
                       

            

       

 

 

CONCELLO DE OURENSE 
SECRETARIA XERAL DO PLENO 

RESUMO DE ACORDOS DO PLENO ORDINARIO DO DÍA 

2 DE SETEMBRO DO ANO 2022 

  

 

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

último Pleno e, en especial, do seguinte decreto: 

    

- Núm. 7430, do 01/08/2022, sobre delegacións das funcións da Alcaldía no tenente 

de alcalde, don Armando Ojea Bouzo, os días 2 e 3 de agosto de 2022. 

 

 

O Concello Pleno deuse por informado do decreto da Alcaldía ditado dende a data 

de celebración do último pleno. 

 

 

2.- Posta en coñecemento do decreto de Alcaldía-Presidencia sobre as áreas de 

goberno (decreto núm. 7434, do 01/08/2022) 

  

“DECRETO DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA SOBRE AS ÁREAS DE GOBERNO .- 
 
Ourense, na data de sinatura electrónica. 
 
O artigo 123.1.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, dentro do 
seu Titulo X introducido polo apartado 4 do artigo primeiro da Lei 57/2003, de 16 de decembro; 
establece que lle corresponde ao Pleno, entre outras a seguinte atribución: “A determinación dos 
niveis esenciais da organización municipal, entendendo por tales as grandes áreas de goberno [...], 
sen prexuízo das atribucións do Alcalde para determinar o número de cada un de tales órganos e 
establecer niveis complementarios inferiores.”. 

 
O Regulamento Orgánico de Goberno e Organización do Pleno e a Comisión Especial de 
Suxestións e Reclamacións do Concello de Ourense, aprobado polo Pleno da Corporación do 
Concello de Ourense, fiel ao mandato legal recollido no artigo 123, dispón no seu artigo 118.1 que 
“Os servizos administrativos do Concello estrutúranse en áreas, que se determinarán tendo en 
conta os grandes contidos da actividade administrativa municipal de acordo co previsto no artigo 
123.1 da Lei 7/1985.” 

 
O apartado 2 do mencionado artigo 118 atribúelle ao Alcalde o establecemento da organización e 
estrutura da administración municipal executiva, sen prexuízo das competencias atribuídas ao 
Pleno en materia de organización municipal. Asemade, correspóndelle precisar o contido 
competencial de cada unha, así como no seu caso refundir e detallar. 

 
Así pois, as Áreas de Goberno constitúen o primeiro nivel esencial da organización municipal e 
comprenden, cada unha de elas, un ou varios sectores funcionalmente homoxéneos da actividade 
administrativa. 

 
Pola súa banda, as Concellerías Delegadas, constituirán o segundo nivel esencial da organización 
municipal, e comprenden un ou varios ámbitos de competencia municipal funcionalmente 
homoxéneos e estarán integradas na estrutura organizativa dunha Área de Goberno. 
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De acordo co exposto, ó abeiro do disposto no artigo 124.4 b) e k) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora das Bases do Réxime Local, en relación cos artigos 118 a 121 do Regulamento 
Orgánico de Goberno e Organización do Pleno e a Comisión Especial de Suxestións e 

Reclamacións do Concello de Ourense, RESOLVE: 

 
Primeiro.- Estruturar a Administración Municipal nas seguintes Áreas de Goberno: 
 

1.- ALCALDÍA 
- i das seguintes competencias: 
a) A dirección da política, goberno e administración municipal (artigo 124.4.b) da LBRL). 
b) O establecemento das directrices xerais da acción de goberno, asegurando a súa 
continuidade (artigo 124.4.c) LBRL) 
c) A superior dirección do persoal ao servizo da administración municipal – artigo 124.4.i) 
LBRL) 
d) As facultades de control do exercicio das competencias delegadas previstas no artigo 37.1 do 
Regulamento orgánico. 
e) As funcións de representación e dirección política do Concello previstas nos apartados a), d), e), 
f) e g) do artigo 124.4 LBRL. 
 
Da xefatura desta área, dependerán directamente: 
 
A/ Órganos directivos de control, fé pública, asistencia legal e letrada xefe de Avogacía 
Consistorial: 
- f 
- Intervención 
- Tribunal Económico Administrativo 
- Asesoría Xurídica 
- Letrada xefe de Avogacía Consistorial 
 
B/ Coordinador Xeral de Administración Municipal (Xefatura administrativa da área de alcaldía) 

 
- Administración Transversal 
 
C/ Director Xeral de Innovación Tecnolóxica e Dinamización administrativa 
 
D/ Director Xeral de Recursos Humanos 
 
E/ Cooperación Institucional 
 
1.2.- RECURSOS HUMANOS 
 
1.3.- SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN  
 
2.- ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL E LOXÍSTICA  
 
A xestión dos servizos comúns ao conxunto da administración municipal non atribuídos de forma 
específica a outra área.  
 
Servizos xerais: inclúe as seguintes funcións: 
 
2.1.- Arquivos e Rexistros administrativos: A xestión dos arquivos e rexistros administrativos (sen 
prexuízo da súa superior dirección pola Oficialía Maior, conforme ao establecido na Disposición 
Adicional 8ª, apartado d) da Lei de Bases do Réxime Local, en relación co artigo 3.2.l) do Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional) 
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CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL 

 
2.2.- Padrón e estatística 
 
2.3 - Parque móbil 
2.4.- Órganos de Goberno (inclúe protocolo e representación, dietas concelleiros/as, transferencias  
2.5.- Xestión de edificios municipais (inclúe mantemento e inversión en dependencias municipais). 
 
2.6.- Mantemento edificios educativos e servizo conserxerías e servizo conserxerías 
 
2.7.- Protección de datos. 
 
2.8.- Rexistro de parellas de feito. 
 
2.9.- Prensa e comunicacións. 
 
2.10.- Transparencia 
 
2.11.- Patrimonio e responsabilidade patrimonial , e Inventario xeral de bens 
 
2.12.- Atención Cidadá (información, axuda, explicacións, xestiones breves...) 
 
2.13.- Participación Cidadá (Propostas, reclamacións e xestión das Asociacións veciñais ) 
ÁREA DE CONTRATACIÓN e AVOGACÍA CONSISTORIAL 
3.- ÁREA DE CONTRATACIÓN e AVOGACÍA CONSISTORIAL 
 
Xestión das contratacións suxeitas á Lei de contratos do sector público, exceptuados os contratos 
menores, e sen prexuízo do establecemento de instrucións xerais para a coordinación dos 
procedementos de contratación menor, que corresponderá a esta área. 

 
- Inclúese Avogacía Consistorial 
- Equipo de TAXS transversal 
 
4.- ÁREA DE FACENDA 
 
4.1.- Xestión económica e orzamentaria 
4.2.- Xestión Tributaria e recaudatoria 
4.3.- Tesourería 
 
5.- ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL 
 
5.1.- Asuntos Sociais. 
5.2.- Muller e Igualdade. 
5.3.- Saúde. 
5.4.- Cemiterios. 
5.5.- OMIC 
 
6.- ÁREA DE SEGURIDADE CIDADÁ e MOBILIDADE 
 
6.1.- Policía 
6.2-  Bombeiros 
6.3-  Protección Civil 
6.4.- Transporte público (Autobúses, Taxis, Bicis). 
6.5.- Mobilidade 
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7.- ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURAS, SERVIZOS URBANOS E MEDIO 

AMBIENTE 
 
7.1.- Obras publicas e Infraestruturas. 
7.2.- Servizo de augas. 
7.3.- Servizo eléctrico. 
7.4.- Mantemento viario e mobiliario Urbán. 
7.5.-Obras de instalación termais (investimento e mantemento) 
7.6.- Parques, Xardíns e Marxes Fluviais (investimento e mantemento) 
7.7.- Limpeza Viaria (incluíndo zonas termais) 
7.8.- Control de calidade ambiental e sostibilidade 
7.9.- Limpeza de terreos en solo rústico e urbano, e prevención e defensa contra os incendios 
forestais 
7.10.- Perímetro rural; comprende:0.- Perímetro rural; comprende: 
- Mantemento e conservación ordinaria das vías públicas do perímetro rural. 
- Mobiliario urbano no perímetro rural. 
- Enxeñería e cartografía no perímetro rural. 
- Control de obras no perímetro rural. 

 
8.- URBANISMO, VIVENDA E PATRIMONIO 
 
8.1.- Urbanismo, licenzas e vivenda. 
8.2.- Xestión urbanística e planeamento; Arqueoloxía; Expropiacións urbanísticas. 
8.4.- Oficina PERI 
8.5.- Comercio (venta ambulante, mercados de abastos (ocupaciós de espacio público , veladores, 
licencias...) 
 
9 - ÁREA DE DINAMIZACIÓN: 

 
9.1.- PROMOCIÓN ECONÓMICA (Emprego e Formación Ocupacional, Recursos Europeos e 
outros. Capacitación de fondos 
9.2.- TURISMO 
9.3.- XESTIÓN TERMAL ( Funcionamento ordinario de instalacións ) 
9.4.- ARTES E FESTEXOS ( Auditorio, Festexos, Artes escénicas, Exposicións e museos, 
Iluminación de festexos, ornamentación, e estruturas estacionais). 
9.5.- IMPULSO EDUCATIVO (Escolas de Música e Teatro, Cursos e actividades educativas,  
Consorcio UNED) 
9.6.- XUVENTUDE , comprende: 
- Casa da Mocidade. 
- Espacio Lusquiños. 
9.7.- VOLUNTARIADO 

  
10.- DEPORTES 
10.1.- CMD (Consello Municipal de Deportes). 
 
Segundo.- Derrogar canto decreto anterior resulte incompatible co presente. 
 

Terceiro.- A presente resolución producirá efectos dende a mesma data da súa sinatura, sen 
prexuízo da preceptiva publicación no Boletín Oficial da Provincia, e no taboleiro de anuncios da 
sede electrónica do Concello de Ourense e da Casa do Concello. Daráselle conta ao Pleno da 
Corporación e a Xunta de Goberno local na primeira sesión que teña lugar. 
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SECRETARIA  XERAL 

O Concello Pleno deuse por informado do decreto da Alcaldía ditado dende a data 

de celebración do último pleno. 

 

 

3.- Posta en coñecemento do decreto de Alcaldía-Presidencia sobre as áreas de 

goberno (decreto núm. 7435, do 01/08/2022) 

 

“DECRETO DA ALCALDÍA PRESIDENCIA 

Consonte establece o artigo 124.5 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime 
local, o alcalde ten atribuída a facultade de delegar determinadas atribucións, na Xunta de Goberno 
local, nos seus membros, e nos demais concelleiros e concelleiras e incluso, en outros órganos de 
nova creación, derivado da súa facultade de establecer a organización e estrutura da 
administración municipal executiva. 

Visto o decreto núm. 2022007434 de data 01/08/2022 polo que se aproba a estrutura das áreas 
que integran o Goberno municipal . 

Considerando a necesidade de adecuar o réxime de delegación de competencias da Alcaldía na 
Xunta de Goberno local e nos/as concelleiros/as ós cambios efectuados na Corporación e na 
estrutura das áreas de goberno e vistos, entre outros, os artigos 43, 44, 120 e 121 do Real decreto 
2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais (ROF), en relación co artigo 9 da Lei 
40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público. 

Á vista do anteriormente exposto, o sr. Alcalde do Concello de Ourense, no exercicio das 

competencias que lle foron legalmente atribuídas, RESOLVE: 

Primeiro.- Efectuar as delegacións das distintas Áreas de Goberno entre os concelleiros e as 
concelleiras na forma e co alcance que a continuación se especifica, incluíndo a autorización e 
disposición de gastos, as facultades de dirección e xestión dos servizos correspondentes, así como 
a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros e a resolución de 
recursos de reposición que se interpoñan contra os ditos actos. 

1.- No concelleiro e membro da Xunta de Goberno Local, D. Armando Ojea Bouzo o exercicio 

das atribucións en relación coas seguintes Áreas; 

ÁREA DE CONTRATACIÓN e AVOGACÍA CONSISTORIAL 

Xestión das contratacións suxeitas á Lei de contratos do sector público, exceptuados os contratos 
menores, e sen prexuízo do establecemento de instrucións xerais para a coordinación dos 
procedementos de contratación menor, que corresponderá a esta área. 

- Inclúese Avogacía Consistorial 

- Equipo de TAXS transversal 

ÁREA DE FACENDA  

1 - Xestión económica e orzamentaria 

2- Xestión Tributaria e recaudatoria 

3- Tesourería 

2.- No concelleiro e membro da Xunta de Goberno Local, D. Telmo Manuel Ucha Álvarez o 
exercicio das atribucións en relación coas seguintes Áreas; 

ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL, que comprende: 
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1- Asuntos sociais; comprende: 

• Servizos sociais comunitarios básicos e servizos sociais comunitarios específicos e os seus 

equipamentos. 

