
                       

            

       

 

 

CONCELLO DE OURENSE 
SECRETARIA XERAL DO PLENO 

RESUMO DE ACORDOS DO PLENO ORDINARIO DO 

DÍA 1 DE XULLO DO ANO 2022 

  

 

1.-   Aprobación das seguintes actas: 

 

 Sesión ordinaria do día 3 de xuño de 2022 

 Sesión extraordinaria urxente do día 7 de xuño de 2022. 

 Sesión extraordinaria do día 9 de xuño de 2022. 

 

Posta a aprobación das actas do Pleno das sesións ordinaria do día 3 de xuño de 

2022, extraordinaria urxente do día 7 de xuño de 2022 e extraordinaria do día 9 de xuño 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: 

   

- Núm. 5725, do 15/06/2022, sobre delegacións das funcións da Alcaldía, no 

concelleiro Antonio Fernández Martín, para asistir aos actos previstos para os días 

21 e 22 de xuño de 2022 e asinar en representación do Concello de Ourense nos 

actos correspondentes ao levantamento de actas previas á ocupación dos bens e 

dereitos afectados polo “Proxecto construtivo para mellora do saneamento de augas 

residuais en Velle. Termo municipal de Ourense (Ourense). 

- Núm. 5626, do 15/06/2022, sobre delegacións das funcións da Alcaldía, na 

concelleira Sonia Ogando Váquez, para os días 28 e 29 de xuño de 2022 e asinar en 

representación do Concello de Ourense nos actos correspondentes ao levantamento 

de actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto “Variante 

de Ourense, Tramo: Enlace de EirasV2017022295eDras con la N-120 en su PK 

573,800-Enlace de Quintela con la N-120 en su P.K. 572,000”. 

- Núm. 5764, do 15/06/2022, sobre delegacións das funcións da Alcaldía no tenente 

de Alcalde, don Armando Ojea Bouzo, o día 16 de xuño. 

-  Núm. 5765, do 15/06/2022, sobre delegacións das funcións da Alcaldía no tenente 

de Alcalde, don Armando Ojea Bouzo, para asisitir aos actos por mor da 

tradicionoal Ofrenda do Antigo Reino de Galicia a Santísimo Sacramenteo que 

terán lugar na cidade de Lugo o vindeiro día 26 de xuño de 2022. 

- Núm. 5954, do 20/06/2022, sobre delegacións das funcións da Alcaldía, no 

concelleiro Antonio Fernández Martín, para acudir o día 22 de xuño de 2022 a 

sesión do Padroado da Fundación Feiras e Exposicións de Ourense, Expourense. 

 

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

ditados dende a data de celebración do último Pleno. 
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3.- Posta en coñecemento do acordo da Xunta de Goberno Local, de 21 de xuño de 

2022, sobre delegación na Alcaldía do exercicio das atribucións de contratación 

menor en materia de estudos e traballos técnicos para a licitación do contrato do 

servizo de recollida de residuos sólidos urbanos e limpeza viaria. (Expediente nº 

2022026102). 

  

Único.- Delegación na Alcaldía do exercicio das atribucións de contratación menor en 

materia de estudos e traballos técnicos para a licitación do contrato do servizo de 

recollida de residuos sólidos urbanos e limpeza viaria. (Expediente nº 2022026102) 
 

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por tres votos a favor de D.O. e 

tres abstencións do P.P., acordou: 

 

1º) Delegar na Alcaldía o exercicio das competencias para a contratación menor, incluíndo 

a autorización e disposición ou compromiso de gasto, dos seguintes estudos e traballos 

técnicos precisos para completar a formación do expediente de contratación do servizo de 

recollida de residuos sólidos urbanos e limpeza viaria: 

 

- Revisión e actualización do estudo económico financeiro do servizo. 

- Asistencia no trámite de aprobación da estrutura de custes do servizo, para os efectos 

de establecer a fórmula de revisión de prezos nos pregos. 

- Revisión e adaptación, no seu caso, do borrador de prego de prescricións técnicas. 

- Redacción do prego de cláusulas administrativas particulares e os seus respectivos 

anexos. 

- Asesoramento durante a fase de presentación de ofertas. 

 

2º) A presente delegación limítase ao obxecto definido no apartado anterior, sen afectar ás 

delegacións xenéricas previstas no apartado Primeiro, letra c) do acordo da Xunta de 

Goberno de 28 de abril de 2022 (BOP de 31 de maio de 2022) que manteñen a súa vixencia 

para o resto de expedientes de contratación menor diferentes ao previsto no parágrafo 1º.  

3º) Notifíquese á Alcaldía e á concellería – delegada de Limpeza e Medio Ambiente. A 

delegación requirirá para a súa eficacia a aceptación polo órgano delegado, que se 

entenderá outorgada tacitamente se no termo de tres días hábiles dende a notificación non 

se manifesta expresamente o seu rexeitamento ante a Xunta de Goberno. 

 

4º) Déase conta ao Pleno do Concello na primeira sesión que celebre, e publíquese no 

Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da sede electrónica e da Casa do 

Concello, sen prexuízo da executividade do acordo dende a data da súa adopción.  

 

5º) Contra o presente acordo, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas 

poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a Xunta de Goberno no prazo dun 

mes, ou ben acudir directamente á vía xudicial interpoñendo recurso contencioso – 

administrativo, no prazo de dous meses. Os prazos indicados computaranse de data a data a 

partir do día seguinte ao da data de publicación no Boletín Oficial da Provincia. Non 

poderán interpoñerse de modo simultáneo os recursos indicados. 



             

 

 

 

 

3 

CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL 

 

Non obstante, as persoas interesadas poderán interpoñer calquera outro recurso que 

consideren procedente. 

  

O Concello Pleno deuse por informado. 

 

 

4.- Posta en coñecemento do acordo da Xunta de Goberno Local, de 23 de xuño de 

2022, sobre delegación de competencias da Xunta de Goberno Local (XV). Expte. 

Núm. 2022026380. 

 

“27.- Delegación de Competencias da Xunta de Goberno Local (XV). Expte. Núm. 

2022026380. 
 

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes 

(6 votos a favor), acordou: 

 

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

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

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

goberno, as seguintes competencias da Xunta de Goberno local: 

 

1º) Modificar o apartado Primeiro do acordo da Xunta de Goberno Local de 28 de abril de 

2022, de delegación de atribucións nos concelleiros delegados, quedando redactado do 

seguinte xeito:  

 

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

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

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

goberno, as seguintes competencias da Xunta de Goberno local: 

 

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

incumprimento do disposto nas ordenanzas municipais, cando non estivese expresamente 

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

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

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

de separación do servizo que non resulta delegable. 

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

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

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

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

concelleiros. 

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

outorgadas polas concellerías – delegadas. 

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

concelleiros – delegados no exercicio da delegación. 
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e) En xeral os actos de impulsión e mero trámite dos expedientes cuxa resolución 

final sexa competencia da Xunta de Goberno e esta non as teña delegado, en relación coa 

área ou servizo que se lle atribúa. 

f) Contratación de carácter menor de acordo co establecido no orzamento 

municipal e as súas bases de execución (inclúe autorización e disposición dos gastos 

correspondentes). Asemade delégase, no seu caso, a designación do persoal municipal 

responsable do contrato. 

g) A solicitude, tramitación e xustificación de subvencións. 

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

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

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

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

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

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

aqueles que conteñan obrigas de carácter económico para o Concello. 

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

nas vías e terreos de uso público, edificacións afectas ao servizo público ou calquera outro 

ben de carácter patrimonial. 

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

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

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

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

Locais.” 

 

 

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

seguintes competencias: 

 

1.- Delegar no concelleiro don Jorge Pumar Tesouro en relación coa Área de MEDIO 

AMBIENTE: 
 

En materia de medio ambiente: 

 

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

atribúa expresamente a outro órgano. 

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

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

contra incendios forestais. 

1.3- Exercer a potestade sancionadora e a adopción de medidas cautelares e de 

execución susbsidiaria en materia de disciplina ambiental, salvo que por Lei se 

atribúan a outros órganos municipais. 

1.4- A aprobación dos proxectos de obras. 

 

2.- Delegar na concelleira dona Sonia Ogando Vázquez en relación coa Área de 

URBANISMO, VIVENDA E PATRIMONIO: 
 

2.1- En materia de urbanismo: 
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a) A tramitación, concesión, denegación ou revogación de licenzas urbanísticas para 

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

de ordenación da edificación. 

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

primeira ocupación. 

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

habilitantes de natureza urbanística para a instalación de carteis publicitarios. 

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

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

colectores de residuos de obra, etc...) 

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

urbanístico, formuladas polo titular das mesmas. 

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

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

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

funcionamento, instalación, implantación ou exercicio de calquera actividade 

recreativa, espectáculo público, económica, empresarial, profesional, industrial ou 

comercial, ainda sexan de foma eventual ou de temporada, incluso en zonas 

privadas, suxeitas ao ámbito de competencias do Concello, segundo o establecido na 

Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica 

de Galicia, ou calquera que veña a substituíla ou modificala. 

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

habilitantes en materia urbanística nos supostos de declaración responsable e 

comunicación previa.  

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

actividades comerciais, industriais e profesionais cuxa instalación e funcionamento 

estivesen autorizados ou comunicados (incluídas as actividades cualificadas). 

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

rótulos comerciais vinculados a unha actividade. 

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

materia urbanística. 

l) Declaración de caducidade por simple inactividade do interesado na 

cumprimentación de trámites indispensables para ditar resolución, de conformidade 

co previsto na normativa sobre procedemento administrativo común.  

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

execución das obras de urbanización nos distintos sistemas de actuación. 

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

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

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

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

obrigas urbanísticas. 

 

2.2- En materia de patrimonio: 
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a) A incoación e tramitación de expedientes administrativos de investigación, 

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

como patrimoniais de titularidade municipal. 

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

patrimonial. 

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

ou contratistas por responsabilidade patrimonial cando o importe sexa inferior a 

15.000 euros. 

