntamente coa moción 9.1 

 
 
O Pleno do Concello, por vinte e cinco votos a favor do Grupo Municipal PSdeG-

PSOE, do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, do Grupo Municipal do Partido 
Popular, do Grupo Municipal de Ciudadanos e don Manuel Telmo Ucha Álvarez, 
concelleiro non adscrito; e dúas abstencións do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego, adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 
 
9.6 Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á 

solicitude dunha comisión de investigación sobre a desaparición de documentación na 
Concellería de Urbanismo. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O do concello de Ourense daría para unha serie de televisión, do tipo “cuarto 
milenio” (non o dicimos so porque haxa un espectro á fronte da alcaldía). So desde un 
programa destas características se pode explicar como pode desaparecer documentación dos 
expedientes. Non é a primeira vez. Se facemos memoria, lembraremos o que aconteceu co 
expediente da cafetería “La Central”, a raíz do cal, creouse unha comisión de investigación. 

 
Vimos de coñecer a través dos medios de comunicación, outro caso de 

volatilización, en relación cun edificio construido a carón da igrexa dos Franciscanos, no 
Parque de San Lazaro. Pasaron 3 anos, logo de rematar as obras, e de entregar toda a 
documentación, e os promotores, aos que esta situación lle está a provocar un enorme 
perxuizo económico, aínda agardan por unha licenza, e tamén por unhas explicacións, que 
non dan chegado.  

 
A promotora, cansa de agardar, decidiu acudir á vía xudicial, como única alternativa 

na salvagarda dos seus intereses. 
 
A nós non nos corresponde valorar se os feitos denunciados puideran ser, ou non, 

constitutivos dalgún ilícito penal. Iso xa se verá, máis o que parece evidente é que en toda a 
cadea de custodia do expediente, cando menos existiu neglixencia.  

 
O BNG xa pediu nunha hai máis dun 1 mes, nunha Xunta de Area de Urbanismo, en 

relación con esta cuestión, que se creara unha comisión de investigación. Nada se fixo ao 
respecto. Razón pola cal, o grupo municipal do BNG, traslada, novamente, esta cuestión ao 
pleno do concello para o seu debate e aprobación, se procede.  
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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 do concello insta ao goberno municipal a que, en relación cos feitos denunciados 
por parte dun promotor urbanístico, en relación coa desaparición de documentación do seu 
expediente, cree unha comisión de investigación que arroxe luz sobre esta cuestión, a 
efectos de determinar a existencia, ou no de posibeis responsabilidades. 

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

Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e Gonzalo Pérez Jácome e Armando 
Ojea Bouzo do Grupo Municipal de Democracia Ourensana e Manuel Telmo Ucha 
Álvarez, concelleiro non adscrito; 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; e dúas abstencións do Grupo Municipal de Ciudadanos, adoptou o 
seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 
 

9.7 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa ao lecer nocturno.  
 

Exposición de motivos: 
 

Por todos é coñecida a situación de gravidade que están a sufrir numerosos sectores 
da cidade por mor da COVID-19 e as medidas establecidas para controlar esta pandemia. 
Entre eses sectores, atópanse de forma especialmente damnificada os locais de lecer 
nocturno e o resto de empresas relacionadas con este sector, cuxa actividade económica 
segue, a día de hoxe, paralizada.  

 
A situación de crise sanitaria fixo que ao redor dun 60% das empresas de lecer 

nocturno en toda España fosen abocadas á quebra. Este tipo de lecer supón unha parte moi 
importante da economía nacional ao representar o 1,8% do PIB e preto de 300.000 familias 
viven deste sector, estratéxico para o turismo do país.  

 
Na actualidade, e tal e como se están desenvolvendo os feitos, vemos que as 

medidas tomadas en canto ás empresas de lecer nocturno son claramente insuficientes para 
paliar a situación, e polo momento desde o Goberno Central non se previron ningún tipo de 
medidas de apoio que faciliten a saída da crise dos empresarios do sector.  

 
Como municipio cunha especial vinculación co tecido económico comercial, require 

de medidas de impulso e reactivación tras o cero produtivo sufrido nos últimos meses, que 
provocou o peche de numerosos locais e a situación límite na que se atopan moitos outros.  