• Fogar do Transeúnte. 

• Gardería monoparental. 

• Centros cívicos. 

• Programas de integración sociolaboral dirixidos a colectivos en risco de exclusión social, 

inmigrantes, discapacitados, minorías étnicas, de favorecemento da conciliación e apoio na 
estrutura familiar, e envellecemento activo de maiores. 

• Limpeza e mantemento dos centros sociais (centros cívicos, Casa da Maxia) 

2.- Muller e igualdade; comprende: 

• Muller (inclúe Centro de Información á Muller e Casa de Acollida). 

• Políticas de igualdade. 

3.- Saúde; comprende: 

• Servizos mortuorios e cemiterios. 

• Prevención sanitaria. 

• Unidade de Condutas Aditivas. 

• Aula de saúde. 

• Unidade de día. 

• Protectora de animais. 

• O exercicio das competencias que á Alcaldía lle atribúe a Lei 11/2010, do 17 de decembro, de 

prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade, ou normativa que a 
substitúa. 

• O exercicio das competencias que á Alcaldía lle atribúe a Lei 4/2017, do 3 de outubro, de 

protección e benestar dos animais de compañía en Galicia, ou norma que a substitúa. 

4.- OMIC 

ÁREA DE SEGURIDADE CIDADÁ e MOBILIDADE 

1. - Policía 

2. -  Bombeiros 

3. -  Protección Civil 

4.- Transporte público (Autobuses, Taxis, Bicicletas). 

5.- Mobilidade  

• As competencias xenéricas relativas a esta área, incluíndo a autorización e disposición de gastos, 

as facultades de dirección e xestión dos servizo correspondente, así como a facultade de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceiros e a resolución de recursos de reposición 
que se interpoñan contra os ditos actos. 

3.- No concelleiro e membro da Xunta de Goberno Local, D. Antonio Fernández Martín, o exercicio 
das atribucións en relación coas seguintes áreas : 
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CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL 

Área de URBANISMO, VIVENDA E PATRIMONIO, que comprende : 

1.- Urbanismo, licenzas e vivenda: 

A - Intervención na edificación e uso do solo. Disciplina urbanística; comprende: 

• Disciplina urbanística. Inclúe todas as competencias que lle corresponden á Alcaldía recollidas no 

Capítulo III do Título VI da Lei 2/2016 do solo de Galicia, agás as que se lle delegan á Xunta de 
Goberno local no apartado segundo desta resolución. 

• A tramitación e resolución de expedientes sancionadores pola comisión de infraccións 

urbanísticas derivadas do incumprimento da Ordenanza municipal reguladora da publicidade 
exterior mediante carteis, carteleiras ou valos publicitarios 

• Ruína inminente (art. 141.5 da Lei 2/2016 do solo de Galicia) 

• Fomento da edificación, conservación e rehabilitación. 

• Inspección Técnica de Edificios. 

• Réxime disciplinario en materia de contaminación acústica. 

• Rexistro de Solares 

B - Planeamento urbanístico e xestión; comprende: 

• Planeamento urbanístico. 

• Xestión urbanística. 

• Arqueoloxía. 

• Expropiacións urbanísticas. 

2.- Oficina PERI : 

• Vivenda de protección pública. 

• Áreas de Rehabilitación e Rexeneración Urbana 

• Plans Especiais de Protección e/ou de Reforma Interior. 

• Subvencións municipais en materia de conservación e rehabilitación de edificacións. 

3.- Comercio (venta ambulante, mercados de abastos (ocupaciós de espacio público, veladores, 
licencias...) 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN XERAL E LOXÍSTICA que comprende: 

A xestión dos servizos comúns ao conxunto da administración municipal non atribuídos de forma 
específica a outra área.  

Servizos xerais: inclúe as seguintes funcións: 

1.- Arquivos e Rexistros administrativos: A xestión dos arquivos e rexistros administrativos (sen 
prexuízo da súa superior dirección pola Oficialía Maior, conforme ao establecido na Disposición 
Adicional 8ª, apartado d) da Lei de Bases do Réxime Local, en relación co artigo 3.2.l) do Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional) 

2- Padrón e estatística 

3 - Parque móbil 

4.- Órganos de Goberno (inclúe protocolo e representación, dietas concelleiros/as, transferencias 
institucionais, etc...). 
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5.- Xestión de edificios municipais (inclúe mantemento e inversión en dependencias municipais). 

6.- Mantemento edificios educativos e servizo conserxerías 

7.- Protección de datos. 

8.- Rexistro de parellas de feito. 

9.- Prensa e comunicacións. 

10.- Transparencia 

11.- Patrimonio e responsabilidade patrimonial , e Inventario xeral de bens 

12.- Atención Cidadá (información, axuda, explicacións, xestións breves...) 

13.- Participación Cidadá (Propostas, reclamacións e xestión das Asociacións veciñais ) 

Segundo .- As áreas reservadas á Alcaldía serán as seguintes: 

1.- ALCALDÍA 

1.1- Correspóndelle a dirección e coordinación das áreas delegadas do Goberno Municipal, 
mediante o exercicio das seguintes competencias: 

a) A dirección da política, goberno e administración municipal (artigo 124.4.b) da LBRL). 

b) O establecemento das directrices xerais da acción de goberno, asegurando a súa continuidade 
(artigo 124.4.c) LBRL) 

c) A superior dirección do persoal ao servizo da administración municipal – artigo 124.4.i) 

LBRL) 

d) As facultades de control do exercicio das competencias delegadas previstas no artigo 37.1 do 
Regulamento orgánico. 

e) As funcións de representación e dirección política do Concello previstas nos apartados a), d), e), 
f) e g) do artigo 124.4 LBRL. 

Da xefatura desta área , dependerán directamente: 

A/ Órganos directivos de control, Fé pública y asistencia legal: 

- Secretaría Xeral do Pleno 

- Oficialía Maior 

- Intervención 

- Tribunal Económico Administrativo 

- Asesoría Xurídica 

B/ Coordinador Xeral de Administración Municipal (Xefatura administrativa da área de alcaldía) 

- Administración Transversal 

C/ Director Xeral de Innovación Tecnolóxica e Dinamización administrativa 

D/ Director Xeral de Recursos Humanos 

E/ Cooperación Institucional 

1.2.- RECURSOS HUMANOS 

1.3.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

2.- ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURAS, SERVIZOS URBANOS E MEDIO 
AMBIENTE. 

2.1.- Obras Públicas e Infraestruturas  
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2.2.- Servizo de augas. 

2.3.- Servizo eléctrico. 

2.4- Mantemento viario e mobiliario urbano. 

2.5 Obras de instalación termais (investimento e mantemento) 

2.6 Parques, Xardíns e Marxes Fluviais (investimento e mantemento) 

2.7 Limpeza Viaria (incluíndo zonas termais) 

2.8 Control de calidade ambiental e sostibilidade 

2.9.- Limpeza de terreos en solo rústico e urbano, e prevención e defensa contra os incendios 
forestais 

2.10.- Perímetro rural; comprende: 

- Mantemento e conservación ordinaria das vías públicas do perímetro rural. 

- Mobiliario urbano no perímetro rural. 

- Enxeñería e cartografía no perímetro rural. 

- Control de obras no perímetro rural. 

3 - ÁREA DE DINAMIZACIÓN: 

3.1 PROMOCIÓN ECONÓMICA (Emprego e Formación Ocupacional, Recursos Europeos e 
outros. Captación de fondos, Emprego e Formación ocupacional 

3.2 TURISMO  

3.3 XESTIÓN TERMAL(Funcionamento ordinario de instalacións ) 

3.4 ARTES E FESTEXOS (Auditorio, Festexos, Artes escénicas, Exposicións e museos, 
Iluminación de festexos, ornamentación, e estruturas estacionais). 

3.5 IMPULSO EDUCATIVO (Escolas de Música e Teatro, Cursos e actividades educativas,  
Consorcio UNED) 

3.6 – XUVENTUDE , comprende: 

- Casa da Mocidade. 

3.7 - VOLUNTARIADO 

4.- ÁREA DE DEPORTES 

4.1- CMD (Consello Municipal de Deportes, así como a súa Presidencia). 

Terceiro.- Delegar na Xunta de Goberno Local, tanto as facultades de dirección e xestión como a 
de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros incluída a facultade de resolver 
os recursos de reposición que se presenten contra os ditos actos, as seguintes atribucións: 

1. A competencia para a tramitación e resolución dos expedientes sancionadores en 
materia de infraccións urbanísticas. 

2. A declaración de ruína ordinaria. 

3. A execución subsidiaria ou forzosa da orde de demolición de obras sen o título habilitante 
esixible en cada caso ou sen axustarse ás condicións sinaladas nel, derivada do incumprimento 
voluntario acordado nun expediente de reposición da legalidade urbanística. Inclúe a imposición de 
multas coercitivas que se poidan impor en relación coa súa tramitación. 

4. O exercicio das accións xudiciais e administrativas en materia competencia da Alcaldía e, en 
caso de urxencia, en materias da competencia do Pleno, neste caso, dando conta ó mesmo na 
primeira sesión que teña lugar para a súa ratificación. 
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Cuarto.- A presente resolución producirá efectos dende a mesma data da súa sinatura, sen 
prexuízo da preceptiva publicación no Boletín Oficial da Provincia, e no taboleiro de anuncios da 
sede electrónica do Concello de Ourense e da Casa do Concello. 

Quinto.- Nas resolucións que se adopten no exercicio da delegacións conferidas por esta Alcaldía, 
farase constar expresamente esta circunstancia e a data desta resolución. 

Sexto.- Notificarlle persoalmente a presente resolución aos designados. A delegación para ser 
eficaz requirirá a súa aceptación por parte do/a delegado/a. Entenderase aceptada tacitamente se 
no termo de tres días hábiles contados dende a notificación do acordo o/a concelleiro/a ou o 
órgano destinatario da delegación non fai manifestación expresa diante do órgano delegante de 
que non acepta a delegación. 

Sétimo.- Revogar o decreto núm. 2022007327 do 26/07/2022 

Oitavo.- Darlle conta ao Pleno da Corporación e a Xunta de Goberno local na primeira sesión que 
teña lugar. 

 

O Concello Pleno deuse por informado do decreto da Alcaldía ditado dende a data 

de celebración do último pleno. 

 

 

4.- Posta en coñecemento do decreto de Alcaldía-Presidencia sobre as áreas de 

goberno (decreto núm. 7447, do 04/08/2022) 

   

“DECRETO DA ALCALDÍA PRESIDENCIA 

Consonte establece o artigo 124.5 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime 
local, o alcalde ten atribuída a facultade de delegar determinadas atribucións, na Xunta de Goberno 
local, nos seus membros, e nos demais concelleiros e concelleiras e incluso, en outros órganos de 
nova creación, derivado da súa facultade de establecer a organización e estrutura da 
administración municipal executiva. 

Visto o decreto núm. 2022007434 de data 01/08/2022 polo que se aproba a estrutura das áreas 
que integran o Goberno municipal . 

Considerando a necesidade de adecuar o réxime de delegación de competencias da Alcaldía na 
Xunta de Goberno local e nos/as concelleiros/as ós cambios efectuados na Corporación e na 
estrutura das áreas de goberno e vistos, entre outros, os artigos 43, 44, 120 e 121 do Real decreto 
2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais (ROF), en relación co artigo 9 da Lei 
40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público. 

Á vista do anteriormente exposto, o sr. Alcalde do Concello de Ourense, no exercicio das 

competencias que lle foron legalmente atribuídas, RESOLVE: 

Primeiro.- Efectuar as delegacións das distintas Áreas de Goberno entre os concelleiros e as 
concelleiras na forma e co alcance que a continuación se especifica, incluíndo a autorización e 
disposición de gastos, as facultades de dirección e xestión dos servizos correspondentes, así como 
a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros e a resolución de 
recursos de reposición que se interpoñan contra os ditos actos. 

1.- No concelleiro e membro da Xunta de Goberno Local, D. Armando Ojea Bouzo o exercicio das 
atribucións en relación coas seguintes Áreas: 
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ÁREA DE CONTRATACIÓN e AVOGACÍA CONSISTORIAL 
 
Xestión das contratacións suxeitas á Lei de contratos do sector público, exceptuados os contratos 
menores, e sen prexuízo do establecemento de instrucións xerais para a coordinación dos 
procedementos de contratación menor, que corresponderá a esta área. 