 

 

3.- Delegar no concelleiro don José Mario Guede Fernández, en materia de 

DEPORTES: 

 

 As de carácter xenérico. 

 

 

4.- Delegar na concelleira dona Flora Moure Iglesias, en relación coa Área de 

TURISMO, TERMALISMO, PARTICIPACIÓN CIDADÁ e XUVENTUDE: 
 

a) As de carácter xenérico. 

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

atribúa expresamente a outro órgano. 

 

 

5.- Delegar na concelleira dona Eugenia Díaz Abella en relación coa Área de SERVIZOS 

SOCIAIS: 
 

5.1- En materia de asuntos sociais: 

 

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

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

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

como kioscos, revogación ou denegación de reservas de aparcamento e tarxetas de 

estacionamento á persoas con discapacidade. 

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

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

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

c) Concesión directa de subvencións por motivos de interese humanitario 

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

beneficiario a persoas físicas, con importe igual ou inferior a 5.000 euros, segundo o 

disposto na Lei xeral de subvencións, na súa normativa de desenvolvemento e nas 

bases de execución do orzamento municipal aprobado para cada exercicio 

económico. 

 

5.2- En materia de saúde: 
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a) A concesión de calquera tipo de licenza ou autorización, salvo que a lexislación 

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

delegación, entre outras: as licenzas por tenza de animais potencialmente perigosos; 

a concesión de dereitos funerarios e expedición de documentos acreditativos da 

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

b) Tramitación e resolución de expedientes relativos á xestión de animais recollidos 

no refuxio municipal de Eiroás; en particular, a declaración en vía administrativa da 

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

benestar dos animais de compañía de Galicia.  

 

5.3- En materia de Muller e Igualdade: 

 

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

b) Políticas de igualdade. 

 

 

6.- Delegar no concelleiro don Telmo Manuel Ucha Álvarez en relación coa Área de 

SEGURIDADE CIDADÁ : 
 

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

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

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

renuncia e revogación. 

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

 

 

7.- Delegar na concelleira dona Ana María Fernández Morenza en relación coa Área de 

ECONOMÍA E FACENDA : 

 

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

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

e padróns correspondentes, así como os actos resolutorios nos procedementos de 

recadación e xestión en vía voluntaria en relación aos mesmos. 

c) Revisión de prezos. 

d) Aprobación de liquidacións de empresas concesionarias. 

e) Anticipos de caixa fixa e pagos a xustificar. 

f) Colocación de excedentes de tesouraría. 

g) Devolucións de ingresos de carácter non tributario. 

h) Aprobación de contas xustificativas de subvencións concedidas. 

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

 

 

8.- Delegar no concelleiro don Armando Ojea Bouzo en relación coas Áreas de : 

 

8.1- PROMOCIÓN ECONÓMICA : As de carácter xenérico. 

 

8.2- MOBILIDADE E TRANSPORTE  
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A concesión de calquera tipo de licenza, salvo que a lexislación sectorial lla atribúa 

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

transmisión e revogación, cambios de vehículo, concesión de permisos de condutor; e, 

incoación e resolución de expedientes en materia de transporte público de viaxeiros). 

 

9.- Delegar no concelleiro don Antonio Fernández Martín,en relación coas Áreas de : 

 

A/- ÁREA DE ADMINISTRACIÓN XERAL E LOXÍSTICA 

 

As de carácter xenérico. 

 

B/- AREA DE IMPULSO EDUCATIVO 
 

 A aprobación das listaxes provisional e definitiva de solicitudes de concesión e 

revocación de prazas para actividades desenvolvidas e convocadas pola Área de 

Educación. 

 

C/ PROMOCIÓN ECONÓMICA  
En materia de comercio:  

 

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

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

caducidade nos seguintes supostos:  

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

mamparas ou calquera outro tipo de separador para uso hosteleiro. 

 Incoación, concesión ou revogación de autorizacións para a venda 

ambulante (agás as que estean vinculadas á celebración de festas 

organizadas ou coorganizadas polo Concello e ás festas dos barrios 

de Ourense). 

b) A adopción de medidas cautelares. 

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

establecementos comerciais permanentes. 

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

Abastos nº 1 e Praza de Abastos nº 2. 

e) Publicidade en Mupis na vía pública. 

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

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

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

de festas organizadas ou coorganizadas polo Concello e ás festas do barrios de Ourense).  

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

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

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

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

natureza). 

h) A aprobación das listaxes provisional e definitiva das solicitudes de niños empresariais. 
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10.- Delegar na Alcaldía en relación coas seguintes áreas: 

 

10.1- RECURSOS HUMANOS:  
 

a) A xestión do persoal. 

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

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

persoal. 

c) Despido do persoal laboral. 

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

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

expresamente atribuídas a outro órgano. 

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

órgano. 

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

de Ourense, comprendendo as seguintes facultades: 

 

 A representación do Concello na Mesa Xeral de Negociación. 

 A facultade de convocar ás organizacións sindicais integrantes da Mesa 

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

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

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

proposta formulada polos suxeitos lexitimados, sen prexuízo da necesidade, 

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

acordos acadados polos órganos municipais competentes en cada caso. 

 

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

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

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

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

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

poderán asistir á Mesa Xeral de Negociación o resto de concelleiros delegados, cando 

consideren que a negociación afecte a materias da súa competencia, sen prexuízo de que a 

representación da Administración municipal corresponda á Alcaldía. 

 

10.2- CONTRATACIÓN 
 

- En materia de contratación: 

 

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

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

Público, agás os seguintes actos: 

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

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

deste acordo. 
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b) Os actos de aprobación dos expedientes de contratación e aprobación dos pregos 

de cláusulas económico – administrativas particulares e de prescricións técnicas 

particulares, así como as súas modificacións. 

c) A adxudicación de contratos de concesión de servizos e concesión de obras 

públicas, así como a adxudicación dos contratos de servizos á cidadanía previstos no 

artigo 312 da Lei de Contratos do Sector Público. 

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

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

e) A aprobación da modificación e prórroga dos contratos. 

 

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

seguintes facultades:  

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

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

licitación, negociación ou adxudicación cuxos expedientes foran aprobados en 

exercicios anteriores pola Xunta de Goberno e cuxa dotación orzamentaria se 

incorpore ao exercicio correspondente.  

 

10.3- OBRAS PÚBLICAS E SERVIZOS URBÁNS 

 

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

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

canalizacións e acometidas de servizos e infraestruturas básicas) 

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

temporal da vía pública por obras de canalización na vía pública. 

c) A aprobación dos proxectos de obras. 

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

procedemento sancionador por infraccións derivadas da aplicación das ordenanzas 

municipais referidas á Área. 

 

10.4- ARTES E FESTEXOS 
 

En materia de Artes e Festexos: 
 

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

persoal municipal responsable do contrato, nos expedientes de contratos de natureza 

artística que se tramiten por procedemento negociado. 

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

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

pública de titularidade municipal, de conformidade coa normativa sobre espectáculos 

públicos e actividades recreativas da Xunta de Galicia, referida a festas organizadas 

ou coorganizadas polo Concello de Ourense e ás festas dos barrios de Ourense 

(inclúe escenarios, barracas, atraccións de feira, casetas e postos de venda ambulante 

e semellantes vinculados á actividade festiva). 

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

dependentes da Concellería de Cultura. 
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TERCEIRO.- No suposto de delegación de competencias por decreto da Alcaldía pola 

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

concelleiro nomeado asumirá todas as competencias da Área de goberno municipal 

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

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

daráselle conta á Xunta de Goberno local na primeira sesión que teña lugar e publicarase 

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

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

 

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

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

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

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

regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais 

(ROF). 

 

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

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

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

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

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

Decreto 2568/1986, de 28 de novembro.  

 

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

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

acordo. 

 

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

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

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

concelleiro destinatario da delegación non fai manifestación expresa diante do órgano 

delegante de que non acepta a delegación. 

 

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

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

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

da súa efectividade dende a data da súa adopción. 

 

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

Goberno local, en canto resulten incompatibles co presente. 

 

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

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

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

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

outro recurso que se estime procedente.”  
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O Concello Pleno deuse por informado. 

 

 

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

correspondente ao mes de maio 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 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade 
Financeira”. 
 
Con este Real Decreto dase cumprimento ó que establece a Lei Orgánica de Estabilidade 
Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, tras a reforma operada pola Lei Orgánica de 
Control da Débeda no Sector Público, que introduce o concepto de período medio de 
pago (PMP), como expresión do volume da débeda comercial, e establece a obriga de 
que todas as Administracións Públicas o apliquen e fagan público. 
 
O obxectivo principal é contribuír a erradicar a morosidade das Administracións Públicas e 
controlar a débeda comercial, evitando a acumulación de atrasos no pago de facturas ós 
provedores. 
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A citada norma ten sido modificada no que se refire á metodoloxía do cálculo do PMP 
polo Real Decreto 1040/2017, de 22 de decembro. Como expón a información emitida 
polo propio Ministerio de Facenda, trátase con esa modificación de reforzar o 
cumprimento da normativa europea en materia de loita contra a morosidade, quedando a 
nova metodoloxía alineada coa normativa nacional, que traspón as directivas 
comunitarias, iniciándose o cómputo dos prazos, con carácter xeral, dende a aprobación 
dos documentos que acrediten a conformidade cos bens entregados ou servizos 
prestados, en lugar do criterio que se aplicaba ata a data, no que o inicio do prazo de 
cómputo producíase dende os 30 días seguintes á entrada da factura no rexistro 
administrativo.  
 
A nova metodoloxía do cálculo do PMP non permite que o dato resultante tome valor 
negativo si a Administración paga antes de trinta días naturais dende a presentación das 
facturas ou certificacións de obra. 
 
2.- INFORME: 
 
Establece o Real Decreto 635/2014, modificado polo Real Decreto 1040/2017, unha 
metodoloxía económica común para o cálculo do período medio de pago a provedores, 
período medio que ven a medir o atraso no pagamento da débeda comercial en termos 
económicos. 
 
