
                       

            

       

 

 

CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL DO PLENO 

 RESUMO DOS ACORDOS DO PLENO DO CONCELLO DO DÍA 5 DE AGOSTO 

DO ANO 2022 

 

 

 

 

1. Aprobación das seguintes actas: 

 
 Sesión ordinaria do día 1 de xullo de 2022 
 Sesión extraordinaria do día 13 de xullo de 2022  

 

Posta a aprobación das actas do pleno das sesións ordinaria do 1 de xullo de 2022 e 

extraordinaria do día 13 de xullo de 2022, apróbanse por asentimento unánime. 
 

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

Pleno e, en especial, dos seguintes decretos:  

 
 Núm. 6389, do 30/06/2022, sobre delegacións das funcións da área de Economía e 

Facenda, no concelleiro Jorge Pumar Tesouro, desde o día 4 ao 17 de xullo de 2022, 

ámbolos dous incluídos. 
 
O Concello Pleno deuse por informado dos decretos e resolucións da Alcaldía 

ditados dende a data de celebración do último Pleno. 
 
3. Posta en coñecemento do decreto da Alcaldía polo que se nomean os membros da 

Xunta de Goberno Local (decreto núm. 7326/2022) 

 
DECRETO DA ALCALDÍA. Ourense, na data de sinatura electrónica 

 

 

A organización da Xunta de Goberno Local nos municipios de gran poboación, 

regulados no Título X da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do Réxime Local, 

dentro dos que se atopa o Concello de Ourense, establécese nos artigos 126 e 127 da 

mencionada norma; nos artigos 38 d), 52, 112 e 113 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime 

xurídico das Entidades Locais (ROF) e nos artigos 99 a 104 do Regulamento Orgánico de 

Goberno e Organización do Pleno e da Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións 

do Concello de Ourense. 

 

De conformidade co disposto nos artigos 126.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril e 28. d) 

do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 

Locais (ROF), corresponde ao Alcalde nomear e separar libremente aos membros da 

Xunta de Goberno Local cuxo número non poderá exceder dun terzo do número legal de 

membros do Pleno, ademais do Alcalde, por conseguinte, no caso do Concello de Ourense, 

este número será de 9 ademais do Alcalde. 
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Asemade, conforme establece o artigo 126.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril e o artigo 

102 do Regulamento Orgánico de Goberno e Organización do Pleno e a Comisión 

Especial de Suxestións e Reclamacións do Concello de Ourense, a Secretaría da Xunta de 

Goberno Local corresponderalle a un dos membros que reúna a condición de concelleiro/a, 

designado polo Alcalde, quen redactará as actas das sesións e certificará sobre os seus 

acordos. 

 

O artigo 100.1 do Regulamento Orgánico de Goberno e Organización do Pleno e a 

Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións do Concello de Ourense, en relación co 

artigo 112.2 do ROF establece que a Xunta de Goberno Local, como órgano resolutorio, 

celebrará sesións ordinarias con periodicidade semanal. Finalmente, o punto 3 do artigo 

112, e no mesmo senso o artigo 100.3 do Regulamento Orgánico de Goberno e 

Organización do Pleno e a Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións do Concello 

de Ourense, prevé que lle corresponde ao Alcalde fixar, mediante Decreto, o día e hora en 

que deba celebrarse a sesión ordinaria. 

 

Por outra banda, o artigo 126.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril, establece que as 

deliberacións da Xunta de Goberno Local son secretas e prevé que as súas sesións poden 

asistir entre outros os titulares dos órganos directivos cando sexan convocados 

expresamente polo Alcalde. 

 

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

exercicio das competencias que lle foron legalmente atribuídas, RESOLVE: 

 

PRIMEIRO.- Nomear como membros da Xunta de Goberno Local aos/as 

seguintes concelleiros/as: 

 

1.- Don Armando Ojea Bouzo 

 

2.- Don Antonio Fernández Martín  

 

3.- Don Telmo Manuel Ucha Alvarez 

 

SEGUNDO.- Corresponderalle á Xunta de Goberno Local, así integrada, e baixo a 

presidencia desta Alcaldía, colaborar de forma colexiada nas funcións de dirección política 

que á Alcaldía- Presidencia corresponde e exercer as funcións executivas e administrativas 

que se sinalan no artigo 127 da Lei 7/1985, de 2 de abril. 

 

TERCEIRO.- Nomear Concelleiro/a- Secretario/a da Xunta de Goberno Local ó/á 

membro da mesma don Armando Ojea Bouzo e, como substituto/a, nos casos de ausencia, 

enfermidade ou abstención legal ou regulamentaria, ó Concelleiro don Antonio Fernández 

Martín. 

 

CUARTO.- Fixar, salvo excepción xustificada, a periodicidade das sesións 

ordinarias da Xunta de Goberno Local, semanalmente, os xoves ás 08:30 horas. 
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QUINTO.- Derogar o decreto 2021009621 de data 30/12/202. 

 

SEXTO.- 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. 

 

SÉTIMO.- Notificarlle persoalmente a presente resolución ós concelleiros/as 

nomeados. O nomeamento considerarase tacitamente aceptado, salvo manifestación 

expresa en contra. 

 

OITAVO.- Darlle conta desta resolución ó Pleno da Corporación na primeira 

sesión que teña lugar. 

 

O Concello Pleno deuse por informado. 
 

4. Posta en coñecemento do decreto de Alcaldía-Presidencia de delegación de 

competencias (decreto núm. 7327/2022) 
 

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. 

 

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 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.- Revogar o decreto 2022003955, de 27 de abril de 2022, e polo tanto, as 

competencias delegadas nos concelleiros : don Jorge Pumar Tesouro, dona Sonia Ogando 

Vázquez , don José Mario Guede Fernández , dona Flora Moure Iglesias, dona Eugenia 

Díaz Abella, dona Ana María Fernández Morenza. 

 

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

 

- ALCALDÍA-PRESIDENCIA 

 

- CONTRATACIÓN 
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- OBRAS PÚBLICAS E SERVIZOS URBANOS 

 

- RECURSOS HUMANOS 

 

- ARTES E FESTEXOS 

 

- MEDIO AMBIENTE, que comprende: 

 

- Medio ambiente (control e calidade ambiental e sustentibilidade). 

 

- Limpeza de terreos en solo rústico e urbano, e prevención e defensa contra os 

incendios forestais (Lei 3/2007, do 9 de abril, e normativa de desenvolvemento e 

ordenanzas municipais). 

 

- Parques e xardíns. 

 

- Limpeza viaria 

- URBANISMO, VIVENDA E PATRIMONIO, que comprende : 

1.- Urbanismo, licenzas e vivenda: 

1.-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 

 Ruina 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 

1.-B - Planeamento urbanístico e xestión; comprende: 

 Planeamento urbanístico. 

 Xestión urbanística. 

 Arqueoloxía. 

 Expropiacións urbanísticas. 

2.- Patrimonio municipal. 
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-Patrimonio municipal do solo (PMS) 

-Inventario xeral de bens 

3.- 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. 

4.- Responsabilidade patrimonial. 

- CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES ( CMD), asi como a súa Presidencia. 

- TURISMO, TERMALISMO, PARTICIPACIÓN CIDADÁ e XUVENTUDE, que 

comprende: 

- Turismo 

- Termalismo 

- Participación cidadá 

- Xuventude: comprende Casa da Mocidade 

- 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. 



 

 

 

6 

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. 

- ECONOMÍA E FACENDA, que comprende: 

 Xestión económica e xestión orzamentaria 

 Xestión Tributaria e recaudatoria 

 Tesourería 

Terceiro.- 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, don Telmo Manuel Ucha 

Álvarez o exercicio das seguintes atribucións en relación coa Área de SEGURIDADE 

CIDADÁ , que comprende: 

 Policía Local 

 Tráfico e expedientes sancionadores 

 Servizo de extinción de incendios 

 Protección civil 

 Voluntariado. 

2.- No concelleiro e membro da Xunta de Goberno Local, don Armando Ojea Bouzo o 

exercicio das atribucións en relación coas seguintes Áreas; 

A/- Área de PROMOCIÓN ECONÓMICA, que comprende : 

- Emprego e Formación ocupacional 

- Recursos Europeos e outros. Captación de fondos. 
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As competencias xenéricas relativas a esta área, , incluindo 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. 

B/- Área de MOBILIDADE E TRANSPORTE 

As competencias xenéricas relativas a esta área, , incluindo 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, don Antonio Fernández 

Martín, o exercicio das atribucións en relación coas seguintes áreas : 

A/- ÁREA DE ADMINISTRACIÓN XERAL E LOXÍSTICA 

As competencias xenéricas relativas a esta área, incluindo 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. 

- Servizos xerais: inclúe as seguintes funcións:  

1.- Arquivos e rexistros administrativos 

2- Parque móbil  

3 .- Mantemento edificios e servizo conserxería, ACLARANDO QUE REFÍRESE OS 

EDIFICIOS MUNICIPAIS E CONSERXERÍA MUNICIPAL. 

4.- Atención cidadá 

5- Transparencia 

- A xestión dos servizos comúns ao conxunto da administración municipal non atribuídos 

de forma específica a outra área. 

B/- AREA DE IMPULSO EDUCATIVO 

As competencias xenéricas relativas a Educación, incluindo 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. 