 
- Inclúese Avogacía Consistorial 
- Equipo de TAXS transversal 
 

ÁREA DE FACENDA  
 
1 - Xestión económica e orzamentaria 
2- Xestión Tributaria e recaudatoria 
3- Tesourería 
 
2.- No concelleiro e membro da Xunta de Goberno Local, D. Telmo Manuel Ucha Álvarez o 
exercicio das atribucións en relación coas seguintes Áreas: 
 

ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL, que comprende: 

 
1.- Asuntos sociais; comprende: 
• Servizos sociais comunitarios básicos e servizos sociais comunitarios específicos e os seus 

equipamentos. 
• Fogar do Transeúnte. 

• Gardería monoparental. 

• Centros cívicos. 

• Programas de integración sociolaboral dirixidos a colectivos en risco de exclusión social, 

inmigrantes, discapacitados, minorías étnicas, de favorecemento da conciliación e apoio na 
estrutura familiar, e envellecemento activo de maiores. 
• Limpeza e mantemento dos centros sociais (centros cívicos, Casa da Maxia) 

 
2.- Muller e igualdade; comprende: 

 

• Muller (inclúe Centro de Información á Muller e Casa de Acollida). 

• Políticas de igualdade. 

 
3.- Saúde; comprende: 
 

• Servizos mortuorios e cemiterios. 

• Prevención sanitaria. 

• Unidade de Condutas Aditivas. 

• Aula de saúde. 

• Unidade de día. 

• Protectora de animais. 

• O exercicio das competencias que á Alcaldía lle atribúe a Lei 11/2010, do 17 de decembro, de 

prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade, ou normativa que a 
substitúa. 
• O exercicio das competencias que á Alcaldía lle atribúe a Lei 4/2017, do 3 de outubro, de 

protección e benestar dos animais de compañía en Galicia, ou norma que a substitúa. 
 
4.- OMIC 
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ÁREA DE SEGURIDADE CIDADÁ e MOBILIDADE 
 
1. - Policía 
2. - Bombeiros 
3. - Protección Civil 
4.- Transporte público (Autobuses, Taxis, Bicicletas). 
5.- Mobilidade  
 

• As competencias xenéricas relativas a esta área, incluíndo a autorización e disposición de gastos, 

as facultades de dirección e xestión dos servizo correspondente, así como a facultade de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceiros e a resolución de recursos de reposición 
que se interpoñan contra os ditos actos. 
 
3.- No concelleiro e membro da Xunta de Goberno Local, D. Antonio Fernández Martín, o 
exercicio das atribucións en relación coas seguintes áreas: 
 

Área de URBANISMO, VIVENDA E PATRIMONIO, que comprende : 

 
1.- Urbanismo, licenzas e vivenda: 
 

A - Intervención na edificación e uso do solo. Disciplina urbanística; comprende: 
• Disciplina urbanística. Inclúe todas as competencias que lle corresponden á Alcaldía recollidas no 

Capítulo III do Título VI da Lei 2/2016 do solo de Galicia, agás as que se lle delegan á Xunta de 
Goberno local no apartado segundo desta resolución. 
• A tramitación e resolución de expedientes sancionadores pola comisión de infraccións 

urbanísticas derivadas do incumprimento da Ordenanza municipal reguladora da publicidade 
exterior mediante carteis, carteleiras ou valos publicitarios 
• Ruína inminente (art. 141.5 da Lei 2/2016 do solo de Galicia) 

• Fomento da edificación, conservación e rehabilitación. 

• Inspección Técnica de Edificios. 

• Réxime disciplinario en materia de contaminación acústica. 

• Rexistro de Solares. 

 
B - Planeamento urbanístico e xestión; comprende: 
 

• Planeamento urbanístico. 

• Xestión urbanística. 

• Arqueoloxía. 

• Expropiacións urbanísticas. 

 
2.- Oficina PERI: 
 

• Vivenda de protección pública. 

• Áreas de Rehabilitación e Rexeneración Urbana 

• Plans Especiais de Protección e/ou de Reforma Interior. 

• Subvencións municipais en materia de conservación e rehabilitación de edificacións. 

 
3.- Comercio (venta ambulante, mercados de abastos (ocupacións de espazo público, veladores, 
licencias…) 
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN XERAL E LOXÍSTICA que comprende: 

 
A xestión dos servizos comúns ao conxunto da administración municipal non atribuídos de forma 
específica a outra área.  

 
Servizos xerais: inclúe as seguintes funcións: 

 
1.- Arquivos e Rexistros administrativos: A xestión dos arquivos e rexistros administrativos (sen 
prexuízo da súa superior dirección pola Oficialía Maior, conforme ao establecido na Disposición 
Adicional 8ª, apartado d) da Lei de Bases do Réxime Local, en relación co artigo 3.2.l) do Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional) 
2- Padrón e estatística 
3 - Parque móbil 
4.- Órganos de Goberno (inclúe protocolo e representación, dietas concelleiros/as, transferencias 
institucionais, etc...). 
5.- Xestión de edificios municipais (inclúe mantemento e inversión en dependencias municipais). 
6.- Mantemento edificios educativos e servizo conserxerías 
7.- Protección de datos. 
8.- Rexistro de parellas de feito. 
9.- Prensa e comunicacións. 
10.- Transparencia 
11.- Patrimonio e responsabilidade patrimonial , e Inventario xeral de bens 
12.- Atención Cidadá (información, axuda, explicacións, xestións breves...) 
13.- Participación Cidadá (Propostas, reclamacións e xestión das Asociacións veciñais) 
 
Segundo.- As áreas reservadas á Alcaldía serán as seguintes: 
 

1.- ALCALDÍA 
 
1.1- Correspóndelle a dirección e coordinación das áreas delegadas do Goberno Municipal, 
mediante o exercicio das seguintes competencias: 
a) A dirección da política, goberno e administración municipal (artigo 124.4.b) da LBRL). 
b) O establecemento das directrices xerais da acción de goberno, asegurando a súa continuidade 
(artigo 124.4.c) LBRL) 
c) A superior dirección do persoal ao servizo da administración municipal – artigo 124.4.i) LBRL) 
d) As facultades de control do exercicio das competencias delegadas previstas no artigo 37.1 do 
Regulamento orgánico. 
e) As funcións de representación e dirección política do Concello previstas nos apartados a), d), e), 
f) e g) do artigo 124.4 LBRL. 
Da xefatura desta área, dependerán directamente: 
A/ Órganos directivos de control, Fé pública, asistencia legal e Letrada Xefe de Avogacía 
Consistorial: 
- Secretaría Xeral do Pleno 
- Oficialía Maior 
- Intervención 
- Tribunal Económico Administrativo 
- Asesoría Xurídica 
- Letrada Xefe de Avogacía Consistorial 
B/ Coordinador Xeral de Administración Municipal (Xefatura administrativa da área de alcaldía) 
- Administración Transversal 
C/ Director Xeral de Innovación Tecnolóxica e Dinamización administrativa 
D/ Director Xeral de Recursos Humanos 
E/ Cooperación Institucional 
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1.2.- RECURSOS HUMANOS 
1.3.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 
2.- ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURAS, SERVIZOS URBANOS E MEDIO 

AMBIENTE. 
 
2.1.- Obras Públicas e Infraestruturas  
2.2.- Servizo de augas. 
2.3.- Servizo eléctrico. 
2.4- Mantemento viario e mobiliario urbano. 
2.5 Obras de instalación termais (investimento e mantemento) 
2.6 Parques, Xardíns e Marxes Fluviais (investimento e mantemento) 
2.7 Limpeza Viaria (incluíndo zonas termais) 
2.8 Control de calidade ambiental e sostibilidade 
2.9.- Limpeza de terreos en solo rústico e urbano, e prevención e defensa contra os incendios 
forestais 
2.10.- Perímetro rural; comprende: 
- Mantemento e conservación ordinaria das vías públicas do perímetro rural. 
- Mobiliario urbano no perímetro rural. 
- Enxeñería e cartografía no perímetro rural. 
- Control de obras no perímetro rural. 

 
3.- ÁREA DE DINAMIZACIÓN: 
 
3.1 PROMOCIÓN ECONÓMICA (Emprego e Formación Ocupacional, Recursos Europeos e 
outros. Captación de fondos, Emprego e Formación ocupacional 
3.2 TURISMO  
3.3 XESTIÓN TERMAL(Funcionamento ordinario de instalacións ) 
3.4 ARTES E FESTEXOS (Auditorio, Festexos, Artes escénicas, Exposicións e museos, 
Iluminación de festexos, ornamentación, e estruturas estacionais). 
3.5 IMPULSO EDUCATIVO (Escolas de Música e Teatro, Cursos e actividades educativas,  
Consorcio UNED) 
3.6 – XUVENTUDE, comprende: 
- Casa da Mocidade. 
3.7 – VOLUNTARIADO 

 
4.- ÁREA DE DEPORTES 
 
4.1- CMD (Consello Municipal de Deportes, así como a súa Presidencia). 
 

Terceiro.- Delegar na Xunta de Goberno Local, tanto as facultades de dirección e xestión como a 
de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros incluída a facultade de resolver 
os recursos de reposición que se presenten contra os ditos actos, as seguintes atribucións: 

 

1. A competencia para a tramitación e resolución dos expedientes sancionadores en materia de 
infraccións urbanísticas. 

2. A declaración de ruína ordinaria. 

3. A execución subsidiaria ou forzosa da orde de demolición de obras sen o título habilitante 
esixible en cada caso ou sen axustarse ás condicións sinaladas nel, derivada do incumprimento 
voluntario acordado nun expediente de reposición da legalidade urbanística. Inclúe a imposición de 
multas coercitivas que se poidan impor en relación coa súa tramitación. 
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4. O exercicio das accións xudiciais e administrativas en materia competencia da Alcaldía e, en 
caso de urxencia, en materias da competencia do Pleno, neste caso, dando conta ó mesmo na 
primeira sesión que teña lugar para a súa ratificación. 

Cuarto.- A presente resolución producirá efectos dende a mesma data da súa sinatura, sen 
prexuízo da preceptiva publicación no Boletín Oficial da Provincia, e no taboleiro de anuncios da 
sede electrónica do Concello de Ourense e da Casa do Concello. 

Quinto.- Nas resolucións que se adopten no exercicio da delegacións conferidas por esta Alcaldía, 
farase constar expresamente esta circunstancia e a data desta resolución. 

Sexto.- Notificarlle persoalmente a presente resolución aos designados. A delegación para ser 
eficaz requirirá a súa aceptación por parte do/a delegado/a. Entenderase aceptada tacitamente se 
no termo de tres días hábiles contados dende a notificación do acordo o/a concelleiro/a ou o 
órgano destinatario da delegación non fai manifestación expresa diante do órgano delegante de 
que non acepta a delegación. 

Sétimo.- Revogar o decreto núm. 2022007327 do 26/07/2022 

Oitavo.- Darlle conta ao Pleno da Corporación e a Xunta de Goberno local na primeira sesión que 
teña lugar. 

 

O Concello Pleno deuse por informado do decreto da Alcaldía ditado dende a data 

de celebración do último pleno. 

 

 

5.- Posta en coñecemento do acordo sobre delegacións de competencias da Xunta de 

Goberno Local (XVII). (Expte. Núm. 2022031748) 

 

17.- Delegación de competencias da Xunta de Goberno Local (XVII). (Expte. Núm. 

2022031748) 
 

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade, acordou: 

 

PRIMEIRO.- Delegar con carácter xeral, sen prexuízo das delegacións específicas que se 

determinan no punto segundo, e unicamente no ámbito das materias propias da súa área ou 

delegación, na Alcaldía e nos concelleiros aos que se lles atribúen responsabilidades de 

goberno, as seguintes competencias da Xunta de Goberno local: 

 

a) O exercicio da potestade sancionadora en xeral e a adopción de medidas cautelares por 

incumprimento do disposto nas ordenanzas municipais, cando non estivese expresamente 

atribuída ao Alcalde por Lei, no ámbito das competencias que lles delegue a Xunta de 

Goberno Local en relación coa área ou servizo que lles atribúa, salvo os expedientes 

disciplinarios incoados ao persoal funcionario municipal por falta moi grave con proposta 

de separación do servizo que non resulta delegable. 

b) O exercicio de accións administrativas de reposición da legalidade en obras ou 

actividades suxeitas a control municipal, nos casos en que os actos de control municipal da 

legalidade (tales como licenzas ou autorizacións, ou a inspección de control de actividades 

suxeitas a declaración responsable ou comunicaicón previa) se atopan delegados nos 

concelleiros. 
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c) A declaración de caducidade e a revogación das autorizacións e licenzas outorgadas 

polas concellerías – delegadas. 

d) En xeral, a execución forzosa dos actos administrativos ditados polos concelleiros – 

delegados no exercicio da delegación. 

e) En xeral os actos de impulsión e mero trámite dos expedientes cuxa resolución final sexa 

competencia da Xunta de Goberno e esta non as teña delegado, en relación coa área ou 

servizo que se lle atribúa. 

f) Contratación de carácter menor de acordo co establecido no orzamento municipal e as 

súas bases de execución (inclúe autorización e disposición dos gastos correspondentes). 