Así, calcularase un período medio de pago global a provedores que comprenderá o de 
todas as entidades incluídas no artigo 2 da LO 2/2012 e, o período medio de pago de 
cada entidade. Para o cálculo do período medio de pago o Real Decreto precisa as 
facturas que deberán ser tidas en conta e sinala, expresamente, aquelas que deberán ser 
excluídas. Estes cálculos, no caso das Corporacións Locais incluídas no ámbito 
subxectivo dos artigos 111 e 135 do TRLRFL aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, 
será mensual. 
 
A metodoloxía establecida para o cálculo do período medio de pago a provedores é a 
seguinte: 
 
Artigo 4: “Cálculo do período medio de pago global a provedores” 
 
                                            ∑ (período medio de pago de cada entidade * importe operacións da entidade ) 
período medio de pago = _____________________________________________________ 
global a provedores                                          ∑importe operacións das entidades 
 

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

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

 
1.- Aos efectos do cálculo do período medio de pago global ao que se refire o artigo 
anterior, o período medio de pago de cada entidade calcularase de acordo coa seguinte 
fórmula: 
 
     rateo operacións pagadas*importe total pagos realizados + ratio operacións pendentes de pago*importe total pagos pendentes 
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período= _________________________________________________________________ 
medio de pago                         importe total pagos realizados + importe total pagos pendentes 
 

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

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

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

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

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

 
                                      ∑ (número de días pendentes de pago * importe da operación pendente de pago ) 
rateo de operacións = _______________________________________________________ 
pendentes de pago                                          Importe total de pagos pendentes 
 
Entenderase por número de días pendentes de pago, os días naturais transcorridos 
desde:  

 
a) A data de aprobación das certificacións de obra ata o último día do período ao que se 
refiran os datos publicados.  
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 
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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 MAIO de 2022 son:  
 

 Concello Consello Municipal de 
Deportes (*) 

Rateo de operacións pagadas 31,69 19,83 

Importe de operación pagadas 2.194.289,16 € 71.552,00 € 

Rateo de operacións pendentes de 
pago 98,74 51,80 

Importe de operacións pendentes de 
pago 7.851.162,44 € 528.414,76 € 

PMP de cada entidade 84,09 

 

47,99 

Período medio de pago global a 
provedores 82,06 

(*) datos proporcionados polo administrador do CMD, xúntase documentación xustificativa 

 
No cálculo dos períodos medios de pago, tal e como establece o artigo 3 do Real Decreto 
635/2014, só se terán en conta as facturas expedidas dende o 1 de xaneiro de 2014 que 
consten no rexistro contable de facturas e as certificacións de obra aprobadas dende a 
esa data. Quedan excluídas as obrigas de pago contraídas entre entidades que teñen a 
consideración de Administracións Públicas no ámbito da contabilidade nacional, así 
mesmo, quedan excluídas as obrigas de pago que foron obxecto de retención dende esta 
Tesourería como consecuencia de embargos, mandamentos de execución, 
procedementos administrativos de compensación ou actos similares ditados por órganos 
xudiciais ou administrativos. 

 
Tendo en conta que o período medio de pago global resultante no Concello para o mes de 
MAIO de 2022 é de 82,06 días, estase a incumprir o prazo previsto na Lei 15/2010, de 5 
de xul55,01lo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 e decembro, pola que se establecían as 
medidas de loita contra a morosidade das operacións comerciais. 
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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 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 2022021807 

 
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 MAIO 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 MAIO 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. 

 

 

6.- Parte resolutiva. 

 

6.1 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa ao fomento da 

reciclaxe de envases mediante a instalación de máquinas por incentivos. 

 

Exposición de motivos: 
 

A reciclaxe xera numerosos e significativos beneficios ambientais para o aforro de enerxía 

e de materias primas, para a redución de emisións de gases de efecto invernadoiro, e 

favorece o desenvolvemento económico e social a través da creación de emprego e de 

tecido industrial.  

 

En España é primordial continuar con políticas de concienciación á poboación da 

importancia da reciclaxe e implicala nesta práctica mediante métodos innovadores e que 

implementen os seus hábitos neste sentido.  

 

Non hai sociedade nin economía viable sen o coidado do medioambiente, polo que a 

Administración local debe investir esforzos en reducir o volume de lixo na súa contorna 
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inmediata e contribuír á protección da biodiversidade para converter en realidade a 

estratexia xeral europea.  

 

A Directiva Europea 2008/98/CE sobre residuos estableceu unhas porcentaxes de reciclaxe 

de residuos sólidos urbanos dun 50% en 2020 ata alcanzar o 65 % en 2035. Segundo datos 

da Oficina Europea de Estatística, Eurostat, en España recíclase escasamente o 29,7 % dos 

residuos urbanos.  

 

Neste sentido, comprobouse que incentivar por reciclar correctamente aumenta a 

porcentaxe de recuperación, tal e como ocorre noutros países de Europa, como Suecia e 

Bélxica, con niveis de reciclaxe moi por encima da media onde o consumidor recibe un 

incentivo por efectuar a devolución de envases.  

 

As máquinas de Reciclaxe de Envases con Incentivo poden permitir ao usuario elixir 

opcións de desconto, incentivando e recompensando o esforzo do cidadán que recicla. Por 

iso, propoñemos un estudo de emprazamento de máquinas de Reciclaxe de Envases con 

Incentivo, naquelas zonas de maior paso e que paralelamente conleve outros beneficios para 

os cidadáns como bonificacións fiscais, desconto en zonas de aparcamento regulado, 

transporte público, eventos culturais organizados polo Concello, entre outras opcións.  

 

Todo iso motivaría a moitos máis cidadáns a reciclar máis e mellor e axudaría notablemente 

á diminución dos residuos e a cumprir os obxectivos propostos da recollida selectiva, 

colaborando de forma moi positiva ao sector da xestión de residuos, obtendo un maior nivel 

de reciclaxe e fomentando a limpeza de rúas e lugares públicos.  

 

Sistemas que recompensen ao cidadán por reciclar, e que premien un comportamento 

medioambientalmente responsable son os que realmente incentivan ao consumidor para ter 

hábitos máis comprometidos co seu entorno e a reciclar en maior medida os seus envases e 

así obter beneficios sociais e ambientais ao tiralas ao contedor de reciclaxe.  

 

Deberiamos ter máis sistemas deste tipo dispoñibles distribuídos por toda a cidade, en 

colaboración cos lugares onde se xeran os residuos, os supermercados, sobre todo, pero 

tamén lugares públicos de gran afluencia, dependencias públicas, polideportivos municipais 

e calquer espazo onde se xeran potencialmente residuos susceptibles de ser reutilizados.  

 

Desde Ciudadanos consideramos imprescindible que sexan as institucións quen promova 

iniciativas que busquen coidar e protexer o medioambiente xa que o potencial da reciclaxe 

non explotada é enorme: máis da metade dos recursos existentes quedan enterrados sen ser 

aproveitados como materia prima para converterse en novos. En definitiva, trátase de 

apostar por un cambio de actitudes e condutas xeradoras de cadea de valor, fusionando o 

acto de reciclar co fomento de hábitos sostibles, con outros beneficios económicos sociais e 

ambientais.  

 

Así propoñemos o estudo e desenvolvemento dun proxecto que facilite a recuperación de 

envases na vía pública, e que paralelamente conleve outros beneficios para os cidadáns. 

Sistemas de Devolución e Recompensa como RECICLOS que actualmente está presente en 

diferentes ciudades españolas e algunha galega sería un motor incentivador que axudaría a 
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incrementar as taxas de recollida ourensás, e comprometer aos veciños co seus actores 

sociais.  

 

Proposta para a súa aprobación: 

 

1.- Instar ao Goberno local a facer un estudo e valoración técnica da viabilidade da 

utilización de sistema de reciclaxe mediante incentivos no municipio en puntos 

estratéxicos con alto tránsito de xente.  
 

2.- Instar ao Goberno local a crear unha nova ordenanza de limpeza que axude a 

mellorar os datos de reciclaxe. 
 

3.- Instar ao Goberno local a realizar campañas de concienciación e sensibilización para 

que os ourensáns melloren os seus hábitos de reciclaxe.  
 

 

 

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

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

Ourensana, do Grupo Municipal de Ciudadanos e de dona María Teresa Rodríguez 

Garrido, de dona María del Mar Fernández Dibuja e de don Laureano Bermejo Ansia, 

concelleiros non adscritos; dous votos en contra do Grupo Municipal do BNG, adoptou a 

seguinte ACORDO: Aprobar a punto un da moción. 

 

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

ACORDO: Aprobar o punto dous da moción. 

 

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

ACORDO: Aprobar o punto tres da moción. 

 

 

6.2 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE a prol de mellorar a 

accesibilidade entre a rúa Ribeira de Canedo e o paseo ao carón da ponte nova, 

adecentando a contorna do Miño na ribeira pontina. 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Fai aproximadamente 24 anos, antes da construción do edificio sito preto da Ponte 

Nova ao comezo da rúa Ribeiro de Canedo, existía un antigo camiño que descendía dende 

dito lugar ata a Ribeira do Miño, continuando baixo o arco menor da última pilastra da 

citada ponte.  

 

Pouco antes da ordenación resultante do PXOM do ano 2003 prevíase a restitución 

deste vieiro coa formación dunha planta baixa aporticada, que discorría cunha rasante 

inferior á rúa (a -2,55 metros no final do inmoble), co obxecto de facilitar o acceso ao nivel 

do paseo na marxe do río. Sen embargo, a día de hoxe atopamos que só se edificou o 
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soportal a nivel da planta baixa, quedando interrompido o acceso á ribeira, sen conectalo co 

sistema de ramplas metálicas actualmente existentes.  

 

En consecuencia, atopámonos neste momento coa existencia á entrada do barrio da 

Ponte dun espazo comprendido entre a Ponte Nova, a rúa Ribeira de Canedo e o paseo da 

ribeira do Miño que reflicte un elevado grao de deterioro, e afecta negativamente, dende hai 

anos, á accesibilidade, á salubridade, á paisaxe, e, en definitiva, á protección dun Ben de 

Interese Cultural (BIC) coma a Ponte Nova e a propia ribeira do Miño.  