Dita área inclúe : 
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- Escolas de Música e Teatro, engadindo a Escola de inglés. 

- Cursos e actividades educativas 

- Consorcio UNED 

Corresponderalle asimesmo a esta área, as tarefas de mantemento , limpeza e conserxería de 

centros educativos. 

C/ PROMOCIÓN ECONÓMICA  

Dentro da área de PROMOCIÓN ECONÓMICA, as competencias xenéricas relativas a 

Comercio, incluindo 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. 

Cuarto.- 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. 

Quinto.- 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. 

Sexto.- Nas resolucións que se adopten no exercicio da delegacións conferidas por esta 

Alcaldía, farase constar expresamente esta circunstancia e a data desta resolución. 

Séptimo.- Notificarlle persoalmente a presente resolución aos designados. A delegación 

para ser eficaz requirirá a súa aceptación por parte do/a delegado/a. Entenderase aceptada 
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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. 

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. 

 

 

5. Posta en coñecmento do decreto de Alcaldía-Presidencia polo que se revogan as 

dedicacións de dona Ana María Fernández Morenza, de dona Sonia Ogando 

Vázquez, de dona Eugenia Díaz Abella e de dona Flora Moure Iglesias 
 

DECRETO DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA 

Expte.: 2021028115 

 

A competencia para a designación dos membros da Corporación que vaian 

desenvolver a súa función en réxime de dedicación exclusiva ou parcial correspóndelle á 

Alcaldía. Así se desprende do artigo 75.5 da LBRL, onde se establece a obriga de publicar 

integramente no BOP e no taboleiro de anuncios da Corporación “(...) os acordos do 

Presidente da Corporación determinando os membros da mesma que realizarán as súas 

funcións en réxime de dedicación exclusiva ou parcial. (...)” 

 

Faise constar que o artigo 75.1 da LBRL establece o seguinte con respecto ó 

exercicio das funcións en réxime de dedicación exclusiva: 

 

“1. Os membros das Corporacións locais percibirán retribucións polo exercicio dos 

seus cargos cando os desempeñen con dedicación exclusiva, en cuxo caso serán dados de 

alta no Réxime xeral da Seguridade Social, asumindo as Corporacións o pagamento das 

cotas empresariais que corresponda, (…). 

 

No suposto de tales retribucións, a súa percepción será incompatible coa doutras 

retribucións con cargo ós orzamentos das Administracións Públicas e dos entes, 

organismos ou empresas delas dependentes, así como para o desenvolvemento doutras 

actividades, todo elo nos termos da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de 

incompatibilidades do persoal ó servizo das Administracións Públicas.” 

 

No Decreto nº 2021005394, de data 09/07/2021, en relación coa dedidación dos 

concelleiros con delegación competencial, formalízanse as seguintes designacións: 

 

1. Á concelleira dona Ana María Fernández Morenza con DNI 76 711 755 Q para o 

exercicio dos seus cargos en réxime de dedicación exclusiva e delegación 

competencial da Alcaldía, en atención á súa responsabilidade e a necesidade de 

unha completa dedicación ao exercicio do cargo. 
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2. Á concelleira dona Sonia Ogando Vázquez con DNI 34 980 411 X para o exercicio 

dos seus cargos en réxime de dedicación parcial do 75% e delegación competencial 

da Alcaldía, en atención á súa responsabilidade e a necesidade de unha completa 

dedicación ao exercicio do cargo. 

3. Á concelleira dona Eugenia Díaz Abella con DNI 34 972 708 N para o exercicio dos 

seus cargos en réxime de dedicación parcial do 75% e delegación competencial da 

Alcaldía, en atención á súa responsabilidade e a necesidade de unha completa 

dedicación ao exercicio do cargo. 

4. Á concelleira dona Flora Moure Iglesias con DNI 34 954 473 Q para o exercicio 

dos seus cargos en réxime de dedicación parcial do 75% e delegación competencial 

da Alcaldía, en atención á súa responsabilidade e a necesidade de unha completa 

dedicación ao exercicio do cargo. 

 

 

Mediante Decreto Nº 2022007327 de data 26.07.2022, formalizouse a 

modificación da organización e estrutura da administración municipal executiva, 

revocando as competencias as competencias delegadas nos concelleiros: don Jorge Pumar 

Tesouro, dona Sonia Ogando Vázquez , don José Mario Guede Fernández, dona Flora 

Moure Iglesias, dona Eugenia Díaz Abella, dona Ana María Fernández Morenza. 

 

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

exercicio das competencias que lle foron legalmente atribuídas, RESOLVE: 

 

Primeiro.- Revogar a designación efectuada a dona Ana María Fernández 

Morenza con DNI 76 711 755 Q para o exercicio dos seus cargos en réxime de dedicación 

exclusiva e delegación competencial da Alcaldía, por Decreto nº 2021005394, de data 

09/07/2021. Esta revogación implica o decaemento no dereito a percepción das 

retribucións correspondentes á dedicación exclusiva e delegación competencial da 

Alcaldía con efectos desde a data da sinatura.  

 

Segundo.- Revogar a designación efectuada a dona Sonia Ogando Vázquez con 

DNI 34 980 411 X para o exercicio dos seus cargos en réxime de dedicación parcial do 

75% e delegación competencial da Alcaldía, por Decreto nº 2021005394, de data 

09/07/2021. Esta revogación implica o decaemento no dereito a percepción das 

retribucións correspondentes á dedicación exclusiva e delegación competencial da 

Alcaldía con efectos desde a data da sinatura.  

 

Terceiro.- Revogar a designación efectuada a dona Eugenia Díaz Abella con DNI 

34 972 708 N para o exercicio dos seus cargos en réxime de dedicación parcial do 75% e 

delegación competencial da Alcaldía, por Decreto nº 2021005394, de data 09/07/2021. 

Esta revogación implica o decaemento no dereito a percepción das retribucións 

correspondentes á dedicación exclusiva e delegación competencial da Alcaldía con efectos 

desde a data da sinatura. 

 

Cuarto.- Revogar a designación efectuada a dona Flora Moure Iglesias con DNI 

34 954 473 Q para o exercicio dos seus cargos en réxime de dedicación parcial do 75% e 

delegación competencial da Alcaldía, por Decreto nº 2021005394, de data 09/07/2021. 
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Esta revogación implica o decaemento no dereito a percepción das retribucións 

correspondentes á dedicación exclusiva e delegación competencial da Alcaldía con efectos 

desde a data da sinatura. 

 

Quinto.- Notificar a presente resolución aos interesados, á Secretaría Xeral do 

Pleno, á Intervención Municipal, á Tesourería Municipal e ao Servizo de Recursos 

Humanos. 

 

Sexto.- Darlle conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión ordinaria. 

 

Séptimo.- Publicar o presente decreto no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. 

 

 

O Concello Pleno deuse por informado. 

 

 

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

correspondente ao mes de xuño de 2022 

  
INFORME PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEDORES MES DE XUÑO DE 2022 

 

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 
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Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade 
Financeira”. 

Con este Real Decreto dase cumprimento ó que establece a Lei Orgánica de Estabilidade 
Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, tras a reforma operada pola Lei Orgánica de 
Control da Débeda no Sector Público, que introduce o concepto de período medio de 
pago (PMP), como expresión do volume da débeda comercial, e establece a obriga de 
que todas as Administracións Públicas o apliquen e fagan público. 

O obxectivo principal é contribuír a erradicar a morosidade das Administracións Públicas e 
controlar a débeda comercial, evitando a acumulación de atrasos no pago de facturas ós 
provedores. 

A citada norma ten sido modificada no que se refire á metodoloxía do cálculo do PMP 
polo Real Decreto 1040/2017, de 22 de decembro. Como expón a información emitida 
polo propio Ministerio de Facenda, trátase con esa modificación de reforzar o 
cumprimento da normativa europea en materia de loita contra a morosidade, quedando a 
nova metodoloxía alineada coa normativa nacional, que traspón as directivas 
comunitarias, iniciándose o cómputo dos prazos, con carácter xeral, dende a aprobación 
dos documentos que acrediten a conformidade cos bens entregados ou servizos 
prestados, en lugar do criterio que se aplicaba ata a data, no que o inicio do prazo de 
cómputo producíase dende os 30 días seguintes á entrada da factura no rexistro 
administrativo.  

A nova metodoloxía do cálculo do PMP non permite que o dato resultante tome valor 
negativo si a Administración paga antes de trinta días naturais dende a presentación das 
facturas ou certificacións de obra. 

2.- INFORME: 

 

Establece o Real Decreto 635/2014, modificado polo Real Decreto 1040/2017, unha 
metodoloxía económica común para o cálculo do período medio de pago a provedores, 
período medio que ven a medir o atraso no pagamento da débeda comercial en termos 
económicos. 

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 
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“Se entenderá por importe de las operacións da entidade o importe total de pagos realizados e de 

pagos pendentes nos termos indicados nos artigos seguintes” 

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

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

 

 
                   rateo operacións pagadas*importe total pagos realizados + ratio operacións pendentes de pago*importe total pagos pendentes 
período= _________________________________________________________________ 
medio de pago                           importe total pagos realizados + importe total pagos pendentes 
 
2.- Para os pagos realizados no mes, calcularase o cociente das operacións pagas de acordo coa 
seguinte fórmula:  
 

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

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

 
a) A data de aprobación das certificacións de obra ata a data de pago material por parte 
da Administración.  
b) A data de aprobación dos documentos que acrediten a conformidade cos bens 
entregados ou servizos prestados, ata a data de pago material por parte da 
Administración.  
c) A data de entrada da factura no rexistro administrativo, segundo conste no rexistro 
contable de facturas ou sistema equivalente, ata a data de pago material por parte da 
Administración, nos supostos nos que ou ben non resulte de aplicación un 
procedemento de aceptación ou comprobación dos bens ou servizos prestados ou ben a 
factura recíbase con posterioridade á aprobación da conformidade.  
 