Asemade delégase, no seu caso, a designación do persoal municipal responsable do 

contrato. 

g) A solicitude, tramitación e xustificación de subvencións. 

h) A resolución dos expedientes de concesión de subvencións, premios e bolsas, en relación 

coa área ou servizo que se lle atribúa. Quedan exceptuadas as subvencións para a 

rehabilitación de vivendas nos ARRU declarados no termo municipal de Ourense, respecto 

das cales, a competencia permanecerá na Xunta de Goberno Local. 

i) Aprobación de convenios nos termos e formalidades esixibles na Lei 40/2015, do 1 de 

outubro, de réxime xurídico do sector público, ou aquela que a veña a substituir, agás 

aqueles que conteñan obrigas de carácter económico para o Concello. 

j) Aprobación do plan de seguridade e saúde no traballo, correspondente ás obras nas vías e 

terreos de uso público, edificacións afectas ao servizo público ou calquera outro ben de 

carácter patrimonial. 

k) A resolución dos recursos de reposición que se presenten contra os decretos que se diten 

no exercicio das competencias delegadas pola Xunta de Goberno local, conforme ó 

establecido no artigo 115.c) do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se 

aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades 

Locais. 

 

SEGUNDO.- Delegar nos seguintes concelleiros e na Alcaldía, con carácter específico, as 

seguintes competencias: 

 

1- No concelleiro D. Armando Ojea Bouzo o exercicio das atribucións en relación coas 

seguintes Áreas; 

 

ÁREA DE CONTRATACIÓN e AVOGACÍA CONSISTORIAL 

 

1.1.- A adopción da totalidade dos actos de trámite e resolución nos procedementos de 

contratación suxeitos ao disposto na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do 

Sector Público, agás os seguintes actos: 

a) Os relativos á contratación menor, que corresponderán á Alcaldía ou aos 

concelleiros–delegados por razón da materia, conforme ao apartado primeiro, letra 

c) deste acordo. 

b) Os actos de aprobación dos expedientes de contratación e aprobación dos pregos 

de cláusulas económico – administrativas particulares e de prescricións técnicas 

particulares, así como as súas modificacións. 
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c) A adxudicación de contratos de concesión de servizos e concesión de obras 

públicas, así como a adxudicación dos contratos de servizos á cidadanía previstos 

no artigo 312 da Lei de Contratos do Sector Público. 

d) A adxudicación dos contratos nos que os criterios de adxudicación dependentes 

dun xuízo de valor representen máis do 25 % da puntuación total posible. 

e) A aprobación da modificación e prórroga dos contratos. 

 

1.2.- En todo caso, na delegación de atribucións entenderanse incluído o exercicio das 

seguintes facultades:  

2.1.-A aprobación dos reaxustes de anualidades en contratos plurianuais. 

2.2.-A autorización do gasto nos procedementos de contratación pendentes de 

licitación, negociación ou adxudicación cuxos expedientes foran aprobados en 

exercicios anteriores pola Xunta de Goberno e cuxa dotación orzamentaria se 

incorpore ao exercicio correspondente.  

 

ÁREA DE FACENDA  
a) O recoñecemento de obrigas, excepto en materia de gastos de persoal. 

b) En relación aos ingresos de natureza non tributaria: a aprobación das liquidacións e 

padróns correspondentes, así como os actos resolutorios nos procedementos de 

recadación e xestión en vía voluntaria en relación aos mesmos. 

c) Revisión de prezos. 

d) Aprobación de liquidacións de empresas concesionarias. 

e) Anticipos de caixa fixa e pagos a xustificar. 

f) Colocación de excedentes de tesouraría. 

g) Devolucións de ingresos de carácter non tributario. 

h) Aprobación de contas xustificativas de subvencións concedidas. 

i) Aceptacion de cesións a título gratuito de bens inmobles e dereitos. 

 

 

2.- No concelleiro D. Telmo Manuel Ucha Álvarez o exercicio das atribucións en relación 

coas seguintes Áreas; 

 

ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL 
 

1- En materia de asuntos sociais: 

 

a) A concesión de calquera tipo de licenza ou autorización, salvo que a lexislación 

sectorial lla atribúa expresamente a outro órgano. Inclúense no obxecto da delegación, 

entre outras: a tramitación e resolución en materia de concesións, tales como kioscos, 

revogación ou denegación de reservas de aparcamento e tarxetas de estacionamento á 

persoas con discapacidade. 

b) Tramitación e resolución en materia de concesión, revogación ou denegación de 

axudas económicas individualizadas non periodicas; do servizo de axuda no fogar; do 

servizo de teleasistencia domiciliaria e do servizo do centro de día. 

c) Concesión directa de subvencións por motivos de interese humanitario debidamente 

xustificados, que dificulten a súa convocatoria pública e teñan por beneficiario a 

persoas físicas, con importe igual ou inferior a 5.000 euros, segundo o disposto na Lei 
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xeral de subvencións, na súa normativa de desenvolvemento e nas bases de execución 

do orzamento municipal aprobado para cada exercicio económico. 

 

2- En materia de saúde: 

 

a) A concesión de calquera tipo de licenza ou autorización, salvo que a lexislación 

sectorial lla atribúa expresamente a outro órgano. Inclúense no obxecto da delegación, 

entre outras: as licenzas por tenza de animais potencialmente perigosos; a concesión de 

dereitos funerarios e expedición de documentos acreditativos da titularidade dos 

mesmos, así como o cambio de titularidade; gravación de lápidas. 

b) Tramitación e resolución de expedientes relativos á xestión de animais recollidos no 

refuxio municipal de Eiroás; en particular, a declaración en vía administrativa da 

condición de animal abandonado conforme ao previsto na Lei de proteccón e benestar 

dos animais de compañía de Galicia.  

 

3- En materia de Muller e Igualdade: 

 

a) Muller: inclúe centro de infomación á muller e casa de acollida. 

b) Políticas de igualdade. 

 

ÁREA DE SEGURIDADE CIDADÁ e MOBILIDADE 
 

a) A tramitación e resolución de expedientes sobre licenzas para a entrada de 

vehículos; reserva de estacionamento para carga e descarga de mercadorías de calquera 

clase na vía pública, así como a modificación de esta, a súa transmisión, renuncia e 

revogación. 

b) Expedientes de devolución de fianzas constituídas en materia de vaos. 

c) En materia de Mobilidade de Transporte : 

A concesión de calquera tipo de licenza, salvo que a lexislación sectorial lla atribúa 

expresamente a outro órgano (inclúe, entre outras, a concesión de licenzas de taxi, a 

súa transmisión e revogación, cambios de vehículo, concesión de permisos de 

condutor; e, incoación e resolución de expedientes en materia de transporte público de 

viaxeiros). 

3.- No concelleiro e membro da Xunta de Goberno Local, D. Antonio Fernández Martín, 

o exercicio das atribucións en relación coas seguintes áreas : 

 

 

URBANISMO, VIVENDA E PATRIMONIO 
 

1- En materia de urbanismo: 

 

a) A tramitación, concesión, denegación ou revogación de licenzas urbanísticas para 

obras que non requiran proxecto técnico, conforme ó disposto na normativa vixente de 

ordenación da edificación. 

b) A tramitación, concesión, denegación ou revogación de licenzas urbanísticas de 

primeira ocupación. 
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c) A tramitación, concesión, denegación e revogación dos títulos administrativos 

habilitantes de natureza urbanística para a instalación de carteis publicitarios. 

d) A tramitación e resolución de expedientes sobre licenzas de ocupación da vía pública 

municipal e doutros bens de uso público municipal (guindastres, estadas, colectores de 

residuos de obra, etc...) 

e) Acordos sobre renuncia á súa utilización e transmisión de licenzas de contido 

urbanístico, formuladas polo titular das mesmas. 

f) A adopción de resolucións sobre devolucións de fianzas para responder de danos á vía 

pública na execución de obras ou na ocupación da vía pública. 

g) Tramitación de expedientes correspondentes a títulos habilitantes para a apertura, 

funcionamento, instalación, implantación ou exercicio de calquera actividade recreativa, 

espectáculo público, económica, empresarial, profesional, industrial ou comercial, ainda 

sexan de foma eventual ou de temporada, incluso en zonas privadas, suxeitas ao ámbito 

de competencias do Concello, segundo o establecido na Lei 9/2013, de 19 de decembro, 

do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, ou calquera que veña a 

substituíla ou modificala. 

h) Tramitación e, no seu caso, resolución de expedientes de expedición de títulos 

habilitantes en materia urbanística nos supostos de declaración responsable e 

comunicación previa.  

i) Tramitación e emisión de requirimentos de corrección de deficiencias a actividades 

comerciais, industriais e profesionais cuxa instalación e funcionamento estivesen 

autorizados ou comunicados (incluídas as actividades cualificadas). 

j) Tramitación e, cando proceda, resolución dos expedientes para a instalación de rótulos 

comerciais vinculados a unha actividade. 

k) Desestimento ou renuncia de solicitudes de tramitación de procedementos en materia 

urbanística. 

l) Declaración de caducidade por simple inactividade do interesado na cumprimentación 

de trámites indispensables para ditar resolución, de conformidade co previsto na 

normativa sobre procedemento administrativo común.  

m) Subscribir convenios de colaboración previstos na lexislación urbanística para a 

execución das obras de urbanización nos distintos sistemas de actuación. 

n) Resolver sobre a recepción provisional e definitiva das obras de urbanización. 

ñ) Presidir o levantamento das actas previas nos expedientes de expropiación, asi como 

as de depósito e ocupación, e as de mutuo acordo, pago e ocupación. 

o) Resolver sobre a devolución de fianzas e garantías depositadas para responder das 

obrigas urbanísticas. 

 

2- En materia de patrimonio: 

 

a) A incoación e tramitación de expedientes administrativos de investigación, deslinde, 

recuperación de oficio e desafiuzamento de bens, tanto de dominio público como 

patrimoniais de titularidade municipal. 

b) As competencias de incoación e instrucción dos expedientes de responsabilidade 

patrimonial. 

c) Incoación, tramitación e resolucion de accións de regreso contra os concesionarios ou 

contratistas por responsabilidade patrimonial cando o importe sexa inferior a 15.000 

euros. 
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3.- En materia de comercio:  

 

a) A concesión de autorizacións de uso común especial normal ou ocupación das vías 

públicas, así como réxime sancionador (inicio e resolución) e a declaración da súa 

caducidade nos seguintes supostos:  

 Instalación de mesas, veladores, cadeiras, sombrillas, xardineiras, 

mamparas ou calquera outro tipo de separador para uso hosteleiro. 

 Incoación, concesión ou revogación de autorizacións para a venda 

ambulante (agás as que estean vinculadas á celebración de festas 

organizadas ou coorganizadas polo Concello e ás festas dos barrios 

de Ourense). 

b) A adopción de medidas cautelares. 

c) O exercicio da potestade sancionadora pola venta na vía pública fóra de 

establecementos comerciais permanentes. 

d) A concesión de autorizacións de postos de venda nos mercados municipais: Praza de 

Abastos nº 1 e Praza de Abastos nº 2. 

e) Publicidade en Mupis na vía pública. 

f) A concesión de calquera tipo de licenza, salvo que a lexislación sectorial lla atribúa 

expresamente a outro órgano, (inclúese especificamente a tramitación, concesión, ou 

revogación de licenzas para venda ambulante, agás as que estean vinculadas á 

celebración de festas organizadas ou coorganizadas polo Concello e ás festas do barrios 

de Ourense).  

g) A concesión de autorizacións para actividades varias que impliquen a ocupación 

temporal de dominio público e que non estean atribuidos de forma expresa a outro 

departamento municipal (a título de exemplo: mesas informativas, actividades 

recreativas e artísticas temporais na vía pública, actividades promocionais e outras de 

semellante natureza). 

h) A aprobación das listaxes provisional e definitiva das solicitudes de niños 

empresariais. 

 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN XERAL E LOXÍSTICA  
 

As de carácter xenérico. 

 

4.- Delegar na Alcaldía, en relación co as seguintes áreas : 

 

4. 1.- ALCALDÍA 
En materia de Recursos Humanos :  

 

a) A xestión do persoal. 

b) O desenvolvemento da xestión económica, incluíndo a autorización, disposición e 

recoñecemento de obrigas; así como a disposición de gastos para anticipos de haberes 

ó persoal. 

c) Despido do persoal laboral. 

d) Aprobación de bases das convocatorias de selección e provisión de postos de 

traballo. 
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e) Réxime disciplinario e as demais decisións en materia de persoal que non estean 

expresamente atribuídas a outro órgano. 

f) Calquera outra decisión en materia de persoal non atribuída expresamente a outro 

órgano. 

g) O exercicio das atribucións de xestión da negociación colectiva no ámbito do 

Concello de Ourense, comprendendo as seguintes facultades: 

o A representación do Concello na Mesa Xeral de Negociación. 

o A facultade de convocar ás organizacións sindicais integrantes da Mesa 

Xeral para a realización de reunións, de oficio ou a petición destes. 

o A facultade de propoñer a negociación de pactos e acordos en calquera 

materia suxeita a negociación colectiva, así como a de negociar calquera 

proposta formulada polos suxeitos lexitimados, sen prexuízo da necesidade, 

para a súa aprobación e efectividade, da posterior ratificación dos pactos ou 

acordos acadados polos órganos municipais competentes en cada caso. 