 

Na ordenación das ribeiras do río Miño, suxeríase desenvolver un acceso á ribeira 

pontina mediante un Plan Especial de Protección para a conservación e valoración das 

belezas naturais acorde ao PXOM vixente en 1986. En 1999, aprobouse definitivamente, un 

Plan Especial de Protección para a zona comprendida entre as pontes nova e romana, mais 

só foi executado parcialmente nas inmediacións da Ponte Nova, quedando sen resolver, 

entre outras cuestións, a disposición de itinerarios accesibles que deberían solucionarse coa 

construción, en 2005, do inmoble número 44 nas proximidades da Ponte Nova (edificouse 

durante a vixencia do PXOM do 2003, que foi de aplicación ata o ano 2011 cando foi 

declarado nulo de pleno dereito). 

 

 
 

 

Con carácter provisional, executáronse unhas ramplas a carón da Ponte Nova, a 

pesares de estar catalogada como BIC. Estas ramplas construíronse sobre unha estrutura 

con varandas metálicas realizada sobre perfís ancorados ao terreo, e con chan e travesas de 

madeira, a excepción do tramo máis baixo que é de formigón, e remata no sábrego do paseo 

a carón do Miño.  

 

Para mitigar o impacto visual da devandita estrutura plantáronse árbores, que 

formaron unha barreira ao medrar, pero que impide agora acceder baixo a rampla para 

limpar este espazo, que acumula lixo, escombros, colchóns e outros desperdicios.  

 

Hoxe en día, a estrutura metálica e as varandas precisan un tratamento urxente, 

debido aos procesos de corrosión causados polo paso do tempo, que se manifestan en 

travesas de madeira danadas, sinais de corrosión, afeccións á seguridade e ata riscos de 

infeccións, á marxe do deplorable aspecto estético que ofrecen. 
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De todo o exposto, derívase que a solución de accesibilidade provisional realizada a 

través deste conxunto de ramplas non resulta acorde co entorno, sendo tempo de mudala 

por unha solución definitiva que resulte acaída dende perspectivas paisaxísticas respecto 

deste enclave central entre as dúas pontes máis tradicionais do tramo urbano do río Miño: a 

Ponte Romana e a Ponte Nova. 

 

Consonte a iso, tamén debe mellorarse o deplorable aspecto das traseiras do edificio 

comentado no número 44, así como do solar baleiro situado cara o oeste,  e o edificio 

antigo contiguo ao mesmo (que resulta inaccesible dende o paseo do río).  
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O primeiro dos inmobles mencionado (número 44), conta cunha prolongación de 

planta baixa dende a rasante do paseo con muros de formigón repletos de pintadas e unha 

terraza inaccesible, amosando, asemade, as dúas primeiras plantas en estado de abandono, 

ao igual que a contorna do paseo fluvial. 

 

 
 

 

Polo que respecta ao solar contiguo en ruínas, a situación, ademais de indecorosa, 

resulta perigosa e nociva aos efectos de salubridade, tanto para a veciñanza do lugar como 

para o resto de ourensáns e ourensás e turistas en xeral.  

 

A contorna do seguinte inmoble cara o oeste inclúe unha primeira liña de pérgolas 

en estado de abandono con problemas de accesibilidade, que é frecuentado por persoas sen 

ningún tipo de garantías de seguridade.  

 

Na segunda liña respecto do borde do paseo atopamos unha rampla inacabada cunha 

acusada pendente, que debería estar conectada coas terrazas do inmoble número 44, así 

como coas prolongacións previstas dende un solar que se atopa en ruínas dende hai anos. 

Dita rampla amosa gretas nos muros de pedra que a sosteñen, así como notables fisuras no 

seu chan, comprometendo todo iso a estabilidade do conxunto.  
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Esta é a situación dun espazo tan emblemático como esquecido, que consideramos 

non está adecuadamente resolto no PXOM aprobado inicialmente no Pleno do 8 de 

decembro de 2013, e provisionalmente pola Xunta de Goberno Local do 2 de maio de 2019. 

 

Por todo o exposto, o grupo municipal do PSdeG-PSOE de Ourense propón ao 

Pleno do Concello de Ourense a adopción das seguintes PROPOSTAS DE ACORDO: 

  

1. Acometer, de inmediato, o arranxo das ramplas de acceso provisionais 

existentes a carón da Ponte Nova, na entrada da rúa Ribeira de Canedo, 

restaurando as varandas metálicas e as travesas de madeira, e actuando sobre a 

pantalla vexetal e a limpeza da zona co obxecto de mellorar as condicións de 

seguridade, ornato e salubridade desta infraestrutura de acceso peonil.  
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2. Redactar un Plan Especial de Protección de Infraestruturas e de Reforma 

Interior, previo concurso de ideas, que enxalce a zona a carón da Ponte Nova e 

a contorna do paseo do río Miño. 

  

3. Mellorar a conexión da rúa Ribeira de Canedo coa marxe do río Miño, 

incluíndo, se for necesarias, infraestruturas de acceso con pendentes máximas 

comprendidas entre o 4 % e o 6%. 

 

4. Incoar un expediente de edificación forzosa da edificación derruída, 

procedendo á súa inclusión no Rexistro de Soares do Concello, segundo o 

establecido no artigo 138 da Lei do Solo.  

 

5. Reformar a rampla inconclusa e deteriorada sita ao oeste, reducindo a súa 

alta pendente e consolidando os muros de carga da mesma.  

 

6. Construír unha pantalla vexetal ou semellante que mellore a imaxe do muro 

posterior do inmoble Nº 44 da rúa Ribeira de Canedo, actualmente cuberto de 

pintadas. 

 

7. Re-urbanizar e axardinar as parcelas incluídas no ámbito do Plan Especial.  

 

 

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

PSOE, do Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal do BNG e de dona 

María Teresa Rodríguez Garrido, de dona María del Mar Fernández Dibuja e de don 

Laureano Bermejo Ansia, concelleiros non adscritos; e catro abstencións do Grupo 

Municipal de Democracia Ourensana, adoptou a seguinte ACORDO: Aprobar o punto un 

da moción. 

 

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

PSOE, do Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal do BNG e de dona 

María Teresa Rodríguez Garrido, de dona María del Mar Fernández Dibuja e de don 

Laureano Bermejo Ansia, concelleiros non adscritos; e catro abstencións do Grupo 

Municipal de Democracia Ourensana, adoptou a seguinte ACORDO: Aprobar o punto 

dous da moción. 

 

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

PSOE, do Grupo Municipal do Partido Popular, e de dona María Teresa Rodríguez 

Garrido, de dona María del Mar Fernández Dibuja e de don Laureano Bermejo Ansia, 

concelleiros non adscritos; e seis abstencións do Grupo Municipal de Democracia 

Ourensana e do Grupo Municipal do BNG, adoptou a seguinte ACORDO: Aprobar a 

punto tres da moción. 

 

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

e de dona María Teresa Rodríguez Garrido e de dona María del Mar Fernández Dibuja, 



             

 

 

 

 

25 

CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL 

concelleiras non adscritas; oito votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular e 

de don Laureano Bermejo Ansia, concelleiro non adscrito; e seis abstencións do Grupo 

Municipal de Democracia Ourensana e do Grupo Municipal do BNG, adoptou a seguinte 

ACORDO: Aprobar a punto catro da moción. 

 

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

PSOE, do Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal do BNG e de dona 

María Teresa Rodríguez Garrido, de dona María del Mar Fernández Dibuja e de don 

Laureano Bermejo Ansia, concelleiros non adscritos; e catro abstencións do Grupo 

Municipal de Democracia Ourensana, adoptou a seguinte ACORDO: Aprobar o punto 

cinco da moción. 

 

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

PSOE, do Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal do BNG e de dona 

María Teresa Rodríguez Garrido, de dona María del Mar Fernández Dibuja e de don 

Laureano Bermejo Ansia, concelleiros non adscritos; e catro abstencións do Grupo 

Municipal de Democracia Ourensana, adoptou a seguinte ACORDO: Aprobar o punto seis 

da moción. 

 

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

PSOE, do Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal do BNG e de dona 

María Teresa Rodríguez Garrido e de dona María del Mar Fernández Dibuja, concelleiras 

non adscritas; e cinco abstencións do Grupo Municipal de Democracia Ourensana e de don 

Laureano Bermejo Ansia, concelleiro non adscrito, adoptou a seguinte ACORDO: 

Aprobar o punto sete da moción. 

 

 

6.3 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE sobre a creación en Ourense 

da segunda facultade de medicina de Galicia. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde hai lustros asistimos a unha sucesión de queixas da comunidade sanitaria e 

dos usuarios e usuarias, ao respecto da constante falta de persoal nos centros de atención 

primaria e nos complexos hospitalarios públicos de Galicia, unha situación agravada 

ultimamente por diversos factores como a pandemia, o despoboamento ou o crecemento do 

sector privado sanitario. De feito, estamos a observar como, nos últimos anos, a 

administración vese obrigada a recorrer a procedementos extraordinarios de contratación ou 

a gratificacións á marxe da nómina, para poder dotar de persoal a servizos e especialidades 

con vacantes prolongadas. 

 

Unha das evidencias máis rotundas sobre o problema de falta de médicos e médicas 

foi a modificación da Lei Galega de Saúde para eximir do requisito de nacionalidade, co fin 

de que os médicos e médicas de fóra da Unión Europea, poidan acceder a prazas de persoal 

estatutario do sistema. Isto é unha rara excepción no acceso ao emprego público, xa que, 

para todos os postos públicos, o requisito de nacionalidade comunitaria é obrigado. Deste 
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xeito as administracións públicas sanitarias e, nomeadamente, o Servizo Galego de Saúde, 

recoñece serios problemas para solventar as necesidades de persoal. 

 

De feito, Galicia é a terceira peor comunidade autónoma de España en ratio de 

médicos e medicas por habitante: aproximadamente 450 por cada 100.000 habitantes, 

estando a media española en 480, segundo os datos ofrecidos polo Consello Xeral de 

Colexios Médicos de España. 