Nos supostos nos que non haxa obrigación de dispoñer de rexistro contable, tomarase a 
data de recepción da factura no correspondente rexistro administrativo.  
 
No caso das facturas que se paguen con cargo ao Fondo de Liquidez Autonómico ou 
con cargo á retención de importes a satisfacer polos recursos dos réximes de 
financiamento para pagar directamente aos provedores, considerarase como data de 
pago material a data da proposta de pago definitiva formulada pola Comunidade 
Autónoma ou a Corporación Local, segundo corresponda. 

 
3.Para as operacións pendentes de pago ao final do mes calcularase a cociente de 
operacións pendentes de pago de acordo coa seguinte fórmula:  

 
                                      ∑ (número de días pendentes de pago * importe da operación pendente de pago ) 
rateo de operacións = _______________________________________________________ 
pendentes de pago                                            Importe total de pagos pendentes 
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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 XUÑO de 2022 son:  

 

 Concello Consello Municipal de 
Deportes (*) 

Rateo de operacións pagadas 39,61 11,75 

Importe de operación pagadas 4.923.317,36 € 55.880,81 € 

Rateo de operacións pendentes de 
pago 127,19 70,33 

Importe de operacións pendentes de 
pago 6.104.881,34 € 621.132,28 € 

PMP de cada entidade 88,09 65,49 

Período medio de pago global a 
provedores 86,78 

 
 (*) datos proporcionados polo administrador do CMD, xúntase documentación xustificativa 
 
No cálculo dos períodos medios de pago, tal e como establece o artigo 3 do Real Decreto 
635/2014, só se terán en conta as facturas expedidas dende o 1 de xaneiro de 2014 que 
consten no rexistro contable de facturas e as certificacións de obra aprobadas dende a 
esa data. Quedan excluídas as obrigas de pago contraídas entre entidades que teñen a 
consideración de Administracións Públicas no ámbito da contabilidade nacional, así 
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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 
XUÑO de 2022 é de 86,78 días, estase a incumprir o prazo previsto na Lei 15/2010, de 5 
de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 e decembro, pola que se establecían as 
medidas de loita contra a morosidade das operacións comerciais. 
 
A Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do 
rexistro contable de facturas no Sector Público, establece no artigo 10: “Os órganos ou 

unidades administrativas que teñan atribuída a función de contabilidade nas Administracións 
Públicas efectuarán requirimentos periódicos de actuación respecto ás facturas pendentes de 
recoñecemento de obrigas, que serán dirixidos aos órganos competentes”.  
 
Tendo en conta o sinalado, achégase como ANEXO I ó presente informe, copia do 
requirimento efectuado no mes de XUÑO 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 2022026629 

 
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 XUÑO 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 XUÑO 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. Posta en coñecemento do informe trimestral de facturas sen tramitar do 2º 

trimestre do 2022 
 

INFORME DE TESOURERÍA 
 

INFORME TRIMESTRAL DE FACTURAS SEN TRAMITAR 2º TRIMESTRE 2022 

 

Expediente cívidas: 2022030518 

 

Fundamentos xurídicos: 
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 Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do 

rexistro contable de facturas no Sector Público. 

Artigo 9. Creación do rexistro contable de facturas. 

1. “Cada un dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación desta Lei, disporán dun 

rexistro contable de facturas que facilite o seu seguimento, cuxa xestión corresponderá ao 

órgano ou unidade administrativa que teña atribuída a función de contabilidade”. 

Artigo 10. Actuacións do órgano competente en materia de contabilidade 

“Os órganos ou unidades administrativas que teñan atribuída a función de contabilidade 

nas Administracións Públicas: 

1. Efectuarán requirimentos periódicos de actuación respecto das facturas pendentes de 

recoñecemento de obrigación, que serán dirixidos aos órganos competentes. 

2. Elaborarán un informe trimestral coa relación das facturas con respecto aos cales 

transcorresen máis de tres meses desde que foron anotadas e non se efectuou o 

recoñecemento da obrigación polos órganos competentes. Este informe será remitido 

dentro dos quince días seguintes a cada trimestre natural do ano ao órgano de control 

interno”. 

Consideracións de carácter xeral: 

O rexistro contable de facturas é un instrumento clave para a mellora nos procedementos 

contables, a través do control contable rigoroso das facturas recibidas pola Administración, 

aos efectos de mellorar o control da morosidade.  

Dende o 1 de xaneiro de 2014 é obrigatorio que tódalas facturas que se expidan polos 

servizos prestados ou bens entregados, calquera que sexa o seu soporte, sexan obxecto 

de anotación no rexistro contable de facturas, que está integrado co sistema de 

información contable do Concello e cuxa xestión corresponde á Tesourería Municipal. 

Por iso, tódalas facturas recibidas no rexistro administrativo deben ser remitidas ao rexistro 

contable de facturas para a súa anotación nos termos establecidos pola Lei 25/2013, de 27 

de decembro. 

As facturas anotadas no rexistro contable de facturas serán distribuídas ou postas a 

disposición dos correspondentes servizos ou áreas, conforme á identificación que destes 

figura nas facturas, a efectos de realizar, se procede, o procedemento de conformidade coa 

entrega do ben ou prestación do servizo realizada.  

No rexistro contable de facturas van anotandose os distintos estados da factura, desde a súa 

recepción e rexistro, pasando pola aceptación ou, no seu caso o rexeitamento e a súa 

devolución, as anulacións ou rectificacións e, no seu caso a aprobación da conformidade e 
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recoñecemento da obrigación, a contabilización da obrigación recoñecida e e do seu pago. 

Esto, permite que o rexistro contable de facturas convértase nun instrumento clave para o 

seguimento do cumprimento dos compromisos de pago, á vez que un medio de informar a 

quen presentase a factura, sobre o seu estado de tramitación. 

Á vista do exposto, por esta Tesourería Municipal, remítese á Intervención Municipal o 

presente informe trimestral coa relación das facturas con respecto as cales transcorreron 

máis de tres meses desde que foron anotadas e non se efectuou o recoñecemento da 

obrigación polos órganos competentes. 

Achégase como ANEXO I ao presente informe, listaxe das facturas rexistradas desde 

01/01/2014 ata 20/04/2022 que aínda non foron tramitadas e, por tanto, transcorreron máis 

de tres meses dende a súa anotación.  

 

O Concello Pleno deuse por informado. 

 

 
8. Parte resolutiva 

 

8.1 Moción de María del Mar Fernández Dibuja, concelleira non adscrita, 

relativa a que o grupo de goberno do Concello de Ourense modifique o número de 

persoal eventual ao seu cargo (asesores e auxiliares políticos) pasando dos actuais 27 a 

14, coa mesma disposición que estaban nos anteriores mandatos. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Habitualmente, cada cambio de gobierno en un ayuntamiento español ha llevado 

asociada la salida de una gran cantidad de asesores y asistentes. 

 

Para revertir esa situación, la reforma de la Administración Local aprobada en 2013 

por Montoro estableció unos topes en la cifra de trabajadores eventuales que pueden 

contratar los consistorios, en función del número de habitantes de cada localidad. 

 

La figura del asesor político aparece en la legislación española bajo la designación 

de personal eventual, que difiere de los empleados públicos profesionales (funcionarios y 

laborales) en su carácter excepcional, y en que su existencia no se justifica por unos 

méritos, sino por la confianza política o personal que en ellos deposita un cargo político. 

 

El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) no especifica qué tareas 

corresponden al personal eventual, aunque sí precisa que se trata de funciones «de 

confianza o asesoramiento especial». Esa definición incluye a los asesores (en materias 

como política de comunicación o elaboración de discursos), pero también a los asistentes 

inmediatos de los representantes públicos. Por ejemplo, «los secretarios personales de 

alcaldes y altos cargos, que propiamente no asesoran, sino que llevan su agenda, o de los 

jefes de prensa, que se encargan de la relación con los medios de comunicación ». 
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El personal eventual tiene las mismas retribuciones que los empleados públicos y 

su jornada de trabajo también es idéntica. Sin embargo, «su vinculación no es con la 

institución en la que trabaja, sino con el cargo político del que depende». 

 

El jueves 1de agosto de 2019 la Junta de Gobierno del Concello de Ourense aprobó 

la modificación del personal eventual, elevando al máximo legal de 27 el número de 

asesores de la Corporación, que estaba en anteriores mandatos en 14 asesores y auxiliares 

políticos. 

 

El gobierno municipal se quedó con 13 asesores políticos y 11 auxiliares. El 

PSOE un auxiliary politico y un asesor, mientras que BNG y Cs un auxiliar cada uno. El 

gasto total supera  los 850.000 euros al año. El incremento de personal eventual fue 

justificado por Jácome por la necesidad de incorporar lo antes posible personal cualificado. 