No exercicio das súas facultades de xestión da negociación colectiva,o Alcalde estará 

asistido polo Coordinador Xeral de Administración Municipal e o Director Xeral de 

Recursos Humanos, así como por calquera outro órgano directivo ou funcionario 

municipal que estime oportuno, que asistirán, cando sexan requiridos pola Alcaldía, 

con voz pero sin capacidade decisoria, ás sesións da Mesa Xeral de Negociación. 

Igualmente, poderán asistir á Mesa Xeral de Negociación o resto de concelleiros 

delegados, cando consideren que a negociación afecte a materias da súa competencia, 

sen prexuízo de que a representación da Administración municipal corresponda á 

Alcaldía. 

 

4.2.- OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS, SERVIZOS URBANS E MEDIO 

AMBIENTE: 
 

En materia de Infraestructuras e Obras Públicas : 

 

a) A concesión de calquera tipo de licenza, salvo que a lexislación sectorial lla atribúa 

expresamente a outro órgano (inclúe, entre outras, as licenzas de canalizacións e 

acometidas de servizos e infraestruturas básicas) 

b) Expedientes de devolución de fianzas constituídas en materia de ocupación temporal 

da vía pública por obras de canalización na vía pública. 

c) A aprobación dos proxectos de obras. 

d) O exercicio da potestade sancionadora para a incoación e resolución do 

procedemento sancionador por infraccións derivadas da aplicación das ordenanzas 

municipais referidas á Área. 

 

En materia de medio ambiente: 

 

1- A concesión de calquera tipo de licenza, salvo que a lexislación sectorial lla atribúa 

expresamente a outro órgano. 

2- O exercicio da potestade sancionadora de conformidade co previsto no artigo 26 da 

ordenanza municipal reguladora de limpeza de terreos e soares e de protección contra 

incendios forestais. 
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3- Exercer a potestade sancionadora e a adopción de medidas cautelares e de execución 

susbsidiaria en materia de disciplina ambiental, salvo que por Lei se atribúan a outros 

órganos municipais. 

4- A aprobación dos proxectos de obras. 

 

4.3 ÁREA DE DINAMIZACIÓN: 
 

PROMOCIÓN ECONÓMICA: As de carácter xenérico. 

TURISMO: 

 

a) As de carácter xenérico. 

b) A concesión de calquera tipo de licenza, salvo que a lexislación sectorial lla atribúa 

expresamente a outro órgano. 

 

XESTIÓN TERMAL: 
 

a) As de carácter xenérico. 

b) A concesión de calquera tipo de licenza, salvo que a lexislación sectorial lla atribúa 

expresamente a outro órgano. 

 

ARTES E FESTEXOS: 
 

a) A tramitación e adopción de acordos, incluída a adxudicación e a designación do persoal 

municipal responsable do contrato, nos expedientes de contratos de natureza artística que se 

tramiten por procedemento negociado. 

b) A tramitación e resolución de expedientes para a obtención de autorización ou o título 

habilitante que proceda para a instalación, actividade e ocupación da vía pública de 

titularidade municipal, de conformidade coa normativa sobre espectáculos públicos e 

actividades recreativas da Xunta de Galicia, referida a festas organizadas ou coorganizadas 

polo Concello de Ourense e ás festas dos barrios de Ourense (inclúe escenarios, barracas, 

atraccións de feira, casetas e postos de venda ambulante e semellantes vinculados á 

actividade festiva). 

c) Autorizacións para a utilización do Auditorio Municipal e dos espazos expositivos 

dependentes da Concellería de Cultura. 

 

IMPULSO EDUCATIVO: 
 A aprobación das listaxes provisional e definitiva de solicitudes de concesión e 

revocación de prazas para actividades desenvolvidas e convocadas pola Área de 

Educación. 

 

XUVENTUDE: As de carácter xenérico. 

 

4.4.- ÁREA DE DEPORTES: 
 

 As de carácter xenérico. 
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TERCEIRO.- No suposto de delegación de competencias por decreto da Alcaldía pola 

ausencia do/a titular dunha Concellería durante un período determinado de tempo, o 

concelleiro nomeado asumirá todas as competencias da Área de goberno municipal 

correspondente -tanto as xenéricas como as específicas- delegadas pola Xunta de Goberno 

local no concelleiro titular por apartados anteriores. De cada decreto de delegación 

daráselle conta á Xunta de Goberno local na primeira sesión que teña lugar e publicarase no 

Boletín Oficial da Provincia de Ourense e no taboleiro de anuncios da Casa do Concello, 

sen prexuízo da súa efectividade dende o mesmo día da súa sinatura. 

 

CUARTO.- As delegacións contidas neste acordo poderán modificarse ou revogarse, total 

ou parcialmente pola Xunta de Goberno local, en calquera momento de conformidade co 

establecido nos artigos 9 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xuridico do sector 

público, e 116 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o 

regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais 

(ROF). 

 

QUINTO.- A Xunta de Goberno local poderá avogar para si, mediante acordo motivado, o 

coñecemento dun ou varios asuntos en materias delegadas nos concelleiros, cando 

circunstancias de índole técnica, económica, social ou xurídica o fagan conveniente, sen 

que elo supoña unha alteración das delegacións de competencias e atribucións efectuadas, 

de conformidade co previsto nos artigos 10 da Lei 40/2015, do 1 de outubro e 116 do Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de novembro.  

 

SEXTO.- Nas resolucións que se adopten no exercicio das delegacións conferidas pola 

Xunta de Goberno local, farase constar expresamente esta circunstancia e a data deste 

acordo. 

 

SÉTIMO.- Notificarlle persoalmente o presente acordo aos designados. A delegación para 

ser eficaz requerirá a súa aceptación por parte do delegado. Entenderase aceptada 

tacitamente se no termo de tres días hábiles contados dende a notificación do acordo o 

concelleiro destinatario da delegación non fai manifestación expresa diante do órgano 

delegante de que non acepta a delegación. 

 

OITAVO.- Deste acordo daráselle conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que 

se realice, e publicarase no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e no taboleiro de 

anuncios da Sede Electrónica do Concello de Ourense e da Casa do Concello, sen prexuízo 

da súa efectividade dende a data da súa adopción. 

 

NOVENO.- Revogar os anteriores acordos de delegación de competencias da Xunta de 

Goberno local, en canto resulten incompatibles co presente. 

 

DÉCIMO.- Contra este acordo que pon fin a vía administrativa, poderase interpor recurso 

potestativo de reposición no prazo dun mes ante o mesmo órgano que o ditou, ou ben, 

recurso contencioso- administrativo no prazo de dous meses ante o Xulgado do 

Contencioso Administrativo de Ourense, sen prexuízo da posibilidade de interpor calquera 

outro recurso que se estime procedente.  
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O Concello Pleno deuse por informado do decreto da alcaldía ditado dende a data 

de celebración do último Pleno. 

 

 

6.- Posta en coñecemento do informe de Tesouraría sobre o período medio de pago 

correspondente ao mes de xullo de 2022. 

 

Expediente cívidas: 2022032070 

 

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 
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(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. 

 

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” 
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Artigo 5 (do RD 635/2014 de 25 de xullo, modificado polo RD 1040/2017, de 22 de 

decembro): “Cálculo do período medio de pago de cada entidade”  

 

1.- Aos efectos do cálculo do período medio de pago global ao que se refire o artigo 

anterior, o período medio de pago de cada entidade calcularase de acordo coa 

seguinte fórmula: 

 
        rateo operacións pagadas*importe total pagos realizados + ratio operacións pendentes de             

pago*importe  total pagos pendentes 

período =_________________________________________________________________________ 

medio de pago                        importe total pagos realizados + importe total pagos pendentes 

 

 

2.- Para os pagos realizados no mes, calcularase o cociente das operacións pagas de 

acordo coa seguinte fórmula:  

                                           
                                         ∑ (número de días de pago * importe da operación pagadas) 

rateo das operacións = ____________________________________________________ 

pagadas                                                 Importe total de pagos realizados 

 

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

 

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

Administración.  

 

b) A data de aprobación dos documentos que acrediten a conformidade cos bens 

entregados ou servizos prestados, ata a data de pago material por parte da Administración.  

 

c) A data de entrada da factura no rexistro administrativo, segundo conste no rexistro 

contable de facturas ou sistema equivalente, ata a data de pago material por parte da 

Administración, nos supostos nos que ou ben non resulte de aplicación un procedemento 

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 = ___________________________________________________________________ 
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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 2022 son:  

 

 Concello Consello Municipal de 

Deportes (*) 

Rateo de operacións pagadas 57,32 28,02 

Importe de operación pagadas 1.456.588,13 € 100.310,39 € 

Rateo de operacións pendentes de 

pago 
122,78 95,09 

Importe de operacións pendentes de 

pago 
8.028.331,70 € 639.149,86 € 

PMP de cada entidade 112,73 85,99 

Período medio de pago global a 

provedores 
110,80 

 

(*) datos proporcionados polo administrador do CMD, xúntase documentación xustificativa 
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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 2022 é de 110,80 días, estase a incumprir o prazo previsto na Lei 15/2010, de 5 

de xul55,01lo, 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 2022 dende esta Tesourería ós servizos 

municipais que teñen facturas sen tramitar no rexistro de facturas que tiveron entrada no 

rexistro xeral do Concello con antigüidade superior a 30 días, (sexa por non estar 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). Nº 

expediente Cividas 2022030652 

 

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 2022 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 XULLO de 2022 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. 

 

 

7.- Parte resolutiva. 
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7.1 Expediente de modificación orzamentaria 3M/CMD/2022. Crédito 

extraordinario núm. 1/2022. (Expte. 2022034376) 

 

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

seguinte ACORDO: Aprobar a inclusión na orde do día. 

 

O secretario dá conta da proposta do concelleiro delegado de Facenda, con data do 

29 de agosto de 2022. 

 

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

seguinte ACORDO: 

 

 

Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación orzamentaria dos orzamentos do 

Consello Municipal de Deportes 3M/CMD/2022, utilizando a figura do crédito 

extraordinario, de acordo co seguinte contido:I 

 

  A) Aplicacións do estado de gastos que se dotan co crédito extraordinario: 

 

APLICACIÓN  DESCRICIÓN IMPORTE 
3420-60001 Remodelación canchas exteriores Pavillón dos 

Remedios 

184.408,57 € 

3420-62212 Reforma o pavillón polideportivo da Carballeira   72.351,49 € 

3420-62214 Remodelación vestiarios do campo de fútbol de Velle 179.155,95 € 

3420-62301 Equipamento deportivo     6.500,00 € 

 TOTAL 442.416,01 € 
 

B) Financiamento do crédito extraordinario: 
 

Modificación do Estado de Ingresos 
 

Código          Descrición                                                                           Importe 
87000 Rmte. de Tesourería para Gtos. Xerais                                       442.416,01 € 

 

Total financiamento crédito extraordinario                                         442.416,01 € 
 

Segundo.- Que este expediente de modificación de créditos que se aproba 

provisionalmente, sexa exposto ó público polo prazo de 15 días hábiles, logo do anuncio no 

Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da Corporación Municipal, durante 

os cales os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións que estimen 

oportunas, en cumprimento co disposto no artigo 177, en relación co 169.1 do Real Decreto 

Lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 

Reguladora das Facendas Locais. 

Terceiro.- Este expediente de modificación de créditos considerarase definitivamente 

aprobado, de conformidade cos artigos citados no apartado anterior, se durante o citado 

período non se presentaran reclamacións. 
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7.2 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para instar ao Concello de 

Ourense a por en marcha medidas urxentes fronte ás picadas, a submisión química e 

a violencia sexual exercida contra as mulleres. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A día de hoxe as mulleres seguimos sufrindo de múltiples xeitos a violencia 

machista: violencia por razón de xénero, agresións sexuais… Esta violencia deriva do 

feito de que os agresores machistas non consideran as mulleres como iguais, e 

quérenas submisas e con medo. 

 

O número de mulleres vítimas de violencia por razón de xénero aumentou un 3,2 

% no ano 2021, no que vai de ano foron asasinadas a mans das súas parellas ou ex 

parellas 26 mulleres.  