 

Estas cifras son preocupantes e moi reveladores porque, a pesar de que existe moita 

demanda formativa neste ámbito, os responsables da oferta de estudos e da regulación dos 

recursos humanos na sanidade pública da nosa comunidade non son capaces de ofrecelas en 

calidade e cantidade. Os estudos superiores de Ciencias da Saúde e, nomeadamente os de 

Medicina, rexistraron o pasado curso unha taxa de ocupación media superior ao 90 % en 

todas as comunidades autónomas. Nalgunhas como Galicia, Murcia, Cataluña ou Euskadi 

incluso superaron o 100 %. 

 

Ademais, na última década, Galicia deixou de formar a 150 médicos de familia e 

comunitarios, dos que puideron ser solicitadas prazas MIR (Médico Interno Residente) e 

non se fixo, perdendo a oportunidade de xerar unha maior bolsa de profesionais para nutrir 

ao sistema. Nos últimos dous anos déronse, sucesivamente, as maiores convocatorias 

históricas de prazas MIR para toda España; tamén para Galicia. Esta avultada convocatoria 

tamén o foi en termos numéricos para medicina familiar e comunitaria e para a pediatría en 

atención primaria, algunhas das especialidades con maiores problemas de cobertura. 

 

Un dos tapóns que, repetidamente, dificulta a cobertura de prazas é a formación. 

Galicia é a comunidade autónoma con peor ratio de facultades de Medicina por millón de 

habitantes. A pesar de ser a quinta rexión máis poboada do Estado, con 2,7 millóns de 

habitantes, só conta cun centro universitario que imparte estes estudos. En contraposición, 

outras comunidades menos poboadas como Castela e León (2,2 millóns), Illas Canarias (2,2 

millóns), Castela A Mancha (2 millóns), Murcia (1,5 millóns) ou Aragón (1,3 millóns) 

contan con, a lo menos, dúas facultades cada unha delas. Mesmo Navarra, con só 600.000 

habitantes, ten ata tres facultades de Medicina concentradas nunha soa cidade. 

 

Recorrentemente os e as socialistas observamos, con fonda preocupación, as 

manifestacións e queixas públicas do persoal sanitario, nomeadamente dos médicos e 

médicas, sobre esta “alarmante” falta de novo persoal e sobre irregularidades na cobertura 

de postos vacantes, situacións que están a afectar a todo tipo de servizos, tanto na atención 

primaria como na atención especializada nos hospitais. Na provincia de Ourense 

coñecémonos ben estes problemas que afectan especialmente aos hospitais de Valdeorras e 

Verín e numerosos consultorios rurais de atención primaria. 

 

Unha situación que, segundo os expertos, agravarase nos próximos anos, xa que, por 

exemplo, a idade media de un de cada cinco médicos de atención primaria en activo é de 65 

anos. En cifras concretas: 433 médicos ou médicas dos centros de saúde superan xa a idade 

de xubilación ou superarán esa situación antes de que acabe este ano, sobre un total de 

2.187 que prestan servizos nos ambulatorios galegos.  
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Que falta persoal médico é algo tan evidente, que incluso é un problema recoñecido 

publicamente polos directivos da Xunta de Galicia. A directora xeral de Recursos Humanos 

de Sanidade, Ana Comesaña, declarou recentemente nos medios: “creo que si faltan 

médicos, formamos a máis residentes que prazas de Medicina hai en Galicia”. É dicir: a 

máxima responsable da xestión do persoal tamén ten claro que é necesaria ampliar 

considerablemente a oferta docente neste ámbito. 

 

Na mesma entrevista, Comesaña tamén afirmou que “animaba a fuxir de localismos 

sanitarios”, unhas declaracións evidentemente relacionadas coas loitas entre os complexos 

hospitalarios do Eixo Atlántico ou polas liortas, principalmente entre A Coruña e Vigo, 

cada vez que se abre o debate público sobre a creación dunha necesaria segunda facultade 

que forme persoal médico en Galicia. 

 

A sanidade galega afronta un problema colosal: xubilacións masivas, falta de novos 

médicos e médicas e incontables prazas sen cubrir. Se non queremos atoparnos cun 

problema inasumible e case irreversible, que poña máis en risco a prestación de servizos 

sanitarios básicos e de calidade no noso sistema público, hai que actuar de inmediato. E iso, 

entre outras propostas, pasa irremediablemente por formar máis médicos e médicas. 

 

A creación dunha segunda facultade de Medicina suporía unha gran oportunidade 

para paliar estes problema de cobertura; para reforzar a educación e a sanidade como piares 

do estado de benestar e para potenciar sinerxias que sitúen á nosa provincia, moi necesitade 

de investimentos que permitan darlle a volta a brutal desfeita demográfica na que está 

sumida desde hai medio século, e para impulsar no interior galego un novo polo de 

investigación no campo da medicina ou a biotecnoloxía.  

 

Por iso, unha forma clara de evitar pelexas innecesarias que prexudican a toda 

Galicia e de desbloquear a necesaria creación dun segundo centro universitario que imparta 

estudos de Medicina, sería acordar a súa ubicación en Ourense.  

 

Desde o PSdeG-PSOE cremos que, actualmente, o adecuado sería sumar 75 prazas á 

actual oferta universitaria destes estudos en Galicia, suplindo así o problema de oferta de 

prazas e de novos titulados e tituladas, ao contar unicamente cun centro docente en 

Santiago de Compostela que está saturado desde hai bastantes anos. Concretamente, cremos 

que este grao debería impartirse nunha nova facultade de Ciencias da Saúde situada na 

contorna do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, onde hai espazo e terreos 

aptos para levantar unha nova edificación con estes usos. 

 

Actualmente no complexo hospitalario ourensá estase a impartir formación para o 

grao de Enfermería, para alumnos e alumnas de sexto curso do grao de Medicina e a dos 

médicos e médicas internos residentes. Neste centro tamén se están a desenvolver 

actualmente proxectos de investigación sanitaria. 

 

Con esta decisión gañaríamos todos e todas: a sociedade galega en xeral e a 

provincia de Ourense en particular, xa que permitiría alcanzar niveis de formación similares 

aos da media nacional neste ámbito, así como cubrir as importantes demandas de persoal 

dun dos piares básicos da nosa democracia como é a sanidade pública. A creación destes 
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estudos debería acordarse en base a criterios científicos, pensando sempre no interese xeral 

e sabendo da necesidade que existe de fortalecer a educación no ámbito sanitario e a 

creación de novas prazas de atención nos centros sanitarios.  

 

A súa vez, a nosa provincia necesita impulsar a súa actividade económica e esta 

nova facultade de Ciencias da Saúde sería un destacado pulo xa que, ademais da propia 

formación, permitiría crear sinerxias económicas e sociais coa nosa contorna. 

 

No ano 2015, os entón reitores das universidades de Vigo e A Coruña renunciaron a 

seguir a reclamar unha facultade de Medicina propia. A cambio, a Universidade de 

Santiago accedeu a ‘descentralizar’ en outras cidades galegas a docencia clínica, un período 

que abarca todo o sexto curso e unhas semanas do cuarto e do quinto. Mais, sete anos 

despois, queda claro que esta solución non é a máis óptima, xa que os problemas de 

cobertura de persoal cada vez son peores e a facultade compostelá segue saturada. 

 

A idade media de moitos profesionais sanitarios é elevada, polo que urxe estar 

preparados para o importante reto dunha substitución xeracional masiva, mediante o reforzo 

continuado de prazas MIR, atendendo ás especialidades que presentan máis necesidades e 

tamén co incremento de prazas universitarias.  

 

Por iso, a creación destes novos estudos permitiría incrementar o número de 

profesionais formados en Galicia, e iso, xunto co aumento de prazas MIR, faría posible 

unha mellor planificación das necesidades de persoal. Tamén permitiría unha mellor 

xestión dos recursos humanos e, polo tanto, unha mellora na prestación dos servizos e da 

satisfacción dos empregados e empregadas públicos no contexto da consolidación para 

paliar a temporalidade que está en marcha actualmente. 

 

Os e as representantes públicos temos a obriga de ofrecer solucións ao conxunto da 

sociedade e dar resposta eficiente á elevada demanda destes estudos e a crecente necesidade 

de profesionais da medicina, son obxectivos nucleares desta proposta. 

 

Por todo o exposto, o grupo municipal do PSdeG-PSOE de Ourense propón ao 

Pleno do Concello de Ourense a adopción das seguintes PROPOSTAS DE ACORDO:  

 

1. Instar á Xunta de Galicia á creación en Ourense, na contorna do Hospital 

Universitario do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), da 

segunda facultade de Medicina de Galicia, co fin de incrementar o número de 

profesionais formados na nosa comunidade autónoma, para facer posible, xunto 

co aumento de prazas MIR, dunha mellor planificación e cobertura das 

necesidades de persoal actuais e dos próximos anos. 

 

2. Instar ás institucións que forman parte do Sistema Universitario de Galicia 

(SUG) a evitar disputas innecesarias sobre a creación dunha segunda facultade 

de Medicina na nosa comunidade, optando por establecer este necesario centro 

na contorna do Hospital Universitario do Complexo Hospitalario Universitario 

de Ourense (CHUO), para facer posible, xunto co aumento de prazas MIR, 
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dunha mellor planificación e cobertura das necesidades de persoal actuais e dos 

próximos anos. 

 

3. Instar ó Concello de Ourense a defender e participar, mediante a colaboración 

económica ou patrimonial de calquera natureza que sexa necesaria, a creación da 

segunda facultade de Medicina de Galicia na contorna do Hospital Universitario 

do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), co fin de 

incrementar o número de profesionais formados na nosa comunidade autónoma, 

para facer posible, xunto co aumento de prazas MIR, dunha mellor planificación 

e cobertura das necesidades de persoal actuais e futuras. Unha decisión que 

tamén axudaría a resolver os problemas demográficos e económicos da nosa 

provincia.  