 
É por iso que consideramos que se deben aplicar novas solucións que de forma 

extraordinaria permitan a este tipo de locais vías alternativas para a reactivación do seu 
negocio, como é o caso da concesión de licenzas de bar e/ou cafetería. Con esta medida 
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temporal os locais de lecer nocturno poderían abrir os seus locais cumprindo coa normativa 
ditada para bares e restaurantes e, polo menos paliar en boa medida as perdas xeradas polo 
peche total.  
 

Proposta para a súa aprobación 
 
1.- Instar ao Goberno Central para a elaboración dun Plan de Apoio para o Sector da 
Hostalería e do Lecer Nocturno, que entre outras medidas contemple a extensión do 
aprazamento dos tributos e da Seguridade Social e das moratorias sobre os préstamos 
persoais, a recuperación da prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os 
autónomos que teñan que pechar o seu negocio ou vexan esborrallarse os seus ingresos 
polas restricións que sexan decretadas polas autoridades sanitarias e a ampliación das 
axudas extraordinarias para os ERTEs ata o momento no que se poida recuperar a situación 
previa ao impacto da crise do COVID-19.  
 
2.- Modificar a correspondente normativa local e/ou autonómica, no seu caso, para permitir 
a concesión de licenzas, extraordinarias e temporais como bar e/ou cafetería, aos locais de 
lecer nocturno, co fin de que estes empresarios poidan desenvolver a súa actividade nestas 
circunstancias excepcionais ao amparo dunha dobre licenza e que as mesmas poidan ser 
concedidas dunha forma áxil, minimizando os procesos administrativos e contribuíndo ao 
mantemento da actividade económica e do emprego no sector.  
 
3.- Conceder, así mesmo, como resultado da autorización das licenzas referidas no punto 
anterior, os correspondentes permisos de uso do espazo público para a colocación de 
terrazas por parte dos establecementos interesados.  
 

 
Emenda presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular 
 
EMENDA DE SUSBTITUCIÓN: 
 
TEXTO INICIAL : 
 
1.- Instar ao Goberno Central para a elaboración dun Plan de Apoio para o Sector da 
Hostalería e do Lecer Nocturno, que entre outras medidas contemple a extensión do 
aprazamento dos tributos e da Seguridade Social e das moratorias sobre os préstamos 
persoais , a recuperación da prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os 
autónomos que teñan que pechar o seu negocio ou vexan esborrallarse os seus ingresos 
polas restricións que sexan decretadas polas autoridades sanitarias e a ampliación das 
axudas extraordinarias para os ERTEs ata o momento no que se poida recuperar a 
situación previa ao impacto da crise do COVID-19. 
 
2.- Modificar a correspondente normativa local e/ou autonómica, no seu caso, para 
permitir a concesión de licenzas, extraordinarias e temporais como bar e/ou cafetería, aos 
locais de lecer nocturno, co fin de que estes empresarios poidan desenvolver a súa 
actividade nestas circunstancias excepcionais ao amparo dunha dobre licenza e que as 
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mesmas poidan ser concedidas dunha forma áxil, minimizando os procesos administrativos 
e contribuíndo ao mantemento da actividade económica e do emprego no sector. 
 
3.-Conceder, así mesmo, como resultado da autorización das licenzas referidas no punto 
anterior, os correspondentes permisos de uso do espazo público para a colocación de 
terrazas por parte dos establecementos interesados.  
 
SUBSTITUCIÓN: 
 
1.- Instar ao Goberno Central para a elaboración dun Plan de Apoio para o Sector da 
Hostalería e do Lecer Nocturno, así como Comercio e Turismo, que entre outras medidas 
contemple a extensión do aprazamento dos tributos e da Seguridade Social e das 
moratorias sobre os préstamos persoais , a recuperación da prestación extraordinaria por 
cesamento de actividade para os autónomos que teñan que pechar o seu negocio ou vexan 
esborrallarse os seus ingresos polas restricións que sexan decretadas polas autoridades 
sanitarias e a ampliación das axudas extraordinarias para os ERTEs ata o momento no que 
se poida recuperar a situación previa ao impacto da crise do COVID-19, e que o Estado, 
nos seus Orzamentos Xerais, inclúa axudas directas a estes sectores. 
 