 

Segundo a macroenquisa da violencia contra a muller do ano 2019, en España o 

12% das mulleres sufriron algún tipo de violencia sexual, e no primeiro trimestre do 

2022 rexistráronse 544 agresións sexuais con penetración. 

 

A violencia sufrida polas mulleres ten múltiples manifestacións, desde a agresión 

física, ou a agresión sexual ao maltrato psicolóxico, e todas estas formas de violencia 

contra as mulleres teñen un denominador común, perseguen o medo e a dominación de 

quen as sufre, o medo saír, o medo a facer ou o medo simplemente a ser. 

 

Durante os últimos anos, estamos a vivir un aumento das agresións sexuais na 

poboación máis nova. Entre os métodos utilizados polos agresores, púxose de moda a 

submisión química, de feito, desde o 2017 un 33% das persoas que sufriron algún tipo 

de agresión sexual deron positivo en drogas, alcol ou fármacos ansiolíticos, tal como 

apunta un informe do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses. 

 

O Centro Hospitalario Universitario de Ourense, diante do incremento de 

mulleres vítimas de submisión química, puxo en marcha en novembro de 2021 o 

primeiro protocolo en Galicia destinado a identificar posibles casos. Dende a súa posta 

en marcha, este protocolo activouse dez veces nese centro hospitalario; case todas 

mulleres menores de 30 anos. A pesar de que o número de casos aparentemente non é polo 

de agora alarmante, as persoas expertas si advirten de que se trata dun problema que vai en 

aumento, relacionado moitas das veces con agresións sexuais xa que unha característica 

común desta submisión é a amnesia anterógrada: a vítima non lembra nada a partir dun 

momento determinado.  

 

As persoas expertas inciden na importancia de que as mulleres que crean que foron 

vítimas de submisión química o denuncien para poder activar o protocolo que determine 

se efectivamente foi así e poder perseguir o delito. O Sergas anunciou que o protocolo que 

existe en Ourense se vai estender a todas as áreas sanitarias de Galicia previa consulta ao 

Observatorio Galego sobre a Violencia de Xénero. Dende o PSdeG-PSOE consideramos 
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que, unha vez que sexa aprobado, é conveniente a realización dunha campaña de 

información nos centros hospitalarios e de Atención Primaria sobre esta cuestión. 

 

Nos últimos tempos apareceu un novo xeito de agresión ás mulleres máis novas, “a 

picada”, a día de hoxe non está claro con que se realiza nin cal é o seu obxectivo. Non 

está claro que o obxectivo desta picada sexa a submisión química nin a agresión sexual, 

pero o que é indiscutible é que é un novo xeito de agredir ás mulleres, unha nova 

agresión machista que pretende que se impoña o medo entre as mulleres mozas que queren 

desfrutar do seu tempo de lecer nocturno, xa que os agresores aproveitan festas e espazos 

de aglomeración de xente para realizar esta agresión e pasar desapercibidos. 

 

Este novo fenómeno que apareceu no lecer nocturno está a obrigar as mulleres a 

tomar precaucións á hora de saír a festas, festivais e discotecas. Esta situación crea medo e 

preocupación entre as mulleres que cada vez se ven máis expostas e inseguras. As 

mulleres non poden continuar sendo vítimas do capricho destes agresores machistas e 

tendo que vivir con medo namentres desfrutan do seu tempo de lecer. 

 

Ademais, con este método non so podería estar en perigo a liberdade sexual da 

vítima, senón que tamén está exposta a contaxios de enfermidades graves (como VIH, 

hepatite, etc.) pola utilización dese obxecto punzante. 

 

Ata o momento estanse investigando varios casos de picadas en Galicia. 

 

As administracións públicas teñen que velar pola integridade de toda a cidadanía e 

defender o dereito de liberdade de movemento e liberdade sexual de todas e todos. 

Para conseguilo é imprescindible traballar conxuntamente coa poboación civil para 

erradicar esta práctica e todas as agresións sexuais. 

 

Desde o verán de 2021 estanse a poñer en marcha nas festas de numerosas 

localidades da xeografía española os Puntos Violetas, que son un instrumento promovido 

polo Ministerio de Igualdade para implicar ao conxunto da sociedade na loita contra a 

violencia machista e estender, de forma masiva, a información necesaria para saber como 

actuar ante un caso de violencia contra as mulleres. Estes espazos seguros para as mulleres 

deben seguir promovéndose dende as administracións públicas, xa que supoñen unha 

importante ferramenta para concienciar e previr as agresións machistas que poidan 

sufrir as mulleres durante o desfrute do seu tempo de lecer nocturno. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Socialista do Concello de Ourense presenta 

para a súa aprobación polo Pleno Municipal os seguintes ACORDOS: 

 

1. Instar ao Concello de Ourense a condenar calquera tipo de agresión sexual e a 

utilización da submisión química con este fin. 

2. Que o Concello de Ourense inste ao goberno galego a estender canto antes o 

protocolo do CHOU para detectar casos de submisión química a todas as áreas 

sanitarias de Galicia e desenvolver unha campaña de información nos centros 

hospitalarios e de atención primaria. 

3. Instar ao Concello de Ourense a comprometerse para establecer Puntos Violeta 
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nas festas da localidade, onde existirán protocolos específicos para atender este 

tipo de situacións e a formar á Policía Local para atender as vítimas destas novas 

modalidades de agresións machistas. 

4. Instar ao Concello de Ourense a esixir protocolos de acceso máis estritos ás 

empresas organizadoras de acontecementos festivos, así como ás salas de festa e 

discotecas para que se inspeccione a entrada de xiringas dentro do recinto/local. 

5. Que o Concello de Ourense se comprometa a realizar campañas de 

concienciación poñendo o foco nos agresores e guías de actuación para saber 

como actuar no caso de que aconteza unha destas situacións. 

 

 

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

ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

7.3 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de solicitude de cesamento 

do concelleiro de Seguridade, Telmo Ucha, pola súa imprudencia e temeridade, ao 

permitir e invitar a un grupo de persoas a escalar á azotea do edificio da Policía Local 

para ver o Rally de Ourense, abusando da súa condición e poñendo en risco a 

seguridade da cidadanía, e pola súa ocultación de información sobre os feitos. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Durante a celebración da última edición do rally de Ourense, o público asistente 

sorprendeuse coa imaxe dun grupo de persoas subidas á azotea do edificio da Policía 

Local, coa intención de desfrutar dunha visión privilexiada do tramo urbano desta proba 

que discorría polas proximidades do citado edificio, como consecuencia da invitación 

realizada, de xeito expreso, por parte do concelleiro de –para máis inri– Seguridade 

Cidadá, Telmo Ucha. 

 

De feito, o propio Inspector Principal, que na actualidade exerce como xefe en 

funcións da Policía Local, recoñece, nunha resposta por escrito dirixida ao Grupo 

Municipal Socialista, que –e reproducimos textualmente– “en relación a las personas que 

subieron a la terraza de la cubierta de la Jefatura de la Policía Local, debo indicar que en 

ningún momento el que suscribe, autorizó, pidió, ni se le consultó la posibilidad de que 

personas ajenas o no ajenas a este colectivo policial pudiesen subir a la citada terraza”. 

 

Preguntado polo asunto, o propio concelleiro Ucha recoñeceu que, efectivamente, 

foi el mesmo quen, abusando da súa condición de responsable municipal de Seguridade 

Cidadá, permitiu, e mesmo invitou e promoveu, que un grupo de persoas, escalasen –

literalmente– ata a azotea dun dos edificios nos que reside e mesmo debe ser garante do 

cumprimento das normas de seguridade na cidade de Ourense. 

 

Un feito que supuxo unha imaxe degradante, tanto para a meirande parte do 

corpo policial, que se sorprendeu coa noticia, como para os axentes, que estaban de 

servizo ese día e contemplaron atónitos a escena, e para a meirande parte da cidadanía, 

que observou, con estupor, como o concelleiro utilizaba, unha vez máis, a sede da 
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Policía Local coma se fose o seu domicilio particular, mesmo para utilizar os servizos 

dun funcionario como camareiro, para ofrecer comida e bebidas con alcohol aos presentes 

na devandita azotea, tal e como aseguraron varias das testemuñas presentes. 

 

Como sorprendentes resultaron tamén os intentos de xustificación por parte do 

concelleiro, con explicacións inauditas, como que os presentes na azotea contribuíron, 

coa súa acción, a deixar libre parte do espazo destinado ao público na rúa, ou que estaban 

a realizar un curso e prácticas con drons. 

 

Pero o máis sorprendente, se cabe, é que a azotea do edificio policial é unha zona 

de acceso restrinxido que non dispón das necesarias medidas de seguridade, como para 

permitir o acceso á mesma por parte do público, tal e como se corrobora no informe de 

avaliación realizado polo equipo de prevención de riscos do Concello de Ourense. 

 

Un informe ao que tivo acceso o Grupo Municipal Socialista, malia o intento do 

propio concelleiro Ucha de obstaculizar o labor de control por parte da oposición, ao 

negarse, por escrito, a facilitar calquera tipo de información sobre o caso, amparándose en 

argumentos inverosímiles, sen fundamento nin rigor, como o da suposta protección de 

datos persoais, e redundando, en consecuencia, no seu intento de ocultación e falta de 

transparencia sobre o acontecido. 

 

De feito, o art. 77 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, establece que todos os membros das corporacións locais teñen dereito a 

obter do Alcalde, Presidente ou da Comisión de Goberno cantos antecedentes, datos ou 

informacións obren en poder dos servizos da corporación e resulten precisos para o 

desenvolvemento das súas funcións, unha norma apoiada tamén pola resolución ditada 

polo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (RT0218/2017), ao amparo da Lei 

19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno. 

 

Asemade, o art. 14.2 do Real Decreto 2568/1986 (ROF), establece que a 

solicitude enténdese estimada, por silencio administrativo, no prazo de cinco días e o 

artigo 24.3.a da Lei 39/2015 sinala que, cando iso acontece e se produce o silencio 

administrativo, non cabe una resolución denegatoria da información solicitada.  

 

Por outra banda, no devandito informe, sinálase, dentro do apartado de 

disposicións mínimas de seguridade e saúde, o grave risco de caída existente na azotea 

do edificio policial, cuxa cualificación é “deficiente”, ao non dispor de varanda nin 

agarradoiras dentro da denominada “liña de vida”, nos vértices e bordes que rodean o 

perímetro do mesmo. 

 

En consecuencia, sinálase, como “prioridad 1”, a necesidade de “instalar 

protección colectiva perimetral de borde, de altura reglamentaria, de mínimo 90 cm de 

altura o superior”, ademais de “puntos de anclaje o línea de vida en la cubierta del edificio, 

para que el personal que deba hacer trabajos de mantenimiento pueda anclarse y trabajar 

seguro”.  
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De feito, menciónase, neste sentido, que o persoal que teña que realizar calquera 

traballo de mantemento ou instalación na devandita azotea “se colocarán un arnés que 

anclará a la línea de vida o medida equivalente”, e mentres a mesma non se instale, 

“utilizarán un cabo con doble anclaje, para evitar las caídas”, remata. Toda unha serie de 

medidas que, en definitiva, dan mostra da irresponsabilidade do concelleiro de 

Seguridade Cidadá, ao permitir o acceso de público a un edificio e zona de acceso 

restrinxidos. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Socialista do Concello de Ourense presenta 

para a súa aprobación polo Pleno Municipal o seguinte ACORDO: 

 

1. Solicitar o cese do  concelleiro de Seguridade Cidadá, Telmo Ucha, pola súa 

imprudencia e temeridade, ao permitir e invitar a un grupo de  persoas a escalar á 

azotea do edificio da Policía Local para ver o rally de Ourense, abusando da súa 

condición e poñendo en risco a seguridade da cidadanía, e pola súa ocultación de 

información sobre os feitos. 

 

 

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

PSOE, do Grupo Municipal do BNG e de dona María Teresa Rodriguez Garrido e dona 

María del Mar Fernández Dibuja, concelleiras non adscritas; cinco votos en contra do 

Grupo Municipal de Democracia Ourensana e de don Laureano Bermejo Ansia, 

concelleiro non adscrito; e nove abstencións do Grupo Municipal do Partido Popular e do 

Grupo Municipal de Ciudadanos, adoptou a seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

7.4 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para dar cumprimento ao 

acordo de dedicar unha rúa céntrica de Ourense na honra do alcalde de Ourense 

Manuel Suárez Castro, adoptado na sesión plenaria do Concello de Ourense celebrada 

o 9 de xaneiro de 2004. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Na sesión plenaria celebrada o 9 de xaneiro de 2004, o grupo municipal do PSdeG-

PSOE de Ourense presentou unha iniciativa para dedicarlle unha rúa céntrica da cidade a 

Manuel Suárez Castro, honrando, deste xeito, os rexedores asasinados e, en definitiva, as 

persoas represaliadas polos sublevados contra a II República de España.  