 

 

 

Emenda presentada polo Grupo Municipal PSdeG-PSOE. 

 

EMENDA DE SUBSTITUCIÓN: 

 

TEXTO INICIAL DA PROPOSTA DE ACORDO 

 

1. Instar á Xunta de Galicia á creación en Ourense, na contorna do Hospital Universitario 

do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), da segunda facultade de 

Medicina de Galicia, co fin de incrementar o número de profesionais formados na nosa 

comunidade autónoma, para facer posible, xunto co aumento de prazas MIR, dunha mellor 

planificación e cobertura das necesidades de persoal actuais e dos próximos anos. 

 

2. Instar ás institucións que forman parte do Sistema Universitario de Galicia (SUG) a 

evitar disputas innecesarias sobre a creación dunha segunda facultade de Medicina na nosa 

comunidade, optando por establecer este necesario centro na contorna do Hospita 

lUniversitario do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), para facer 

posible, xunto co aumento de prazas MIR, dunha mellor planificación e cobertura das 

necesidades de persoal actuais e dos próximos anos. 

 

3. Instar ó Concello de Ourense a defender e participar, mediante a colaboración económica 

ou patrimonial de calquera natureza que sexa necesaria, a creación da segunda facultade de 

Medicina de Galicia na contorna do Hospital Universitario do Complexo Hospitalario 

Universitario de Ourense (CHUO), co fin de incrementar o número de profesionais 

formados na nosa comunidade autónoma, para facer posible, xunto co aumento de prazas 

MIR, dunha mellor planificación e cobertura das necesidades de persoal actuais e futuras. 

Unha decisión que tamén axudaría a resolver os problemas demográficos e económicos da 

nosa provincia. 

 

PROPOSTA DE SUBSTITUCIÓN 
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1. Instar á Xunta de Galiza a garantir a capacidade e calidade docente para atender a 

formación dos profesionais MIR. 

 

2. Instar á Xunta de Galiza a elaborar con urxencia o plano de ordenación de RRHH para 

identificar as necesidades de persoal de cada colectivo e proceder á súa cobertura en todas 

as categorías. 

 

3. Instar á Xunta de Galiza a rematar coa política de precariedade e explotación na 

contratación, ofertando contratos dignos para evitar que sigan marchando profesionais ben 

cara a sanidade privada  ou o extranxeiro. 

 

4. Instar á Xunta de Galiza á posta en marcha dun plan de retorno e captación dos 

profesionais que emigraron ou optaron pola sanidade privada, baseado na convocatoria de 

todas as prazas vacantes, a estabilidade laboral e a eliminación da precariedade na 

contratación. 

 

5. Instar á Xunta de Galiza á incorporación á carteira de servizos de atención primaria de 

categorías imprescindíbeis para prestar unha atención integral e descolapsar as listas de 

agarda. Persoal de psicoloxía e farmacia clínica, terapeutas ocupacionais, logopedas, 

traballadoras sociais, podólogos, etc. 

 

6. Instar á Xunta de Galiza a  pór en marcha a carteira de servizos e recoñecer o mapa de 

competencias de cada categoría profesional: enfermaría, fisioterapia, matronas, TCAEs, 

PSXs, celador, etc, e das outras categorías que habería que incorporar. Persoal cualificado 

para exercer a súa propia carteira de servizos e así, contribuír a unha mellor calidade 

asistencial e a desconxestionar as axendas. 

 

REDACCIÓN FINAL DA PROPOSTA DE ACORDO 

 

1. Instar á Xunta de Galiza a garantir a capacidade e calidade docente para atender a 

formación dos profesionais MIR. 

 

2. Instar á Xunta de Galiza a elaborar con urxencia o plano de ordenación de RRHH para 

identificar as necesidades de persoal de cada colectivo e proceder á súa cobertura en todas 

as categorías. 

 

3. Instar á Xunta de Galiza a rematar coa política de precariedade e explotación na 

contratación, ofertando contratos dignos para evitar que sigan marchando profesionais ben 

cara a sanidade privada  ou o extranxeiro. 

 

4. Instar á Xunta de Galiza á posta en marcha dun plan de retorno e captación dos 

profesionais que emigraron ou optaron pola sanidade privada, baseado na convocatoria de 

todas as prazas vacantes, a estabilidade laboral e a eliminación da precariedade na 

contratación. 

 

5. Instar á Xunta de Galiza á incorporación á carteira de servizos de atención primaria de 

categorías imprescindíbeis para prestar unha atención integral e descolapsar as listas de 
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agarda. Persoal de psicoloxía e farmacia clínica, terapeutas ocupacionais, logopedas, 

traballadoras sociais, podólogos, etc. 

 

6. Instar á Xunta de Galiza a  pór en marcha a carteira de servizos e recoñecer o mapa de 

competencias de cada categoría profesional: enfermaría, fisioterapia, matronas, TCAEs, 

PSXs, celador, etc, e das outras categorías que habería que incorporar. Persoal cualificado 

para exercer a súa propia carteira de servizos e así, contribuír a unha mellor calidade 

asistencial e a desconxestionar as axendas. 

 

 

O Pleno do Concello, por seis votos a favor do Grupo Municipal de Democracia 

Ourensana, do Grupo Municipal do BNG e de don Laureano Bermejo Ansia, concelleiro 

non adscrito; dezasete votos en contra do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, do Grupo 

Municipal do Partido Popular e de dona María Teresa Rodríguez Garrido e de dona María 

del Mar Fernández Dibuja, concelleiras non adscritas, adoptou a seguinte ACORDO: 

Rexeitar a emenda. 

 

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

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

Ourensana e de dona María Teresa Rodríguez Garrido, de dona María del Mar Fernández 

Dibuja e de don Laureano Bermejo Ansia, concelleiros non adscritos; e dúas abstencións 

do Grupo Municipal do BNG, adoptou a seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

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

municipal á recuperación do programa de mobilidade urbana “Camiño escolar” no 

próximo curso 2022/2023, formalizar a adhesión do Concello de Ourense á “Red de 

ciudades que caminan” e deseñar e poñer en marcha o metrominuto Ourense. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Fai 13 anos poñíase en marcha por primeira vez no Concello de Ourense o programa 

“Camiño Escolar” a través da Concellería de Educación e a iniciativa do anterior 

goberno socialista (2007-2015). O seu principal obxectivo era garantir a seguridade, a 

accesibilidade e a mobilidade infantil nos traxectos de ida e volta aos centros educativos de 

Ourense. 

 

Este proxecto pioneiro naquel momento baseábase na aposta polos desprazamentos do 

alumnado a pé, en bicicleta ou transporte público ata os centros escolares, fomentando unha 

mobilidade sostible e potenciando a socialización das nenas e nenos, a súa propia 

independencia con respecto aos seus proxenitores e tamén o mellor coñecemento da súa 

cidade. Parellamente complementábase cun compromiso cunha serie de actuacións que 

deberían converter a Ourense nunha cidade aínda máis segura do que é na actualidade. 

 

Dentro das limitadas competencias en materia educativa coas que conta a Concellería de 

Educación do Concello de Ourense de acordo coa normativa autonómica, se algo cabe 

destacar nas últimas décadas é o intenso traballo e éxito no seu funcionamento dos distintos 
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programas que se teñen levado a cabo ano tras ano e dos que son partícipes colexios, 

alumnado e toda a comunidade educativa da nosa cidade, gobernara quen gobernara. 

 

De 2009 a 2015, mentres o programa Camiño Escolar estivo funcionando, 

participaron diversos colexios da capital como o CEIP Mestre Vide, o CEIP O Couto, 

o CPR Santo Ángel, CPR Concepción Arenal ou o CEIP Irmáns Villar. Tivo unha gran 

acollida e éxito entre toda a comunidade educativa e fóronse dando pequenos novos pasos 

no programa como: a ubicación de novas sinais en rúas ou puntos de encontro para as 

rapazas e rapaces, e a optimización e modificación de percorridos para a mellora da 

mobilidade. 

 

Pero no ano 2015, coa chegada do PP ao goberno en minoría, este programa desapareceu 

por completo, manifestando o daquelas equipo de goberno popular que os colexios non o 

querían, ou que eran precisos informes xurídicos, pero o certo é que nunca máis nada se 

fixo. 

 

O Grupo Municipal Socialista no Concello presentou sendas mocións no anterior mandato 

xunto con outros temas educativos (outubro de 2016 e outubro de 2018), que foron 

aprobadas pola corporación municipal, e que nos levan á conclusión de que o Camiño 

Escolar non era unha prioridade para os gobernos do PP nin logo do PP mais Jácome. 

 

En novembro de 2019, Jácome facía a presentación do novo Plan de Mobilidade Urbana 

Sostible do Concello de Ourense (PMUS), no que un dos eixos clave era e é converter a 

Ourense nunha cidade para os peóns. Dende aquela presentación o PMUS está literalmente 

nun caixón. No propio plan contémplase como actuacións estratéxicas neste ámbito: a 

recuperación do Camiño Escolar e tamén a adhesión á Red de Ciudades que Caminan, entre 

outras. 

 

A “Red de Ciudades que Caminan" é unha asociación sen ánimo de lucro, aberta a 

concellos e outras administracións comprometidas coa camiñabilidade. O obxectivo 

principal é que os peóns sexan os protagonistas das urbes. A adhesión a esta rede promove 

a mobilidade peonil e permite ás cidades despregar todo o seu potencial urbano, 

aumentando os investimentos en materia de seguridade para os desprazamentos, 

favorecendo a accesibilidade, a execución de peonalizacións ou a posta en práctica de 

medidas de calmado e control do tráfico. Un punto de encontro, información e 

asesoramento que se transforma nunha ferramenta clave de xestión da mobilidade a nivel 

municipal. 