 

Durante estos años del mandato de Jácome su "staff de asesores", así denominado 

por Jácome, ha estado en primera página de los periódicos tanto locales como 

nacionales. Polémica que ha generado sobre todo indignación en nuestros vecinos, 

fundamentalmente por tres motivos: La falta de preparación académica y experiencia 

de estos, el que pareciese una bolsa de contratación de amiguetes, y además una forma 

de financiación para Jácome y su negocio televisivo. 

 

Sirvan como ejemplo de la polémica generada a lo largo del mandato los siguientes 

titulares, de diferentes medios de comunicación escrita: 

Público 03/ 12/ 2021 

Jácome dice que las mordidas que sus asesores le entregaban en mano y en metálico no 

es dinero negro. El alcalde de Ourense también justifica el desvío de fondos públicos a 

sus cuentas asegurando que su canal de televisión le factura a su propio partido por 

"contenidos extraordinariamente rentables". 

20 minutos. 08/ 11/ 2021 

Jácome ordena el cese de todos los asesores de la oposición tras el rechazo a las nuevas 

asignaciones económicas 

El regidor municipal de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha or.denado el cese de todos los 

asesores de la oposición, una medida que ha tomado tres días después de que el pleno 

municipal rechazase su propuesta de incrementar las asignaciones económicas. 

La Región 06/02/ 2020 

El gobierno de Jácome, el que más asesores paga en toda Galicia. El gasto por habitante 

casi quintuplica al de Vigo, con una población que es casi tres veces mayor. 

La Voz de Galicia 01/06/ 2020 
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Los asesores de Jácome vigilarán si los funcionarios cumplen los plazos. Trabajadores de 

la plantilla eventual harán de «guardianes del tiempo», anuncia el alcalde de Ourense. 

Economía Digital 18/09/ 2020 

Denuncia contra Jácome: trama de asesores falsos y un millón desviado. Un informe del 

sector crítico de Democracia Ourensana en manos de la Fiscalía estima que el alcalde 

habría inflado su patrimonio en al menos 800.000 euros 

Luzes. Xornalismo que conta. 20/ 11/ 2021 

Jácome contratou falsos asesores para o Concello e a Deputación para levar mordidas de 

máis do 60% dos seus soldas. As supostas doazóns ingresábanse na canta corrente de 

Democracia Orensana que o alcalde de Ourense baleiraba lago mediante cheques e 

transferencias por supostos traballos realizados para o partido pala súa propia canle de 

televisión. 

Faro de Vigo. 15/ 11/ 2021 

Un asesor de Jácome afirma que trabajadores del Concello tienen "caprichos pederastas" 

Xosé Antón Dorrío, personal de confianza del alcalde, se enzarzó en una conversación de 

Twitter en la que se criticaban decisiones y comportamientos recientes del regidor. 

El País 24/03/ 2022 

El alcalde de Ourense contrata como asesora a la esposa del juez que lo investiga por 

malversación. La mujer ya había sido fichada en 2020, tras absolver su marido al regidor 

en otra causa, pero cesó cuando el magistrado arrancó la actual instrucción. 

La Región 15/06/ 2022 

Jácome ofrece devolver asesores al PSOE y BNG. 

 
Creemos que es una pequeña muestra de las mas de 300 noticias con relación a los 

asesores del Concello que aparecen en cualquier buscador de internet, y que demuestra la 

indignación que ha generado la contratación y despidos del "staff de asesores" de 

Jácome, que fomenta la desafección de la política. Ese distanciamiento de nuestros vecinos 

hacia la acción política, ocasionado por este trasiego y mercado persa con la figura de los 

asesores debemos subsanarlo con algún gesto de manera inmediata y es por ello por lo que 

solicitamos del Pleno el siguiente, 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Que se vuelva al número de asesores y auxiliares políticos previos a este 

mandato, y si no es posible (por que se oponga el actual alcalde), que los concejales que 
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apoyen esta moción se comprometan a disminuir sensiblemente el número de asesores y 

auxiliares políticos en el próximo mandato municipal. 

SEGUNDO.- Que los asesores políticos accedan, como mínimo, con la misma formación 

académica exigida a los funcionarios de idéntico grupo  

 

O Pleno do Concello, por tres votos a favor de dona María Teresa Rodríguez 

Garrido, de dona María del Mar Fernández Dibuja, de don Manuel Álvarez Fernández, 

concelleiros non adscritos; trece votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular, 

do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, do Grupo Municipal do BNG e de don 

Laureano Bermejo Ansia, concelleiro non adscrito; e oito abstencións do Grupo Municipal 

do PSdeG-PSOE e do Grupo Municipal de Ciudadanos, adoptou a seguinte ACORDO: 

Rexeitar a moción. 

 

8.2 Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa a 

reclamar do goberno do Estado a bonificación do 100% do aboamento das liñas 

ferroviarias Avant media distancia entre Ourense, Santiago de Compostela e A 

Coruña. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

A semana pasada, durante a celebración do debate de política xeral celebrado no 

Congreso dos Deputados, o presidente do goberno anunciou, entre outras medidas, a 

bonificación do 100% de todos os abonos para trens do servizo público de Cercanías, 

Rodalíes e Media Distancia operados por Renfe, medida que segundo anunciou, 

extenderase do 1 de setembro ao 1 de decembro de 2022. 

 

Logo dese anuncio, e das dúbidas xeradas nun primeiro momento sobre a súa 

incidencia en Galiza e logo de comprobar que as liñas do noso país quedaban fóra da 

mesma, desde o BNG demandamos ao Goberno do Estado que rectifique a súa decisión de 

deixar fóra das bonificacións de 100% o servizo ferroviario Avant media distancia que 

conecta as cidades de Ourense, Santiago de Compostela e A Coruña. 

 

Outras das reivindicacións ten que ver coa implantación do servizo de cercanías 

nas principais áreas metropolitanas, así como a mellora das frecuencias e horarios actuais, 

ademais de aplicar unha política tarifaria atractiva que promova o uso deste transporte 

colectivo en detrimento do vehículo particular xa que, de non modificar a política 

ferroviaria desenvolta no País, Galiza verase duplamente prexudicada. Por un lado, por 

carecer do servizo de cercanías e, por outro, que tampouco se poida aproveitar esa 

bonificación no servizos de media distancia Avant. 

 

Co anuncio da semana pasada da bonificación do 100% dos abonos do servizo de 

cercanías e media distancia adiantouse que o obxectivo é promover o uso do transporte 
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público. Durante o debate, o deputado do BNG no Congreso dos Deputados Néstor Rego, 

avanzaba que ningún galego e galega se beneficiaría das bonificacións no servizo de 

cercanías porque en Galiza non existen as cercanías ferroviarias, lembrando que o noso 

país é practicamente o único territorio do Estado que non ten este tipo de servizo en 

ningunha das súas áreas metropolitanas. 

 

Para ser exactos, a única vía que o Goberno considera como servizo de cercanías é 

o pequeno tramo que conecta Ferrol e Ortigueira, a rede de ancho métrico que 

tradicionalmente coñecemos como FEVE, mais esta liña está absolutamente deteriorada e, 

polo tanto, ten moi poucos usuarios. 

 

Así, nesta medida anunciada queda fóra o servizo de media distancia Avant que 

conecta as cidades de Ourense, Santiago de Compostela e A Coruña. Desde o BNG 

entendemos como unha burla que este servizo quede fóra das bonificacións anunciadas 

polo Goberno. O Executivo Central emprega como xustificación que esta medida só está 

orientada a persoas que utilizan o ferrocarril de maneira recorrente para os seus 

desprazamentos habituais, función que cumpre maioritariamente o servizo de media 

distancia Avant xa que as persoas de Ourense que collen habitualmente o tren a Santiago 

ou a A Coruña é por razóns, sobor de todo, laborais ou de estudos. 

 

Así as cousas, non hai ningunha xustificación para que Galiza se vexa duplamente 

discriminada. Por un lado, por carecer do servizo de cercanías e, por outro, por non poder 

aproveitar esa bonificación nos servizos de media distancia Avant, aínda sendo conscientes 

de que os servizos convencionais son claramente precarios e están suscitando as protestas 

e as críticas dos usuarios e usuarias habituais por teren horarios inadecuados, poucas 

frecuencias e uns prezos excesivos. 

 

Cómpre reclamar ao Goberno do Estado que mude a política ferroviaria co noso 

País e que reconsidere que os servizos de media distancia Avant non vaian poderse 

beneficiar desa bonificación de 100% para os usuarios habituais. De non rectificar esta 

decisión, o Goberno do Estado estará prexudicando a moitas persoas usuarias do 

ferrocarril en Galiza e, ademais, non se estará conseguindo o obxectivo de promover o uso 

deste tipo de transporte colectivo como medio habitual. 

 

A mellor maneira de promovelo non é con bonificacións de catro meses se non 

favorecendo uns bos servizos ao longo de todo o ano. Neste sentido, o Goberno Central 

debe implantar o servizo de cercanías ferroviarias nas principais cidades e áreas 

metropolitanas do País porque, existindo as infraestruturas necesarias, só falta vontade 

política para aplicar liñas e frecuencias axeitadas e axustadas á realidade das persoas 

usuarias, así como unha política tarifaria atractiva. Non esquecemos tampouco cuestións 

pendentes como a reposición das liñas, o aumento das frecuencias ou o abaratamento dos 

prezos.  