 

A iniciativa foi aprobada por unanimidade, contando co apoio do Partido Popular e 

do Bloque Nacionalista Galego, avogando daquela a representante desta última forza 

política por unha acción de superior calado. Esta observación foi compartida no seo do 

debate plenario pola representación municipal popular e socialista. 

 

O 27 de xullo de 2009, con motivo do 72 aniversario do fusilamento do rexedor e 

doutras vítimas no Campo de Aragón no abrente desa tráxica data de 1937 (Eduardo París 

Villar, Antonio Taboada Nóvoa,Higinio López Barrio, Marcial García Barros, Antonio 

Colmenero Villamarín, Camilo Gago González, Ramón Figueiras Añel e José González 
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González foron os compañeiros asasinados), celebrouse una sesión extraordinaria na que a 

corporación ourensá aprobou, mediante consenso pleno, o expediente de honra polo que se 

nomeaba Fillo Predilecto de Ourense a Manuel Suárez Castro, outorgándolle, asemade, a 

Medalla de Ouro da cidade e o seu nome á Escola de Artes Teatrais e Escénicas da mesma.  

 

Con estes recoñecementos, a dignidade da cidade sitúase preto dos méritos que 

atesoura Manuel Suárez Castro, mais chegados a setembro de 2022 dúas das anteditas 

honras aínda están sen cumprir.  

 

Da formulación dunha delas pasaron máis de 13 anos, e pode facerse realidade de 

xeito inmediato, pois só se precisa que o nome do homenaxeado presida a entrada da Escola 

de Artes Teatrais e Escénicas.  

 

Da outra, consistente en asignarlle unha rúa céntrica ao alcalde claudiado por ser o 

principal representante municipal da legalidade vixente e da democracia en 1936, imos 

camiño de 19 anos sen materializala, e require do acordo político para concretarse. 

 

É propósito da presente moción satisfacer esta última débeda ao acordar, co apoio 

das formacións políticas representadas neste pleno, que a actual “rúa Tras Alameda” de 

Ourense pase a denominarse “rúa Praza de Abastos Manuel Suárez Castro”, engadindo este 

honroso nome a rúa que rodea un dos edificios máis emblemáticos de Ourense, en cuxa 

construción participou unha persoa tan sobranceira coma a do homenaxeado, quen procurou 

con esta obra dinamizar o comercio e xerar prosperidade para a cidade.  

 

Ao noso entender, con esta acción cumpriríase o acordo estipulado no plenario de 

xaneiro de 2004, reflectindo, en último termo, o consenso municipal sobre a valía dunha 

icona que transcende as siglas políticas, erixíndose en símbolo inmorredoiro da concordia, a 

humildade, o esforzo, o altruísmo, a busca do progreso, o sacrificio e a entrega máxima que 

identifican as persoas exemplares.  

 

Estamos a falar dun neno nado nunha familia moi humilde, dun mozo autodidacta 

ávido de coñecemento, dun traballador implicado na mellora das infraestruturas e das 

condicións de vida, particularmente as das persoas máis necesitadas, dun político que tratou 

de conciliar —tanto na capital coma na deputación provincial— as distintas sensibilidades 

sociais respectando, sen prexuízos, a quen non compartía os seus mesmos principios. 

Referímonos, en suma, a un alcalde de toda a cidadanía, un rexedor no sentido pleno da 

palabra.  

 

Das súas mans e pensamento naceu a Praza de Abastos número 1, (cuxa rúa 

circundante levará a partir de agora o seu nome) creou a Caixa de Aforros de Ourense, 

mellorou a atención sanitaria no hospital da cidade, a atención ás persoas anciás e  orfas 

mediante subvencións ás ordes relixiosas, e a educación, proporcionando subsidios á Escola 

Laica Neutral. Axudou a todos e a todas, sen excepcións.  

 

Manuel Suárez Castro é, en suma, un referente de Ourense cuxo legado segue a 

refulxir e servir de guía 85 anos despois de que lle arrebataran, cruel e inxustamente, a vida. 
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É de xustiza, entón, propoñer ao plenario do Concello de Ourense a adopción do 

seguinte punto de acordo:  

 

1. Asignar o nome de “rúa Praza de Abastos Manuel Suárez Castro” á actual 

“rúa Tras Alameda” de Ourense, en cumprimento da letra e do espírito do acordo 

adoptado na sesión plenaria desta capital provincial celebrada o 9 de xaneiro de 

2004, e como recoñecemento a unha persoa excepcional, en cuxo espello deben 

mirarse as que dirixen as administracións públicas e a sociedade da que forman 

parte. 

 

 

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

ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

INCIDENCIAS.- De conformidade co disposto no artigo 86.2.h) do Regulamento 

Orgánico de Goberno e Organización do Pleno e a Comisión Especial de Suxestións e 

Reclamacións do Concello de Ourense faise constar que o Sr. Rodríguez Villarino na 

segunda das súas intervencións cedeu a súa quenda a D. Pablo Suárez Castro, pero que non 

queda recollido na acta ao non se tratar dunha intervención prevista no citado precepto 

regulamentario. 

 

 

7.5 Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa a 

solicitar da Xunta de Galicia colaboración económica para o financiamento das obras 

de humanización da contorna da praza de abastos nº 1 de Ourense. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Actualmente estanse executando as obras de reforma integral do edifico da Praza de 

Abastos nº 1 de Ourense sito na contorna das Burgas, corazón da cidade e lugar de obrigada 

visita para centos e centos de visitantes. 

 

Estamos diante dunha intervención importante desde o punto de vista económico 

pois falamos de preto de 5 millóns de euros que, como consecuencia dunha tramitación 

pouco, por non dicir, nada dilixente ao longo destes anos por parte do concello, derivou na 

perda da subvención concedida no seu día polo hoxe denominado Ministerio de 

Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana e con cargo ao 1,5 % cultural. 

 

Pero deixando á marxe a reforma do edificio en si e todas as vicisitudes asociadas 

ao mesmo, hoxe queremos centrar a atención na contorna do edificio. Falamos do coñecido 

“rianxo”, zona altamente degradada e abandonada que precisa dunha intervención integral 

que permita pór en valor toda a contorna, faga atractiva a zona e permita recuperar a 

actividade, sempre intensa, deste ámbito da cidade. 

 

A día de hoxe, por desgraza nada se sabe dos plans do actual Goberno Local para 

coa contorna da Praza de Abastos nº 1 pese a que esta cuestión ten sido abordada polo 
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Pleno municipal en máis dunha ocasión. Falamos da necesidade de definir dunha vez por 

todas que facer co “rianxo”, de se é viable peatonalizar toda a contorna e, sobor de todo, de 

se as intervencións que alí se executen están en sintonía coas obras que se pretendan 

acometer nos solares, outrora da empresa Xardín das Burgas e que actualmente xa son de 

titulariedade municipal. 

 

Existen varios proxectos de humanización para todo o ámbito ao que nos estamos a 

referir e presentados na última xuntanza do PEPOU. Proxectos que convertirían a ponte 

murallón no acceso principal á zona histórica desde o mesmo corazón da cidade. Un 

proxecto no que o verde, gaña terreo ao cemento, algo tremendamente necesario na nosa 

cidade. 

 

Outro dato a ter moi en conta é o grao de protección co que conta tanto o edificio da 

Praza de Abastos como toda a súa contorna, inxerido nun BIC, o que limita e restrinxe, 

afortunadamente, pois xa vimos as consecuencias do urbanismo salvaxe e depredador 

promovido polo PP no pasado e que mesmo provocaron a seca das fontes máis 

emblemáticas da cidade, as actuacións e intervencións que en toda esa zona se poden 

executar. 

 

No 2021, desde o Grupo parlamentar do BNG, solicitamos vía emenda aos 

Orzamentos da Xunta de Galiza que habilitase unha partida de 500.000 euros destinada a un 

Programa de posta en valor e acondicionamento do “rianxo” tradicional da Praza de abastos 

nº 1 de Ourense.  

 

O obxectivo non era outro que involucrar ao Executivo galego na recuperación de 

todo este espazo e a súa posta en valor como polo de atracción turístico debido 

fundamentalmente ao seu enclave xeográfico. Entendemos necesario valorizar esta mostra 

viva do comercio local e de proximidade, garantindo a hixiene e a seguridade. 

 

E é que o mercado de abastos, baseado fundamentalmente na comercialización de 

produtos de proximidade e de altísima calidade supón a día de hoxe en boa parte do mundo 

un estímulo máis desde o punto de vista turístico, ao tempo que contribúe a espallar os 

nosos produtos e modo de vida. 

 

Cómpre que a Xunta de Galiza aposte por Ourense e o faga apoiando 

economicamente ao concello naqueles proxectos estratéxicos non soamente para a cidade 

senón para o conxunto do país. Somos a terceira cidade máis grande e importante de Galiza 

polo que a Xunta non pode seguir mirándonos de esguello, eludindo a súa implicación nos 

proxectos que de verdade supoñen un pulo e un avance económico e social para Ourense. 

Non pretendemos ser máis ca ninguén, mais tampouco menos. 

 

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

pleno da corporación a adoción do seguinte 

 

ACORDO 
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1. Instar á Xunta de Galiza a colaborar co Concello de Ourense no financiamento das obras 

de humanización da contorna da Praza de Abastos nº 1 de Ourense, incluído o “rianxo”, por 

atoparse nun lugar estratéxico desde o punto de vista turístico ao estar inxerido ao carón da 

fonte das Burgas. 

 

 

Emenda presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular 

 

EMENDA DE ADICIÓN: 

 

 

TEXTO INICIAL : 
 

1.- Instar á Xunta de Galicia a colaborar co Concello de Ourense no financiamento das 

obras de humanización da contorna da Praza de Abastos nº 1 de Ourense, incluído o 

“rianxo”, por atoparse nun lugar estratéxico desde o punto de vista turístico ao esar inxerido 

ao carón da fonte das Burgas  

 

ADICIÓN:  
 

2.-Instar ao Concello de Ourense á obtención do selo de Mercado Excelente para a Praza de 

Abastos nº 1 de Ourense coa fin de poder acceder ás axudas da Xunta de Galicia destinadas 

a potenciar medidas e actuacións que sirvan para a mellora dos mercados municipais que 

integran a rede de Mercados Excelentes de Galicia. 

 

3.- Instar ao Concello de Ourense a promover a consecución de financiación a través da liña 

de axuda para apoio a mercados que convoca o Ministerio de Industria, Comercio e 

Turismo, financiada ao abeiro dos fondos europeos Next Generation que o Goberno de 

España está a xestionar de maneira centralizada.  

 

NOVA REDACCIÓN FINAL:  
 

1.- Instar á Xunta de Galicia a colaborar co Concello de Ourense no financiamento das 

obras de humanización da contorna da Praza de Abastos nº 1 de Ourense, incluído o 

“rianxo”, por atoparse nun lugar estratéxico desde o punto de vista turístico ao esar inxerido 

ao carón da fonte das Burgas  

 

 

2.-Instar ao Concello de Ourense á obtención do selo de Mercado Excelente para a Praza de 

Abastos nº 1 de Ourense coa fin de poder acceder ás axudas da Xunta de Galicia destinadas 

a potenciar medidas e actuacións que sirvan para a mellora dos mercados municipais que 

integran a rede de Mercados Excelentes de Galicia. 

 

3.- Instar ao Concello de Ourense a promover a consecución de financiación a través da liña 

de axuda para apoio a mercados que convoca o Ministerio de Industria, Comercio e 

Turismo, financiada ao abeiro dos fondos europeos Next Generation que o Goberno de 

España está a xestionar de maneira centralizada.  
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O Pleno do Concello, por unanimidade dos presentes, adoptou a seguinte 

ACORDO: Aprobar a moción coa redacción dada pola emenda aceptada do Grupo 

Municipal do Partido Popular. 

 

 

7.6. Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á 

ampliación da planta xudicial do partido xudicial de Ourense mediante a creación 

dun novo xulgado de primeira instancia, dun novo xulgado do penal e dun  novo 

xulgado de violencia sobre a muller. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

O xudicial é un dos tres poderes nos que se apoia o Estado democrático e de dereito, 

se ben o resto dos poderes do Estado, nomeadamente o Executivo, semella máis 

preocupado en tentar incidir nel que en mellorar o seu funcionamento, malia a súa 

consideración de servizo público esencial para a comunidade. 

 

Resulta significativo que, tratándose dun Estado considerado “descentralizado”, o 

Poder Xudicial segue a estar concentrado en órganos de carácter central, limitándose as 

competencias das CCAA con competencias na materia, simplemente á denominada 

“administración da administración de xustiza”. 