 

Dentro da propia “Red de Ciudades que Caminan” contémplase de maneira complementaria 

o deseño do Metrominuto, un mapa sinóptico que mide distancias e tempos camiñando 

entre distintos puntos das cidades. Os códigos visuais que utiliza son os dos mapas de 

metro, e nel reflíctense as distancias entre prazas, parques, rúas ou barrios, expresadas en 

metros e en minutos. Un método práctico e efectivo que evidencia distancias cortas e 

tempos breves para favorecer a elección da camiñata por parte do peón para chegar ao seu 

destino. 
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O primeiro Metrominuto naceu fai un pouco máis dunha década na cidade de Pontevedra e 

dende entón moitas outras cidades galegas recolleron esta idea e transformaron o camiñar 

nun sistema novo de transporte urbano. 

 

Por todo o exposto, o grupo municipal do PSdeG-PSOE de Ourense propón ao Pleno do 

Concello de Ourense a adopción das seguintes PROPOSTAS DE ACORDO:  

 

1. Instar ao Goberno Municipal a que se recupere e poña en marcha o Programa 

Camiño Escolar para o próximo Curso Escolar 2022 / 2023. 

 

2. Instar ao Goberno Municipal a formalizar a Adhesión do Concello de Ourense á 

“Red de Ciudades que Caminan” e a posteriori deseñar e implantar o 

Metrominuto Ourense. 

 

 

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

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

dona María Teresa Rodríguez Garrido e de don Laureano Bermejo Ansia, concelleiros non 

adscritos; e sete abstencións do Grupo Municipal do Partido Popular, adoptou a seguinte 

ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

6.5 Moción do Grupo Municipal do BNG relativa á reorganización e 

optimización dos recursos materiais e humanos do servizo de limpeza e recollida de 

lixo. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

O 1 de abril de 2022, o contrato do Servizo de Limpeza e recollida de lixo do 

Concello de Ourense entraba en precario. A última prórroga do mesmo rematou o 31 de 

marzo polo que a limpeza e a recollida de lixo únese á longa lista de concesións que 

actualmente o concello ten en precario ou con contratos prorrogados, algo que 

evidentemente causa un grave prexuízo ao conxunto da veciñanza e as arcas municipais. 

A UTE formada por FCC, COPASA e GESECO, seguirá xestionando un servizo 

básico para calquera concello pero que adquire unha maior relevancia se falamos da terceira 

cidade máis grande e importante do país como é Ourense. Unha prórroga que consome, 

xunto ao resto de concesións, perto do 25% do orzamento municipal e que ao estar en 

precario dificulta o traballo administrativo e o que resulta aínda máis grave, a introdución 

de melloras na prestación do servizo. 

Mais esta situación non debe ser escusa para esixir á UTE o cumprimento do 

contrato asinado no seu día e mesmo para a reorganización interna e a optimización dos 

recursos dos que actualmente dispón para unha mellor prestación do servizo, algo do que, 

non esquezamos, ímonos benefiar todas as veciñas e veciños do Concello de Ourense. 
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O concello non pode pórse de perfil e moito menos alinearse coa UTE xa que, como 

é lóxico, o único que persegue é o máximo beneficio posíbel e ao menor custe. O papel do 

Goberno Local debe ser outro, a defensa do interese xeral e porén, a defensa dos intereses 

das e dos traballadores. 

Como dixemos con anterioridade, o servizo de limpeza e recollida de lixo é un dos 

servizos básicos que calquera administración local debe atender e facelo ademáis 

eficientemente pois é un dos servizos máis aprezados pola veciñanza e no que existe un alto 

grao de esixencia. 

A percepción a día de hoxe, alomenos así se reflicte en diverso enquéritos 

publicados recentemente é que Ourense é, en xeral, un concello limpo. Mais tamén é certo 

que esa percepción non é igual en todo o termo municipal e hai diferenzas en función das 

zonas ás que nos refiramos. 

Esa boa percepción cidadá tampouco debe facernos caer na autocompracencia e 

ocultar problemas reais que requiren á reorganización e optimización dos recursos tanto 

materiais como humanos, algo que, sen dúbida, redundaría nunha mellor prestación do 

servizo. 

Ímos por varios exemplos que serven para ilustrar o comentado. Actualmente a 

concesionaria conta cuns 220 traballadoras e traballadores, pese a iso, e sen que o concello 

reclame, non se cubren postos específicos coma poden ser os de peón especialista xa que 

actualmente hai 1 cando na oferta que gañou figuran máis de 12. 

Sucede algo similar cos postos de condutores, ao non cubrirse o número fixado no 

prego, a UTE cúbreos con peóns sen que o concello diga nada. Outro tanto acontece cos 

mecánicos, ao non cubrirse os previstos, a UTE deriva as reparacións a un taller externo co 

aumento do gasto que íso supón, gasto que lembremos corre a cargo do concello, non da 

concesionaria.  

Todo isto pódese comprobar no Tomo 3 libro 3A relativo aos medios humanos 

ofertados e na que se especificaba, na solución base, cales eran os diferentes postos de 

traballo. Ate o 2018 a UTE non cumpriu co persoal ofertado e, desde entón, comete fraude 

na cotización dos traballadores e traballadoras xa que a diferenza salarial bruta dun peón a 

un peón especialista ou a un condutor é duns 250 euros mensuais. 

A maior abastanza, a UTE, contratou a 36 traballadores aos que tiña cun contrato 

temporal cando xa levaban tempo suficiente para ser indefinidos, o que lle supuxo unha 

multa de 6000 euros por parte da Inspección de Traballo de Ourense. 

No tocante ao número de barrendeiras e barrendeiros, hai que indicar que na 

actualidade son 36 os que prestan servizo noutras tantas rutas establecidas chegando algún 

deles a ter que abarcar até 10 kilómetros de rúa, algo que evidentemente resulta esaxerado. 

Os propios traballadores teñen solicitado en máis dunha ocasión dobrar o número de 

efectivos nas rúas pero non aumentando a plantilla, senón reorganizando internamente o 

persoal. 

No referido á maquinaria, cómpre salientar que moita dela atópase almacenada 

desde hai anos sen que prestase servizo máis alá do día da súa presentación, chegando ao 

absurdo de ter un camión de intervención rápida, valorado en máis de 300.000 euros, cuxa 
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utilidade sería moito maior no Parque de Bombeiros e que conta con soamente uns 200 

kilómetros feitos pois as veces que sae da nave é para acudir a ITV, alomenos a 

concesionaria cumpre con iso. 

Faise necesario un inventario da maquinaria existente, maquinaria que non 

esquezamos, é propiedade do concello e que leva anos parada. Segundo algunhas 

estimacións estamos falando de algo máis dun millón de euros. 

Outra das cuestións a ter en conta e que por desgraza non acontece soamente co 

servizo de limpeza e recollida de lixo é a falla de coordinación con outras áreas do concello 

como pode ser a de Medio Ambiente no referido ao tratamento e conservación da masa 

arbórea da cidade.  

Os propios barrendeiros e barrendeiras levan trasladando desde hai tempo propostas 

de cambio que teñen que ver cos períodos das podas xa que ao facelas preferentemente en 

febreiro, estes operarios teñen que facer fronte á caída da folla, algo que é constante e que 

impide que as rúas estean sempre libres delas o que supón un risco para a veciñanza no que 

a posíbeis caídas se refire, algo que por certo, xa ten acontecido. 

Se falamos do Punto Limpo cómpre salientar que os horarios actualmente 

establecidos non son operativos xa que imposibilitan que persoas que poderían facer uso 

del a mediodía ou trala saída do traballo non o poidan empregar pois conta únicamente cun 

operario en horario partido de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 horas, cando o normal, e así 

se lle ten trasladado á concesionaria, sería ter horario de 07:00 a 13:55 e de 13:55 a 20:50 h. 

con dous operarios, un en cada turno. Actualmente moita veciñanza que acode nos 

momentos en que o pode facer atopa as portas pechadas, deixando en moitos casos o 

refugallo ás portas do Punto ou mesmo tirado en fincas lindeiras. 

Este tipo de cuestións así como outras ás que poderiamos facer referencia teñen que 

ver coa optimización dos recursos dos que dispón o servizo e a reorganización dos mesmos 

para que a prestación e as tarefas a desenvolver sexan moito máis eficientes, ao tempo que 

permita ás traballadoras e traballadores, verdadeiras e verdadeiros coñecedores do servizo 

pois están no día a día, a pé de rúa escoitando, e as veces, soportando as críticas e queixas 

da veciñanza, desenvolver mellor o seu labor. 

Son polo tanto as e os que mellor coñecen a realidade do servizo e as súas 

necesidades polo que desde o BNG entendemos fundamental a súa participación e as súas 

achegas para a mellora do servizo actual mais tamén no que ten que ver coa redacción dos 

pregos do novo contrato de concesión. 

Falamos dun dos maiores contratos do concello tanto en contía como en duración. 

Falamos dun dos principais servizos a prestar e que trascende ao Goberno Local de turno 

polo que a participación de todos os sectores implicados mesmo da veciñanza é importante 

para acadar o mellor prego posíbel. 

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

pleno da corporación a adoción do seguintes 

 

ACORDOS 
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1. Instar ao Goberno Local do Concello de Ourense á creación dun grupo de traballo 

para avaliar a situación da concesión do Servizo de limpeza e recollida de lixo coa 

presenza do Goberno Local, técnicos municipais, xerencia da UTE, representantes 

das traballadoras e traballadores, representantes veciñais e Grupos políticos co 

obxecto de reorganizar e optimizar os recursos materiais e humanos dispoñíbeis no 

servizo e a posta en común de propostas para o novo prego de adxudicación do 

servizo.  

 

2. Instar ao Goberno Local do Concello de Ourense a inventariar a maquinaria 

existente e o seu estado de conservación así como para acreditar o actual uso ou non 

da mesma.  

 

 

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

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

María del Mar Fernández Dibuja e de don Laureano Bermejo Ansia, concelleiros non 

adscritos; dez votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular e do Grupo 

Municipal de Democracia Ourensana, adoptou a seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

6.6 Moción do Grupo Municipal do BNG relativa á adopción de medidas 

urxentes encamiñadas a rematar cos problemas de seguridade e  salubridade 

existentes en varias zonas do concello derivado da proliferación de roedores. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

O pasado día 10 de xuño saía nun xornal local, concretamente no diario La Región, 

unha nova referida á problemática dos roedores que nas últimas semanas tanta alarma social 

están a xerar entre a veciñanza xa que lonxe de ser un problema localizado, estase 

extendendo por máis zonas do concello. 