 

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 ao Goberno do Estado a que inclúa os trens Avant Ourense – Santiago - A 

Coruña nas bonificacións do 100% de todos os abonos para trens do servizo público de 

Cercanías, Rodalíes e Media Distancia operados por Renfe e que se extenderá do 1 de 

setembro ao 1 de decembro de 2022. 
 

 

As moción 8.2 e 8.10 da orde do día debátense conxuntamente, procedendo á súa 

renumeración, pasando agora a 8.10 a ser a 8.3. 

 

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

seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 
8.3 Moción do Grupo de Democracia Ourensana en relación co aumento 

inmediato da oferta de billetes a prezos accesibles para o traxecto Ourense-Madrid, 

así como a inclusión do traxecto Ourense-Santiago na campaña de promoción do uso 

do tren. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 20 de diciembre se ponía en servicio la línea de alta velocidad Madrid-

Ourense. Comenzaban a circular a partir de esa fecha trenes AVE Y ALVIA pendientes de 

que se incorporen a la línea las prometidas nuevas unidades de AVRIL. 

 

También a la espera de liberalizarse la línea, lo que permitiría la incorporación de 

operadores privados, Renfe continúa siendo el único operador y lo hace en régimen de 

monopolio. 

 

A fecha de hoy la frecuencia es de 8 ALVIAs y 2 AVEs en dirección Madrid 

durante la semana que se reduce a 6 ALVIAs y 1 AVE sábados y domingos. En dirección 

Ourense la frecuencia es de 8 ALVIAs Y 3 AVEs diariamente pero que en sábados y 

domingos también se reduce a 8 trenes (pueden variar AVE- ALVIA). 

 

En cualquier caso venimos observando como estas frecuencias se muestran 

claramente insuficientes sobre todo en los viajes de fin de semana, especialmente ahora, en 

el período estival. Estos días, encontrar un asiento libre para viajar se antoja tarea, más que 

complicada, imposible. Mas aún si se intenta hacer a precios asequibles: se tiene 

constancia de han llegado quejas de tener que abonar hasta 400€ por un viaje de ida y 

vuelta. 

 

Renfe, desde su privilegiada posición de monopolio, a imitación de las compañias 

aéreas “low cost”, juega con la oferta-demanda y la variación de precios de billetes se nos 

antoja escandalosa, máxime tratándose de una empresa pública que parece estar 
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especulando y beneficiándose de su privilegiada situación para “hacer caja”, cuando lo 

deseable sería una fuerte promoción del nuevo servicio en el año de puesta en marcha de la 

tan esperada linea de alta velocidad Madrid-Galicia, (sí, repetimos, Madrid-Galicia), 

poniendo suficientes frecuencias a disposición de los potenciales viajeros y a precios 

atractivos. La promoción inicial de lanzamiento que se realizó de billetes a 15€ demostró 

claramente, al agotarse en semanas, que la línea podría tener una alta demanda. 

 

Ante un verano sin apenas restriciones tras la pandemia y en pleno año Xacobeo, 

comprobamos en estos días como Renfe se ha visto desbordada en la demanda. Cuando 

deberíamos estar asistiendo no solo a la recuperación del sector turístico (tan necesitado 

tras 2 años tan críticos) e incluso a ver superadas las cifras de 2019, nos encontramos con 

el frenazo que supone que Renfe no sea capaz de atender a la demanda existente. Una vez 

más la falta de previsión y la consiguiente y adecuada planificación se hace evidente y no 

exageramos al afirmar que en cierto modo nuestro sector turístico “está perdiendo el tren” 

 

Ante esta fuerte presión de la demanda en estos meses y en general durante los 

fines de semana, la oferta de billetes por parte de Renfe en el trayecto Madrid-Galicia se 

esta mostrando alarmantemente insuficiente. 

 

Cuando asistimos a los anuncios del Gobierno central de que a partir de Setiembre 

habrá importantes bonificaciones e incluso algunos trayectos gratis en cercanías y media 

distancia, en Ourense vemos como podemos, en principio, quedar al margen de estos 

beneficios en la línea de Santiago que cubren los AVANT. 

 

Es por ello que solicitamos al pleno la aprobación de la siguiente propuesta 

1. Exigir a Renfe el aumento inmediato de la oferta de billetes a precios asequibles 

para el trayecto Ourense-Madrid así como la inclusión del trayecto Ourense-

Santiago en la campaña de Promoción del uso del tren.  

 

As moción 8.2 e 8.3 debátense conxuntamente, figurando o debate conxunto na 

moción 8.2 

 

 

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

seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 
8.4 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE a prol da reapertura 

inmediata da oferta pública termal, así como da actualización e posta en marcha do 

Plan estratéxico termal e do Plan de acción con motivo da chegada do AVE antes de 

rematar o 2022. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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O 23 de decembro de 2019 publicouse a lexislación que regula o aproveitamento 

lúdico das augas termais de Galicia, unha norma claramente lesiva para os intereses de 

Ourense que entrou en vigor a comezos de 2021. Poucos meses despois da súa 

publicación, en marzo de 2020, as instalacións termais da cidade foron clausuradas 

temporalmente como medida preventiva pola ameaza da Covid-19, mais este peche 

inicialmente provisional acabou converténdose en indefinido pola calamitosa xestión do 

goberno local e autonómico. Tanto é así que a día de hoxe, 5 de agosto de 2022, seguimos 

sen termas públicas en Ourense. 

 

Non só non se aproveitou o tempo de peche por mor da pandemia para levar a cabo 

unha adaptación que xa tiña que estar prevista moito antes, senón que, tralo levantamento 

desta medida temporal e de volta á “nova normalidade”, as termas continuaron fóra de 

servizo. Neste sentido, cabe recordar que durante o boom turístico do verán de 2021 o 

termalismo permaneceu pechado, mentres que en outubro dese mesmo ano a concelleira 

de Turismo, Flora Moure, sorprendeunos a todos e todas anunciando que se estaba a 

xestionar unha “reapertura temporal” mentres non se resolvían os expedientes para a 

adaptación plena dos vasos termais. É dicir, cabía a posibilidade de aplicar unha solución 

temporal para un problema creado polo propio Partido Popular, pero eles mesmos tardaron 

máis de 4 meses en decatarse. Entre tanto, perdeuse a oportunidade de capitalizar o noso 

valor termal nun verán de especial afluencia turística e as pozas viviron o peor episodio de 

abandono da súa historia recente, que segue sen resolverse a día de hoxe. 

 

O pasado día 12 de xullo de 2022, a mesma concelleira de Termalismo informaba 

na correspondente Xunta de Área do previsible comezo das obras de adaptación á nova 

lexislación nunha serie de vasos termais, concretamente da Burga de Canedo, Muíño da 

Veiga, Chavasqueira e Outariz, que se alongarían durante todo o período estival. Así 

mesmo, coñeciamos que no caso piscina termal das Burgas, o prazo de execución da 

adaptación ascendía ata os 9 meses. É dicir, atopámonos novamente cun escenario 

dramático para o turismo na capital, no cal o termalismo vai permanecer pechado 

durante todo o verán por mor do retraso na adaptación das pozas ao disposto por 

unha lei que entrou en vigor hai xa máis de ano e medio. Ademais, existe o risco engadido 

de perder unha importante subvención da Xunta de Galicia para financiar estas obras de 

acondicionamento, que non poderá xustificarse antes de rematar o ano porque os traballos 

seguirán en curso. 

 

Como factores agravantes, cómpre lembrar que este neglixente peche termal ten 

lugar nun período especialmente fértil para o turismo galego, coa confluencia de dous fitos 

históricos: o Xacobeo extraordinario e a chegada da alta velocidade a Galicia. Cabe 

pensar que un goberno solvente e comprometido tería en consideración tales 

acontecementos, tanto á hora de lexislar en materia de termalismo como á hora de 

programar a posta en marcha dos cambios aos que insta a normativa. En todo caso, na 

actualidade xa podemos afirmar que, como era de agardar, a chegada do AVE –en 

conxunto co dobre Ano Santo compostelán– leva tido un impacto sen precedentes no 

número de persoas nos visitan e que, igual que o ano anterior, seguen atopando o 

termalismo pechado e desmantelado. Lamentablemente, os visitantes tampouco poden 

gozar dun programa cultural e de lecer inexistente nunha cidade empobrecida e que 

esmorece a todos os niveis. 
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Por outra banda, o pasado 28 de xuño de 2022 constituíse, por parte da Concellería 

de Turismo, Termalismo e Participación Cidadá, o Consello Municipal de Turismo, dando 

así cumprimento a un acordo do ano 2021. Na súa primeira reunión, algúns colectivos 

activamente implicados no rescate do termalismo na cidade incidiron na necesidade de 

sacar partido canto antes das moitas oportunidades que brinda a chegada da alta velocidade 

á nosa cidade para así mellorar algunhas das nosas infraestruturas existentes, abrindo a s 

fontes termais, potenciando o casco histórico, explotando e expandindo a nosa capacidade 

hoteleira e promocionando as nosas denominacións de orixe, cun comercio vivo que 

responda ás esixencias dos nosos turistas, pero tamén ás dos nosos veciños e veciñas. 