 
NOVA REDACCION FINAL:  
 
1.- Instar ao Goberno Central para a elaboración dun Plan de Apoio para o Sector da 
Hostalería e do Lecer Nocturno, así como Comercio e Turismo, que entre outras medidas 
contemple a extensión do aprazamento dos tributos e da Seguridade Social e das 
moratorias sobre os préstamos persoais , a recuperación da prestación extraordinaria por 
cesamento de actividade para os autónomos que teñan que pechar o seu negocio ou vexan 
esborrallarse os seus ingresos polas restricións que sexan decretadas polas autoridades 
sanitarias e a ampliación das axudas extraordinarias para os ERTEs ata o momento no que 
se poida recuperar a situación previa ao impacto da crise do COVID-19, e que o Estado, 
nos seus Orzamentos Xerais, inclúa axudas directas a estes sectores. 
 
2.- Modificar a correspondente normativa local e/ou autonómica, no seu caso, para 
permitir a concesión de licenzas, extraordinarias e temporais como bar e/ou cafetería, aos 
locais de lecer nocturno, co fin de que estes empresarios poidan desenvolver a súa 
actividade nestas circunstancias excepcionais ao amparo dunha dobre licenza e que as 
mesmas poidan ser concedidas dunha forma áxil, minimizando os procesos administrativos 
e contribuíndo ao mantemento da actividade económica e do emprego no sector. 
 
3.-Conceder, así mesmo, como resultado da autorización das licenzas referidas no punto 
anterior, os correspondientes permisos de uso do espazo público para a colocación de 
terrazas por parte dos establecementos interesados.  

 
 

O Pleno do Concello, por dezaseis votos a favor do Grupo Municipal do Partido 
Popular, do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, e do Grupo Municipal de 
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Ciudadanos; e once abstencións do Grupo Municipal Socialista e do Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego, adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 
 
9.8 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa ás axudas ao deporte. 
 

Exposición de motivos: 
 

Distintos clubes e asociacións da nosa cidade levan a cabo unha meritoria labor, 
exercitando múltiples disciplinas deportivas e dando a coñecer o seu traballo e bo facer, 
gracias a súa dedicación, esforzo e preparación física. 

 
Pero o deporte non só son resultados, méritos ou recoñecementos. E de aí a 

importancia que ten para Ciudadanos. Para nós o deporte, e a súa promoción, é un dos 
instrumentos de promoción de valores , valores tales como o esforzo, o compañerismo, a 
competencia sana, o traballo en equipo e os hábitos saudables. 

 
E, por iso, queremos poñer en valor a labor levada a cabo por entidades deportivas 

que utilizan a práctica deportiva como elemento de relacións persoais, de transmisión de 
valores e como un ámbito no que non existe as clases sociais nin as desigualdades, é decir, 
para nós, é un dos elementos de cohesión máis importante co que contamos. E non só por 
isto, senón que delas saíron e sairán deportistas exemplares e recoñecidos polos seus 
resultados. 

 
Un dos nosos compromisos é promover o establecemento de medidas que vaian 

encamiñadas á protección do deporte escolar, do deporte base, ao recoñecemento das 
pequenas entidades deportivas, que son as que o fomentan, e esta promoción ten que ir 
acompañada de recursos necesarios, tanto económicos como materiais para que poidan 
manterse e continuar co seu meritorio traballo. 

 
O Concello ten que amosar o seu apoio dunha forma responsable, sendo coñecedor 

das necesidades reais e colaborando na medida do posible, non só con recursos económicos, 
nestas finalidades. O Concello debe tamén velar eficazmente polo correcto mantemento e o 
bo estado das instalacións municipais, algo que non é sempre o caso. 
 

Proposta para a súa aprobación 
 

1. - Iniciar unha revisión exhaustiva e continua das instalacións deportivas 
municipais, para que conten cun mantenemento axeitado e se encontren en 
boas condicións para o seu uso, atendendo de forma prioritaria calquera 
queixa ou reclamación o respecto. 

 
2. - Creación de dúas becas anuais (unha masculina e unha feminina, 

renovables por un máximo de 4 anos, según méritos), por un importe de 
5000 euros cada unha, a que poderán optar deportistas da nosa cidade, para 
que poidan iniciar ou continuar os seus estudios académicos ou deportivos. 
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Esta axuda terá en conta tanto os seus resultados deportivos, como 
académicos e as súas rentas familiares.  

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

seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 
 

 
 