 

Nesa reportaxe, na que se entrevistaba a un dos traballadores da empresa contratada 

para a desratización, facía fincapé nunha cuestión na que tamén vimos insistindo desde o 

BNG, isto é, na necesidade de abordar a proliferación de roedores tendo en conta todos e 

cada un dos factores que contribúen a súa rápida expansión. 

 

Segundo se recolle no artigo, o técnico da empresa expresaba que as tarefas de 

desratización  pese a cumprir coa súa función básica, son por sí soas un  “sensentido” xa 

que tal e como afirma, pese a que comen os cebos instalados, “a cantidade de edificios 

baleiros nos que non se entra a limpar provoca que proliferen”, incidindo en que “habería 

que sanealos e tapialos”. Fai referencia tamén aos contedores de lixo da zona histórica 

advertindo que, “por moito veleno que botemos, ao ter os contedores de lixo e os restos de 

comida, as ratas van seguir saíndo para comer”. 

 

Segundo afirman os expertos, unha praga de ratas pode converterse nun dos maiores 

riscos para a saúde. Estes roedores transmiten gran cantidade de enfermidades coma poden 

ser a rabia, a cólera ou a peste entre outras, ao tempo que son unha das pragas máis dífíciles 
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de controlar xa que posúen unha alta capacidade de adaptación ao medio, unha alta 

capacidade de reproducción e unha crecente resistencia aos raticidas e velenos. 

 

Outro dato a ter moi en conta é que son moi difíciles de erradicar cando conseguen 

penetrar no interior de vivendas, sobor de todo, se falamos de edificacións baleiras, onde 

poden ocasionar graves danos estruturais e eléctricos, co risco que iso conleva. 

 

No BNG coincidimos plenamente coa apreciación feita polo técnico da empresa 

desratizadora xa que corrobora o que levamos meses advertindo e reivindicando, a 

necesidade de que o Goberno Local tome en serio a situación na que se atopan moitos 

solares tanto na zona histórica da cidade como no resto de barrios e parroquias do perímetro 

rural, onde é preciso incrementar as inspeccións e, sobor de todo, as limpezas e os 

desbroces así como de todas aquelas edificacións abandonadas ou en estado de ruína para o 

que cómpre esixir aos propietarios unha maior implicación na súa conservación. 

 

Apostar por políticas de asentamento poboacional e dinamización comercial na zona 

histórica é una teima tamén do BNG, algo que é fácilmente demostrable coa cantidade de 

iniciativas presentadas ao longo do presente mandato e que teñen por obxecto implementar 

medidas e proxectos que contribúan a paliar a situación de abandano e degradación desta 

zona tan emblemática e que resulta ser ademais a máis extensa de todas as existentes no 

país. 

 

Renovar e corrixir as deficiencias na rede de saneamento e abastecemento, dotar o 

barrio de novos servizos como pode ser un centro de saúde, establecer un Plan Director de 

infraestruturas, medidas dinamizadoras do comercio local ou mesmo modificar o sistema de 

limpeza e recollida de lixo son algunha das propostas realizadas ao longo dos últimos 

meses ás que tamén debemos engadir os problemas derivados da saturación de ruídos ou a 

eliminación do control de accesos para vehículos. 

 

A  situación dos contedores de lixo, tamén foi obxecto de debate como consecuencia 

dunha iniciativa presentada polo BNG e na que se propuña estudar a implementación do 

servizo de recollida porta a porta e mesmo eliminar físicamente os contedores durante boa 

parte do tempo das rúas xa que, tal e como se pode comprobar a calquera hora do día ou da 

noite, son o lugar escollido por centos de roedores, os cales remexen tanto dentro coma fóra 

deles en busca de comida. 

 

En conclusión, a problemática lonxe de minimizarse, increméntase cada día de pasa, 

abarcando xa outros barrios do concello coma pode ser a zona do Posío ou a de 

Mariñamansa. Cómpre continuar e incrementar as tarefas de desratización pero ao tempo, e 

tal e como suxiren desde a propia empresa encargada destes traballos, abordar a 

problemática a nivel global e avaliar e corrixir as causas reais que favorecen a proliferación 

dos citados roedores. 

 

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 Local do Concello de Ourense a intensificar as tarefas de control, 

limpeza  e desbroce dos solares e das edificacións baleiras ou abandonadas así como a 

buscar alternativas no servizo de limpeza e recollida de lixo que eviten a presenza constante 

de contedores cheos de lixo nas rúas, sobor de todo, da zona histórica e paliar deste xeito 

xunto ás tarefas de desratización a proliferación de roedores. 

 

 

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

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

María del Mar Fernández Dibuja e de don Laureano Bermejo Ansia, concelleiros non 

adscritos; e catro abstencións do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, adoptou a 

seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

6.7 Moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana para esixir a 

dimisión de Paula Prado del Río tras  as súas declaracións sobre a chegada do AVE a 

Galicia. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado sábado 25 de junio, la secretaria del PPdeG, Paula Prado, acompañada de 

su anterior en el cargo y actual vicesecretario de organización del Partido Popular, Miguel 

Tellado, venían a confirmarnos en la misma estación de Ourense algo que en Democracia 

Ourensana hace tiempo que teníamos claro: para los responsables del Partido Popular en 

Galicia, Ourense a su juicio, no es Galicia.  

 

En declaraciones a diversos medios que habían convocado en la estación Ourense-

Empalme, tras un trayecto desde Santiago para “supuestamente comprobar” que los 

prometidos trenes ”AVRIL” aún no estaban operativos, ambos políticos afirmaron en su 

denuncia “O Ave chegou a Ourense, pero non a Galicia”.  

 

Una frase-denuncia no improvisada, que insistieron en enfatizar y que deja pocas 

dudas en cuanto a que para ambos políticos, Ourense no es Galicia. Galicia, según estos 

dos significados políticos, debe comenzar a partir de Lalín o quizás un poco mas allá, 

quizás desde Santiago. 

 

Desde hace años venimos constatando como los sucesivos gobiernos de Santiago se 

han volcado con el Eje atlántico. Lo han hecho en el tratamiento que a Ourense se da en los 

sucesivos presupuestos, donde año tras año, las grandes infraestructuras viarias, 

hospitalarias, de suelo industrial, etc., apenas dejan migajas, tanto en la ciudad como en la 

provincia de Ourense. 

 

Una autovía inacabada AG 31 (Celanova – Portugal), un Complejo Hospitalario en 

renovación durante varias décadas, una serie de intervenciones menores con alarmante falta 

de ambición en el proyecto como la estación de autobuses o la remodelación de la Avda. 

Otero Pedrayo, cuando no, envueltas en polémica como la senda peatonal de Reza 
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CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL 

(actuación finalmente descartada) o con parsimoniosas ejecuciones, caso del parque 

acuático en Monterrei (en el vecino concello de Pereiro), donde la Xunta tan solo estuvo 

ágil en asumir para sí una promesa electoral de nuestro partido. El catálogo de agravios 

comparativos con el resto de la comunidad adquiere su mayor exponente en el Campus 

Universitario de Ourense, donde apenas se cuenta con titulaciones de relieve que atraigan 

estudiantes de otros puntos. 

 

En Democracia Ourensana venimos denunciando desde hace muchos años que si 

Galicia era la cenicienta de España, Ourense, era la cenicienta de Galicia.. Los hechos 

vienen tercamente a constatar esta evidencia. El trato que recibe Ourense por parte del 

gobierno de la Xunta es similar al que recibe Galicia por parte del gobierno central. 

 

Se quejaba Paula Prado de que Galicia era castigada por el gobierno de Sánchez: 

”Como os galegos non votan socialismo, abandonan a comunidade” sin embargo su 

partido, el PP, a Ourense, su “granero” de votos, simplemente lo ignoran y ni siquiera lo 

contabilizan como parte de Galicia. 

 

El ultraje sufrido por Ourense el pasado sábado no debe ni puede quedar impune. 

Quien ocupa un cargo de tanta relevancia en Galicia como la secretaria general y 

viceportavoz en el parlamento del partido en el gobierno, no puede continuar al frente de 

estas responsabilidades ni un día más. Quien ignora desde el más absoluto desprecio a uno 

de los territorios de la Comunidad Autónoma de Galicia, no puede representar a Galicia. 

 

Es por todo ello que presentamos al Pleno del Concello de Ourense la siguiente 

 

PROPUESTA 
 

1. Exigir a la señora Paula Prado del Río la dimisión de sus cargos de Diputada y 

Viceportavoz del Partido Popular en el Parlamento Gallego. 

 

 

Emenda presentada polo Grupo Municipal PSdeG-PSOE. 

 

EMENDA DE ENGÁDEGA: 

 

PUNTOS DA PROPOSTA 

 

1. Exigir a la señora Paula Prado del Río la dimisión de sus cargos de Diputada y 

Viceportavoz del Partido Popular en el Parlamento Gallego. 

 

TEXTO DE ENGÁDEGA 

 

2. Esixir ao señor Miguel Ángel Tellado Filgueira a súa dimisión dos cargos de 

senador por designación autonómica de Galicia e de Vicesecretario xeral de 

Organización do Partido Popular. 

 

SENDO OS SEGUINTES PUNTOS DE ACORDO DEFINITIVOS 
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1. Exigir a la señora Paula Prado del Río la dimisión de sus cargos de Diputada y 

Viceportavoz del Partido Popular en el Parlamento Gallego. 

 

2. Esixir ao señor Miguel Ángel Tellado Filgueira a súa dimisión dos cargos de 

senador por designación autonómica de Galicia e de Vicesecretario xeral de 

Organización do Partido Popular. 
 

 

O Grupo Municipal de Democracia Ourensana retira a moción da orde do día. 

 

 

 