 

Este primeiro encontro –que tivo lugar máis dun ano despois de aprobarse a 

constitución deste consello en pleno– puxo de relevo que debemos traballar cóbado con 

cóbado coas forzas vivas da nosa cidade, remando na mesma dirección para acadar o noso 

máximo potencial en cuestións estratéxicas como o termalismo. Neste sentido, ademais de 

encher de contido este órgano para o seu funcionamento efectivo, precisamos actualizar 

canto antes o noso Plan Estratéxico Termal. Xa no mes de xaneiro de 2021 grupo socialista 

trouxo a este pleno unha moción que instaba a revitalizar o termalismo en Ourense a través 

da recuperación e actualización do citado plan coa participación de todas as forzas 

políticas, económicas e sociais do concello, procurando o máximo consenso. Malia que a 

iniciativa foi aprobada por unanimidade, de momento non se fixo absolutamente nada para 

traer ao presente esta guía de actuacións en materia de política termal. É máis, a involución 

do termalismo na cidade dende entón é evidente. 

 

Tamén quedaron pechadas no mesmo caixón as medidas do “Plan de acción no 

destino turístico Ourense ante a chegada do AVE”, un documento que elaborou un equipo 

especializado da Universidade de Vigo, dirixido polo profesor José Antonio Fraiz, para 

facer do AVE un medio de fortalecemento socioeconómico da cidade e da provincia, e que 

segue sen executar dende o ano 2016. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE presenta neste Pleno, para 

a súa aprobación, as seguintes PROPOSTAS DE ACORDOS: 

 

1. Instar ao goberno municipal á reapertura inmediata da oferta pública termal, 

así como á súa adaptación horaria, mudando o horario de peche actual por un 

máis acorde ao período estival, que permita aproveitar as horas do solpor. 

2. Instar ao goberno municipal a actualizar e reactivar o plan estratéxico termal 

de Ourense antes de que remate o 2022, garantindo a participación na elaboración 

das forzas políticas, económicas e sociais do noso concello, procurando o maior 

consenso posible. 

3. Instar ao goberno municipal a encher de contido o Consello Municipal de 

Turismo para lograr o seu funcionamento efectivo segundo o establecido no seu 

propio regulamento, e que á súa vez se priorice, dentro do marco deste Consello, a 

actualización e posta en marcha do Plan de Acción no destino turístico Ourense 

ante a chegada do AVE, antes de rematar o 2022. 
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O Pleno do Concello, por dezanove votos a favor do Grupo Municipal do PSdeG-

PSOE, do Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal de Ciudadanos, do 

Grupo Municipal do BNG e de dona María Teresa Rodríguez Garrido e dona María del 

Mar Fernández Dibuja, concelleiras non adscritas; catro 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. 

 

8.5 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 división 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 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 
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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, cando 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 cms 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”.  

 

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. 
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En consecuencia, por todo o exposto, desde o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE 

de Ourense, solicitamos 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. 
 

 

Retírase a moción da orde do día polo grupo propoñente. 

 

8.6 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para o restablecemento e 

reapertura urxente da Oficina de Rehabilitación Urbana, Vivenda e Peri do Concello 

de Ourense, a creación dun punto de información municipal para o bono alugueiro 

mocidade e a apertura ao público da Oficina do Ecobarrio para o asesoramento en 

materia de axudas de aforro e eficiencia enerxética para vivendas no marco do Plan 

estatal de vivenda 2022-2025 en colaboración coa Xunta de Galicia. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A vivenda ten que ser o quinto pilar do Estado do Benestar, porque sen unha 

vivenda digna non se pode vivir dignamente. As novas políticas en materia de vivenda 

deben ser unha aposta e un compromiso dos gobernos municipais, e no noso caso unha 

oportunidade histórica que pode supoñer un punto de inflexión para Ourense, tanto na 

rehabilitación urbana como na mellora no acceso á vivenda da xente moza ou daqueles 

cunha maior vulnerabilidade social. 

 

Coa crise da COVID, a Unión Europea acordou aprobar un instrumento de 

recuperación e resposta á crise orixinada polo coronavirus, o chamado mecanismo de 

recuperación e resiliencia, por importe de 672.500 M de €; dos cales lle corresponden a 

España 140 M de € entre 2021 e 2026 e que se concretan no Plan de Recuperación, 

Transformación e Resiliencia do Goberno de España presentado en xuño de 2021 e 

autorizado pola UE no mes de decembro dese mesmo ano. 

 

Para a implantación do PRTR o goberno de España aprobou o Real Decreto 

853/2021, de 5 de outubro, polo que se regulan os programas de axuda en materia de 

rehabilitación residencial e vivenda social e o Real Decreto-Lei 19/2021, de 5 de 

outubro de medidas urxentes para impulsar a actividade de rehabilitación 

edificatoria. 

 

Os Orzamentos Xerais do Estado para 2022 destinados a Vivenda e Axenda 

Urbana multiplican por 7 os de 2018, os últimos do Partido Popular á fronte do Goberno 

de España, sendo a partida consignada de 3.290 M de €, a maior da historia do país neste 

ámbito. 
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A maiores aprobouse o Real Decreto 42/2022, de 18 de xaneiro, polo que se 

regula o Bono Aluguer Mocidade e o Plan Estatal para o acceso á vivenda 2022-2025. 

 

Esto supón para España un volume de axudas como nunca antes se deron na UE 

froito dun acordo concebido coma un plan de choque a nivel económico e laboral para a 

recuperación logo da COVID, e unha inevitable necesidade de mudar o modelo económico 

cara a un menor gasto do consumo enerxético que ten que mudar o sector da rehabilitación 

a curto, medio e longo prazo. 

 

Unha excelente xestión posta en marcha en tempo récord polo Goberno de España 

que só poderá levarse adiante en coordinación coa Xunta de Galicia, as Deputacións 

Provinciais e os Concellos. 

 

OFICINA DE REHABILITACIÓN, VPP E PERIS DO CONCELLO DE OURENSE 
 

Ourense é a única das grandes cidades de Galicia que deixou de ter unha 

Oficina de Rehabilitación o pasado 17 de febreiro de 2022 grazas a Jácome e ao Partido 

Popular. 

 

Somos a última das urbes galegas en canto á contía de fondos e recursos 

acadados nos últimos anos para rehabilitación, rexeneración, renovación urbana e 

para acceso a vivenda, pola ausencia de xestión e compromiso dos gobernos de PP e 

Jácome nos últimos 7 anos. 

 

A Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación, rexeneración e rehabilitación 

urbanas de Galicia, no seu artigo 71. Ámbito de actuación de los centros de 

regeneración urbana de interés autonómico. Punto 1, di textualmente “En cada 

ayuntamiento deberá existir, adscrito a la Administración municipal, un único centro de 

regeneración urbana de interés autonómico, que ejercerá sus funciones en la totalidad de 

los ámbitos del municipio con áreas de regeneración urbana de interés autonómico 

declaradas o que se declaren”. 

 

Dende o Grupo Municipal Socialista reiteramos unha e outra vez durante o 

presente mandato a necesidade de manter a Oficina de Rehabilitación, VPP e PERIs no 

Casco Histórico, concretamente na súa ubicación na Rúa Primavera, e tamén da urxencia 

de dotala de reforzo de persoal necesario para a xestión e tramitación urbanísticas e das 

subvencións vencelladas a rehabilitación, rexeneración e renovación urbana en Ourense. 

 

A inquina persoal e o desinterese de Jácome con esta dotación municipal, xunto 

coa pasividade do seu socio de goberno do Partido Popular, acadaron que dende o 17 de 

febreiro, pasara a integrarse nas dependencias da Concellería de Urbanismo, o que 

conlevou o seu desmantelamento polo inapropiado das novas instalacións para o 

desenvolvemento do traballo e da atención ao público do persoal vencellado a esta área 

clave de xestión. 
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Os socialistas poñemos de manifesto unha vez máis o grandísimo traballo dos 

funcionarios e funcionarias municipais desta oficina que, contra vento e marea, con 

escaseza de recursos humanos e materiais, e a pesares do desgoberno existente nos últimos 

anos, seguiron a xestionar dunha maneira eficiente, responsable e diligente as actuacións 

nesta materia no noso Concello. 

 

Tratouse doutra decisión arbitraria do Alcalde en contra do criterio do resto da 

corporación municipal, que nas propias reunións da comisión do PEPOU esiximos de 

maneira unánime a permanencia deste equipamento estratéxico na súa actual ubicación, e 

máis aínda nun momento clave como o que vivimos, no que está no aire a aprobación do 

Plan Especial de Protección do Sitio Histórico da Cidade de Ourense (PEP-

OURENSE), a futura adhesión e xestión do Plan Rexurbe da Xunta de Galicia ou a 

xestión dos Fondos Next Generation en materia de vivenda, fundamentais para o 

futuro de Ourense e tamén para o rexurdir do Casco Histórico, espoliado e 

abandonado os últimos anos por Jácome e o PP. 

 
BONO ALUGUER MOCIDADE 

 
O Bono Aluguer Mocidade é unha aposta firme do Goberno Socialista para que a 

vivenda sexa un verdadeiro dereito para os mozos e as mozas, un fito histórico no Estado 

do Benestar para o noso país. Xunta ao Plan Estatal de Vivenda 2022-2025. Amosa que un 

novo modelo de xestión das políticas de vivenda é posible e necesario, e debe ser un 

reforzo para unha recuperación económica xusta coa mocidade coma protagonista. 

 

Esta medida fixa unha axuda por valor de 250 euros mensuais que 

permitirá a emancipación de milleiros de mozos e mozas no noso país. 