 

A actual distribución competencial implica que a Xunta de Galiza unicamente teña 

facultades de mera audiencia no que a modificación e ampliación da planta xudicial. Isto é, 

a cidadanía galega é quen padece as necesidades de creación e ampliación de órganos 

xudiciais, a cidadanía galega é a que vai asumir a meirande parte dos custes de 

funcionamento dun Xulgado ou Tribunal, porén a decisión sobre a creación das unidades 

xudiciais vai depender da vontade e decisión do Goberno do Estado. 

 

A externalización das decisións sobre a creación dos xulgados provoca que a planta 

xudicial de Galiza en xeral e a de Ourense en particular non se corresponda coas 

necesidades da cidadanía de Galiza e xa que logo, de Ourense.  

 

Nos últimos 15 anos a planta xudicial ourensá apenas sufriu variacións. A creación 

unicamente dun Xulgado de Primeira Instancia e dun novo Xulgado do Social, alén dunha 

praza de maxistrado/a para a sección civil, pretendía dar resposta ás necesidades e 

demandas da sociedade ourensán. 

 

Como consecuencia deste desleixo na atención ás necesidades da organización 

xudicial de Ourense, resulta que atopamos xulgados que soportan unha extraordinaria carga 

de traballo, moi superior á que o propio Consello Xeral do Poder Xudicial considera como 

límite máximo para o correcto funcionamento dun xulgado, e que nin sequera a excepcional 

entrega e sacrificio das traballadoras permite que os procedementos dos que coñecen estes 

xulgados teñan unha resposta nun tempo razoable. Lembrar o manido, e atinado, aforismo 

de que unha xustiza, lenta non é xusta. 
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Así, o Xulgado de Familia de Ourense ven soportando dende hai anos unha entrada 

de asuntos moi superior, case o dobre, do módulo establecido polo CXPX o que obrigou, 

para evitar o seu colapso, á adscrición dun xuíz de apoio. 

 

Segundo a estatística xudicial elaborada polo Consello, o número de entrada de 

asuntos no Xulgado de Familia de Ourense supera desde o ano 2016 os dous mil asuntos 

rexistrados, acadando os 2.292 no ano 2021, cando, lembremos unha vez máis, o número 

que podería soportar o xulgado segundo o propio Órgano de Goberno do Poder Xudicial é 

de 1.323.  

 

Do mesmo xeito os Xulgados do Penal de Ourense veñen soportando un número de 

asuntos moi superior ao referido módulo, que en ningún caso de ser o referente exclusivo 

para a creación de novas unidades xudiciais, senón un indicador orientativo.  

 

A entrada de asuntos para axuizamento nos Xulgados de Penal de Ourense en todos 

os exercicios “ordinarios” foi notablemente superior aos 400 procedementos que establece 

o CXPX, a pesares do que, e de xeito sorprendente, o órgano de goberno da xudicatura 

acordou non renovar o reforzo que tiña concedido e que permitía evitar o colapso na 

resolución dos asuntos atribuídos a estes órganos penais. 

 

En similar situación atopase o Xulgado de Violencia sobre a muller de Ourense que, 

xunto co reparto ordinario dos asuntos que teñan atribuído consonte as normas dos 

respectivos partidos xudiciais, deben atender as propias dos xulgados de instrucción, e 

participar nas quendas de garda como os demais xulgados do partido, isto é, unha de cada 

tres semanas. 

  

Ao anterior, que temos que engadir a realidade de que estes xulgados os días 

laborábeis están en permanente servizo de garda, polo que os seus traballadores e 

traballadoras acotío deben extender a súa  xornada laboral máis alá do horario ordinario de 

audiencia e atención ao público debido á esixencia que determina a entrada de asuntos e a 

inmediatez e a celeridade que demanda a materia que teñen atribuída en exclusiva. 

 

A elevada entrada de asuntos, o carácter civil e penal das competencias dos 

Xulgados de Violencia,  e a extraordinaria adicación que requiren, así como a especial 

sensibilidade do seu ámbito de actuación requiren a creación de xulgados específicos nestes 

partidos xudiciais sen que estean ao abeiro da superación ou non dun módulo determinado, 

que en ningún caso pode desproverse do seu carácter orientativo. 

 

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 á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado a ampliación da planta xudicial do 

Partido Xudicial de Ourense mediante a inmediata creación dun novo Xulgado de Primeira 

Instancia, dun novo Xulgado do Penal e dun novo Xulgado de violencia sobre a muller. 
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O Pleno do Concello, por unanimidade dos presentes, adoptou a seguinte 

ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

7.7 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á execución dos 

acordos plenarios. 

 

Exposición de motivos: 
 

Os grupos municipais temos a responsabilidade de expor propostas neste Pleno e 

todas as mocións que se aproban convértense automaticamente nun compromiso real cos 

nosos veciños, polo que se deben levar a cabo nun prazo de tempo acorde á urxencia e 

necesidade das mesmas, pero a realidade é que moitos dos acordos alcanzados ao longo 

deste mandato quedáronse en pouco máis que nunha simple declaración de intencións, 

debido a que este Goberno non ten vontade de darlles cumprimento baixo a premisa de que 

as mocións non teñen carácter vinculante.  

 

Non fai falta lembrar que as mocións son o instrumento político fundamental co 

que contan os grupos políticos con representación no Consistorio para elevar propostas e 

sometelas ao seu debate e votación no Pleno. Son a máxima expresión da diversidade de 

opcións e ideas que existen en democracia, por iso é fundamental que as decisións 

plenarias non se convertan nun brinde ao sol por falta de vontade do equipo de Goberno.  

 

Neste sentido, é importante sinalar, que moitas destas propostas parten dos propios 

ourensáns que buscan, nos grupos da oposición, dar voz ás súas demandas. Aínda que é 

certo que as mocións non son vinculantes, a ética e o compromiso para cos veciños de 

Ourense si que debería selo.  

 

Este grupo municipal xa presentou, en novembro de 2019, unha moción relativa á 

transparencia, bo goberno e á execución das mocións aprobadas na que se solicitaba o 

compromiso por parte do equipo de Goberno para cumprir coa execución dás 

mocións aprobadas, e en caso de non realizalo, informar aos grupos políticos do estado en 

que ditas mocións se atopan e a razón pola cal aínda non puideron ser 

executadas. Una proposta que foi apoiada polo grupo municipal do PSOE e o BNG. 

 

Lamentablemente, foi rexeitada polos votos de Democracia Ourensana e Partido 

Popular, ambos no equipo de Goberno. Máis de tres anos de lexislatura e seguimos sen 

saber a traxectoria que seguiron as mocións que durante todo este tempo foron aprobadas 

en Pleno. Estamos case seguros de que a sorte que deberon correr foi a de acabar nalgún 

caixón esquecido cando poderían constituír un plan de actuación para este minigobierno 

ante a falta de proxecto de cidade.  
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O artigo 21 da LBRL, no apartado r do artigo 24 do TRRL e no 41 apartado 25 do 

ROF, estipula que é función do Alcalde “facer cumprir as Ordenanzas e Regulamentos 

Municipais, ordenar a publicación, executar e facer cumprir os acordos do Concello”.  

 

Por tanto, os acordos plenarios, deberían ser suficientes para a súa execución, pero 

queda demostrado que este Goberno non se caracteriza por ser transparente, nin moito 

menos por ter intención de executalos é por iso que desde o grupo municipal de 

Ciudadanos solicitamos que se dea conta do estado no que se atopan todas as mocións 

aprobadas durante esta lexislatura e do porqué non foron executadas. Os ourensáns 

merécense transparencia na información do traballo que realiza esta Corporación  

 

Proposta para a súa aprobación: 
 

1.- Instar o equipo de Goberno a cumprir coa execución das mocións aprobadas e 

en caso de non realizalo informar aos grupos políticos no Pleno do estado no que se 

atopan ditas mocións e a razón pola cal aínda non puideron ser executadas.  

 

 

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

PSOE, do Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal do BNG, do Grupo 

Municipal de Ciudadanos e de dona María Teresa Rodríguez Garrido e dona María del 

Mar Fernández Dibuja, concelleiras non adscritas; e cinco votos en contra do Grupo 

Municipal de Democracia Ourensana e de don Laureano Bermejo Ansia, concelleiro non 

adscrito, adoptou a seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

7.8 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa ao apagamento 

cultural en Ourense. 

 

Exposición de motivos: 
 

Ourense converteuse nun deserto e non pola falta de choivas, que tamén, senón 

porque a cidade sofre unha seca cultural desde xa fai máis de tres anos.  

 

Este verán, moitos dos ourensáns, observaron e gozaron con certa envexa, a 

programación cultural dalgúns concellos próximos preguntándose que fixeron mal para ter 

que sufrir as consecuencias da alerxia que sofre o alcalde de Ourense a todo tipo de 

actividade cultural.  

 

O panorama non pode ser máis desolador, non só para os ourensáns, senón para 

todos aqueles turistas que nos visitaron e que se atoparon unha cidade empobrecida a nivel 

cultural. É vergoñoso comprobar como Ourense non está á altura nin tan sequera doutros 

concellos moito máis pequenos e cheos de actividades.  

 

Jácome, que segue empeñado no seu apagamento cultural, tampouco ofreceu 

ningunha alternativa ao que el chama “artes e festexos” sendo agosto o mellor exemplo da 

súa ofensiva cultural. Tampouco escatimou en críticas para quitar méritos, nas súas redes 
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sociais, a aqueles que si se preocuparon por ofertar actividades culturais e de entretemento 

nos seus concellos.  

 

“A cultura non é prioritaria” sinalou en varias ocasións o alcalde de Ourense. Un 

aviso a navegantes que fixo realidade nada máis ter poder, para mostra todas e cada unha 

das decisións unilaterais que tomou pero das que tampouco soubo ofrecer unha alternativa.  

O entroido de verán, o Festival Internacional Pórtico do Paraíso, o Festival de 

Música en Clave de Cámara, a Banda de Música, o Festival Corpo a Terra, as Xornadas de 

Banda Deseñada, a FITO, a MOTI, a MITEU, o Outono Fotográfico, e o Verán Cultural 

son algúns dous exemplos das programacións eliminadas, ás que fai falta engadir a entrega 

realizada a outras institucións, como ocorreu co Festival de Cinema, ou o edificio anexo á 

Escola Municipal de Teatro e Música de Ourense, ou os cambios de uso previsto na Sala 

Valente e os locais da Universidade Popular e, por suposto, o peche do Museo Municipal 

que ben podería albergar unha exposición no verán grazas aos abundantes fondos dos que 

dispón.  

 

¿Ata cando seguiremos permitindo esta sangría cultural? Como di Jácome, o 

medible non é opinable, por tanto, o alcalde debería saber que os nosos patróns de conduta, 

sistemas de crenzas, principios e formas de vida derivan da cultura, que en poucas palabras 

é a suma de todas as formas de arte, de amor e de pensamento, que a través do tempo 

permitiron aos seres humanos ser máis libres.  

 

Ourense necesita dunha programación cultural que dea cabida a todas as 

inquietudes e sensibilidades que existen na nosa sociedade máis aló dos gustos ou intereses 

persoais do alcalde. 

 

Proposta para a súa aprobación: 
 

1.- Instar o Goberno local a crear un plan de rescate cultural que dea cabida a 

todas as inquietudes e sensibilidades culturais que están presentes na sociedade ourensá.  

 

 

Emenda presentada polo Grupo Municipal PSdeG-PSOE. 

 

EMENDA DE ADICIÓN: 

 

 

PUNTOS DA PROPOSTA: 
 

1. Instar ao Goberno local a crear un plan de rescate cultural que dea cabida a todas as 

inquietudes e sensibilidades culturais que están presentes na sociedade ourensá.  

 

TEXTO DE ENGÁDEGA: 
 

2. Emprazar ao Goberno local a convocar de urxencia o Consello Municipal da 

Cultura, cuxa última sesión tivo lugar hai máis de dous anos. 
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SENDO OS SEGUINTES PUNTOS DE ACORDO OS DEFINITIVOS: 
 

1. Instar ao Goberno local a crear un plan de rescate cultural que dea cabida a todas as 

inquietudes e sensibilidades culturais que están presentes na sociedade ourensá.  

 

2. Emprazar ao Goberno local a convocar de urxencia o Consello Municipal da 

Cultura, cuxa última sesión tivo lugar hai máis de dous anos. 

 

 

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

PSOE, do Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal do BNG, do Grupo 

Municipal de Ciudadanos e de dona María Teresa Rodríguez Garrido e dona María del 

Mar Fernández Dibuja, concelleiras non adscritas; e cinco votos en contra do Grupo 

Municipal de Democracia Ourensana e de don Laureano Bermejo Ansia, concelleiro non 

adscrito, adoptou a seguinte ACORDO: Aprobar a moción coa redacción dada pola 

emenda aceptada do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE. 

 