 

O Concello de Ourense, como institución máis próxima á cidadanía, e ante a 

desidia demostrada pola Xunta de Galicia neste ámbito debe colaborar e ofrecer solucións 

de ámbito local para os mozos e as mozas de Ourense. 

 

AXUDAS AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA EN VIVENDAS. OFICINA DO 

ECOBARRIO 

 
Máis de 6.800 M de € dos 140 M de € en transferencias e créditos que recibirá 

España dende 2021 ata 2026 irán destinados á rehabilitación de barrios e á mellora da 

eficiencia enerxética dos edificios, tanto de vivendas como de oficinas e institucións 

públicas, mediante actuacións para reducir o consumo energético e a incorporación de 

enerxías renovables. 

 

O 14 de maio de 2019 a Xunta de Galicia adxudicou a través do INEGA, por 

un importe de case 500.000 € a implantación e atención dunha oficina de información do 

proxecto Ecobarrio en Ourense, sita no barrio da Ponte. 
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O obxectivo principal desta oficina era informar ás comunidades de veciños, 

asociacións e particulares sobre as axudas e actuacións en materia de eficiencia enerxética 

que poderían levarse a cabo no marco do proxecto autonómico. 

 

Existe a día de hoxe un grupo de traballo técnico entre representantes do Concello 

de Ourense a Xunta de Galicia para a xestión do proxecto Ecobarrio pero a realidade, 

despois de case 3 anos é que a oficina no barrio da Ponte segue pechada sen uso. 

 

Ante a falla de iniciativa da Xunta de Galicia e o desleixo evidente con este 

proxecto estratéxico, prantexamos que dende o Concello de Ourense se poida abrir ao 

público e dotar do persoal necesario para a información e asesoramento e materia de 

axudas de aforro e eficiencia enerxética parellamente, e de acordo coas liñas de 

subvencións dispoñibles a nivel estatal e autonómico. 

 

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

súa aprobación, as seguintes propostas de ACORDOS: 

 
1. Instar ao Goberno Municipal a que proceda ao restablecemento e apertura 

urxente a Oficina Municipal do PERI, Vivenda e Rehabilitación Urbana na súa 

anterior ubicación na Rúa Primavera do Casco Histórico de Ourense. 

 
2. Instar ao Goberno Municipal a acollerse ao Programa de Apoio ás Oficinas de 

Rehabilitación ata o ano 2026, tal e como establece o RD 853/2021 de 5 de 

outubro, polo que se regulan os programas de axuda en materia de rehabilitación 

residencial e vivenda social do PRTR nos seus artigos 21 e 28 e a Lei 1/2019 de 

rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas de Galicia no seu artigo 69. 

 
3. Instar ao Goberno Municipal á creación dun punto de información onde se 

ofreza asesoramento sobre os requerimentos e o procedemento que é preciso 

completar para poder acceder aos Bonos de Aluguer para a Mocidade. 

 
4. Instar ao Goberno Municipal en colaboración coa Xunta de Galicia á posta en 

marcha e apertura ao público dun punto de información e asesoramento en 

materia de Axudas para o Aforro e Eficiencia Enerxética de Vivendas en 

Ourense, na actualmente pechada Oficina do Ecobarrio do Barrio da Ponte, 

complementario ao que aínda pendente do dito proxecto, e que acade reactivar 

esta dotación inutilizada e pechada nos últimos 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 de Ciudadanos, do 

Grupo Municipal do BNG e de dona María Teresa Rodríguez Garrido e dona María del 

Mar Fernández Dibuja, concelleiras non adscritas; catro abstencións do Grupo Municipal 

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

adoptou a seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 
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8.7 Moción do Grupo Municipal do BNG relativa á conservación e posta en 

valor do castro de Santomé. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

A escasos tres quilómetros do centro urbano de Ourense atópase o complexo 

arqueolóxico de Santomé, imprescindible para coñecer unha parte fundamental do pasado 

da cidade. Nel concorren os valores históricos, característicos dun complexo de xacemento 

arqueolóxico, cos naturais, derivados dunha contorna que non só conserva unha vexetación 

peculiar senón que goza dun emprazamento privilexiado, con impresionantes vistas sobre a 

cidade. 

 

Desde unha perspectiva arqueolóxica, Santomé destaca por ser un dos poucos 

exemplos da Península onde aínda se pode observar a convivencia, no tempo e no espazo, 

de dúas culturas moi diferentes. Na parte máis elevada, restos dun Castro, poboación 

fortificada propia das cultura castrexa, pobos da Idade de ferro. Na chaira, unha típica vila 

galaico-romana. Esta zona foi ocupada entre o século I e o V despois de Cristo, o que pon 

de manifesto como os modos e as formas romanas conviviron en perfecta simbiose coas 

tradicións anteriores, creando modelos que van pervivir moito tempo en Galiza. 

 

As primeiras referencias sobre Santomé débense a Don Manuel Branco Guerra, que 

entre os anos 1969 e 1974 realizou unha serie de catas no Castro e a súa contorna, poñendo 

de manifesto a importancia arqueolóxica do lugar para o coñecemento do mundo galaico-

romano nun amplo período de tempo.  

 

Será a partires de 1983, cando a realización dunha serie de excavacións 

sistemáticas levadas a cabo no contexto das actividades do Museo Arqueolóxico 

Provincial de Ourense, desvelen a complexidade cronolóxico-cultural do asentamento e o 

seu potencial, tanto desde o punto de vista estrictamente científico como do seu 

aproveitamento sociocultural. 

 

Durante estes anos, singularmente a partires do 2000, mediante un convenio do 

Grupo Marcelo Macías e coa asociación que xestionaba os fondos europeos PRODER, e 

no 2003 coa fundación Pedro Barrié de la Maza, ao ser seleccionado o proxecto na súa 

convocatoria de 2002-2003, fixéronse actuacións no Castro, consistentes na consolidación 

e conservación das estruturas verticais e horizontais, seguindo criterios cientificamente 

contrastables que harmonizan coa lexislación vixente nesta materia, tendo en conta en todo 

momento a definición e funcionalidade dos espazos sobre os que se estaba actuando, 

priorizando nuns determinados casos uns aspectos sobre outros.  

 

Deseñáronse paneis interpretativos, editouse material divulgativo, así como unha 

guía arqueolóxica e outra da vexetación, ademais dun vídeo con imaxes infográficas 

animadas. O papel do museo arqueolóxico neste ámbito ten sido excepcional, con máis de 
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25 artigos científicos, 3 libros, un video explicativo en 3D, o que fai que esteamos 

probablemente diante do castro máis e mellor estudado.  

 

Así mesmo, á entrada do xacemento habilitouse unha caseta de madeira que até hai 

dous anos funcionou como punto de información, atendido, inicialmente, por licenciados e 

licenciadas en historia e contratados por medio do programa LABORA e nos últimos 

tempos por persoal do Concello de Ourense, ao que pertence este espazo senlleiro.  

 

Máis recentemente, en abril deste ano, a Concellería de Turismo puxo en marcha 

audioguías, que mediante un código QR permiten acceder, en varios idiomas, á 

explicación das distintas partes que conforman o xacemento.  

 

Mais sendo todo o anterior positivo, é un dos nosos elementos patrimoniais máis 

singulares e descoñecidos. Hai anos un grupo de persoas facía unha enquisa para saber de 

primeira man o grao de coñecemento entre os Ourensáns e Ourensás e de cada dez persoas, 

dúas afirmaban coñecer o Castro pero so unha dicía telo visitado. 

 

E ese é o gran problema que queremos abordar a través desta moción. Como é 

posible que unha inmensa maioría da poboación descoñeza que Ourense conta cun espazo 

singular como este? 

 

A cuestión central desta moción é como podemos mellorar o aspecto actual do 

Castro, con síntomas de abandono. Como podemos integrar o coñecemento do noso 

patrimonio no deseño curricular dos colexios do concello, e como podemos aproveitar eses 

espazos para cuestións que non sexan estrictamente visitas guiadas. 

 

Definir estes tres aspectos son chave, porque contribúen ao coñecemento do 

concello, e por tanto a autoestima colectiva, non entran en colisión cos intereses das 

empresas privadas, que fan un importante labor de divulgación e explicación, na medida 

en que permiten pór en valor un espazo senlleiro. 

 

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

do pleno da corporación a adoción dos seguintes  

 
ACORDOS 

 
1. Instar ao Concello de Ourense a realizar, en colaboración coa Direción Xeral de 

Patrimonio da Xunta de Galiza, un acordo ou convenio que funcione práctica e 

administrativamente e que permita realizar labores de mantemento, conservación e limpeza 

do Castro para que estea na mellor das condicións e, de paso, eviten a proliferación de 

posibles focos de lume, nunha zona dunha especial riqueza paisaxística e medioambiental. 
 

2. Instar ao Concello de Ourense, para que, a través da Concellaría de Educación, en en 

colaboración cos principais actores, Museo Arqueolóxico, departamento de arqueoloxía do 

concello e cantos outros se queiran sumar, busquen achegar á comunidade educativa o 

coñecemento deste espazo singular. 
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3. Instar ao Concello de Ourense a empregar os distintos espazos patrimoniais, 

singularmente este espazo natural, para celebrar de xeito descentralizado, actividades 

culturais que permitan dar a coñecer e pór en valor os mesmos. 

 
 

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

seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 
8.8 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á problemática dos 

incendios forestais. 

 
Exposición de motivos: 

 
O lume volve devorar o monte galego. Desde fai xa demasiado tempo, a chegada 

do verán trae da man unha realidade que só mostra a súa brutalidade cando se vive de 

preto. Os fortes ventos e as elevadas temperaturas, xunto co abandono dos montes, e unha 

precaria política preventiva favorecen a propagación dos incendios e dificultan os labores 

de extinción. Esforzos inconmensurables que tratan de combater un inimigo que ten detrás, 

nunha alta porcentaxe, a man do home. 

 

De forma xeral, os incendios forestais clasifícanse segundo a causa que os orixine 

en cinco grandes grupos:  

 

• Incendios producidos por raio  

• Incendios producidos por neglixencias e causas accidentais  

• Incendios intencionados  

• Incendios de causa descoñecida  

• Reprodución dun incendio anterior  

 

Polo menos o 81,16% dos sinistros están causados por actividades humanas, xa 

sexa por neglixencias e accidentes ou de forma intencionada, segundo datos oficiais de 

2017. Europa, e máis en particular a rexión mediterránea, está a requentarse máis rápido 

que calquera outro continente. O IPCC (Panel Intergubernamental sobre o Cambio 

climático), advirte que os ecosistemas mediterráneos (unha gran porcentaxe da provincia 

de Ourense, como o macizo central, atópase na Rexión Bioxeográfica Mediterránea) están 

entre os máis vulnerables do mundo. O cambio climático está a acelerar a virulencia dos 

incendios cada vez máis perigosos e con risco extremo tanto para os ecosistemas como 

para a poboación.  

 

Tamén, o abandono dos usos tradicionais de aproveitamento dos bosques, a perda 

do pastoreo tradicional, que actúan como auténticas rozadoras naturais da materia 

combustible do monte ou o despoboamento provocou a perda da paisaxe en mosaico (ese 

que asociamos con beleza da paisaxe e que son especialmente ricos en biodiversidade) e o 
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aumento da superficie cuberta con maleza e bosques novos provoca un aumento da 

inflamabilidade ao haber máis combustible dispoñible.  

 

Doutra banda, as nefastas políticas de repoboación con especies de crecemento 

rápido e cultivos dunha soa especie, substituíndo así os nosos bosques autóctonos que 

actúan como barreira na propagación do lume, dá lugar a unha inadecuada xestión e 

planificación das masas forestais para a súa adaptación ao cambio climático, e para a 

prevención de riscos. Todo este cúmulo de despropósitos sementou o bosque galego de 

bombas de reloxería para que os incendios arrasen a nosa xeografía.  

 

Ningún goberno mostrou o máis mínimo interese por endurecer as penas para estes 

verdadeiros terroristas ambientais. Cando o poder coercitivo do Estado actúa con 

contundencia, castigando a comisión dun ilícito coa máxima severidade, a comisión desa 

conduta deixa de compensar ao infractor, o que redunda, non na súa desaparición, porque 

hai moitas máis causas, pero si na súa drástica diminución. Só hai que lembrar o número 

de mortes por accidentes de circulación antes do endurecemento das sancións no ano 2000 

e na actualidade, cun descenso de máis dun 70%.  

 

A todo isto, hai que sumar a non existencia de verdadeiros operativos de 

prevención. En España e en Galicia, en particular, falla a prevención. É necesario que se 

dedique moito máis orzamento aos labores de prevención, menos mediáticas, pero que 

fixan poboación e emprego no sector forestal cando o emprego é estable os 365 días do 

ano.  

 

Corrixir o abandono rural, lembrar o importante papel da gandería extensiva na 

dinamización do medio rural, unha adecuada xestión das masas forestais, recuperar as 

paisaxes en mosaico, e un plan de prevención son algunhas das medidas encamiñadas a 

recuperar os sistemas agrosilvopastoriles que preveñen incendios nun contexto como o 

actual que nos anticipa un escenario dos chamados incendios de sexta xeración, claramente 

incontrolables.  

 

O noso termo municipal non é alleo a toda esta problemática polo que desde o 

Concello podemos exercer un papel decisivo na prevención denunciando os 

incumprimentos en materia de limpeza de leiras ás autoridades competentes.  

 

Así mesmo, desde Ciudadanos consideramos que o papel do concello debería ir 

encamiñado a facer todo o posible por conservar aqueles espazos naturais que rodean ás 

nosas parroquias e que na actualidade, afortunadamente aínda conservan especies 

autóctonas mantendo baixo control á vexetación invasiva. Exemplos como os da masa 

forestal que se atopa entre o concello de Amoeiro e o de Ourense, concretamente nas 

parroquias de Castro de Beiro, Santa Olaia de Beiro e Palmés deberían contar cunha 

especial protección. Ademais, consideramos importante a recuperación dos nosos camiños 

que fan de freo ao avance a vexetación incontrolada e á vez xeran oportunidades de lecer e 

deporte. 

Proposta para a súa aprobación: 
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1.- Instar á Xunta de Galicia a implantar un servizo de prevención e extinción de incendios 

totalmente público e operativo 365 días ao ano centrado na selvicultura preventiva.  

2.- Instar á Xunta de Galicia a elaborar un plan de restauración e recuperación da 

superficie forestal con especies autóctonas como masa forestal predominante.  

3.- Instar á Xunta de Galicia a cumprir a lexislación en materia de montes e ordenación 

territorial para evitar o mal estado das devasas ou vías de acceso.  

4.- Instar ao concello de Ourense a traballar nun plan ambiental encamiñado á 

conservación de masas forestais e incorporar ao inventario municipal de bens todos os 

camiños tradicionais que sexan de titularidade pública recuperando estes espazos como 

ferramentas para desenvolver unha política ambiental axeitada.  

 

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

seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 
8.9 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a fomentar o uso da 

bicicleta eléctrica na cidade. 

 
Exposición de motivos: 

 
A bicicleta constitúe unha forma económica e ecolóxica de moverse con maior 

fluidez e tranquilidade polas cidades. Este transporte sostible é fundamental para diminuír 

os niveis de contaminación xa que o seu impacto no medio ambiente é nulo ao non 

producir gases tóxicos nin contaminación acústica o que conduce ás cidades a unha maior 

calidade de vida.  

 

Nas grandes capitais europeas xa está implantada como a gran alternativa sostible, 

mentres que en España aínda hai poucas cidades con este modelo de mobilidade en parte 

polas condicións orográficas, como é o caso de Ourense.  

 

Un problema que se viu liquidado grazas á tecnoloxía que converteu á bicicleta 

eléctrica nunha das grandes protagonistas deste desenvolvemento sostible e é que, segundo 

algunhas estimacións, calcúlase que en 2023 venderanse ata 40 millóns de bicicletas con 

motor.  

 

De feito, o seu uso adáptase a cada cidade ao permitir percorrer distancias máis 

longas e subir costas con menos esforzo grazas ao seu motor. O movemento fluído e o seu 

carácter sinxelo fana perfecta para a contorna urbana sen a necesidade de ter unha boa 

condición física.  
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Fomentar que os cidadáns reduzan o uso de vehículos tradicionais e contaminantes 

en favor de medios alternativos como a bicicleta é tarefa de todas as Administracións. Para 

iso, é necesario que a poboación sexa consciente de todas as vantaxes ecolóxicas que 

supón a utilización desta forma de mobilidade xa que segundo os datos, por cada 10 km 

percorridos en bicicleta evitamos uns dous quilos de CO2 á atmósfera.  

 

A estas alturas, Ourense necesita a implicación de todos os partidos políticos e 

forzas sociais para cambiar a nosa forma de mobilidade, adaptando definitivamente a 

Ourense ao século XXI en materia de mobilidade sostible, que pasa ineludiblemente, por 

fomentar o uso da bicicleta eléctrica.  

 

Así, desde Ciudadanos cremos que hai que sumar iniciativas desde todas as 

Administracións para fomentar o seu uso. Por exemplo, o consello da Xunta de Galicia 

autorizou o pasado xoves 14 de xullo unha nova liña de axudas para promover o uso da 

bicicleta. O programa contará cun orzamento de 500.000 euros, que se destinarán a 

subvencionar a adquisición de bicis eléctricas. Os beneficiarios recibirán entre 500 e 700 

euros, dependendo de se teñen familia numerosa.  

 

Desde o Concello de Ourense tamén podemos sumar iniciativas como a creación 

dunha unha Oficina Municipal da Bicicleta para coordinar as políticas públicas 

desenvolvidas sobre mobilidade ciclista e apostar por un plan que xere o soporte político, 

social, loxístico e urbanístico para aumentar o seu uso a través dun sistema municipal de 

bicicletas eléctricas, que ademais non necesitan dun carril bici específico co fin de lograr 

unha cidade máis habitable e máis sostible e iso conduce tamén a facer de Ourense unha 

cidade onde o peón e os ciclistas teñan prioridade. 

 
Proposta para a súa aprobación: 

 
1.- Instar o Goberno local a crear unha política pública orientada a promover o uso da 

bicicleta e máis concretamente da bicicleta eléctrica como o gran medio de transporte 

para os ourensáns substituíndo así gran parte da frota de vehículos do tráfico diario na 

nosa cidade  
 

 

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

seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

 

 

 

 

 

 


