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ACTA Nº 8/2021                                                                                            FOLLA Nº 1 

 
CONCELLO DE ORDES                                                    PROVINCIA DE A CORUÑA 
 
 
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POLO PLENO CORPORATIVO 
MUNICIPAL O DIA TRINTA DE SETEMBRO DE DOUS MIL VINTE E UN. 
             
 
         En Ordes, a trinta de setembro de dous mil vinte e un.   
 
 
         No Auditorio da Casa da Cultura, reúnese en primeira convocatoria a 
Corporación Municipal en Sesión Ordinaria, baixo a Presidencia de D. JOSÉ LUIS 
MARTÍNEZ SANJURJO, Alcalde-Presidente, e coa asistencia dos Srs. Concelleiros. 
 

• Dª, ANA MARÍA SONEIRA LIÑARES. 

• D. ABEL BLANCO VIQUEIRA. 

• D. JOSÉ MANUEL MIRA GÓMEZ. 

• Dª. YESSICA LÓPEZ VARELA. 

• D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ. 

• Dª. SUSANA GARCÍA GÓMEZ. 

• D. PABLO VÁZQUEZ CANDAL. 

• D. JOSÉ ANTONIO CABEZA FRAGA. 

• D. PABLO VIDAL RÍOS. 

• D. GONZALO VEIRAS CARNEIRO 

• Dª. MARÍA JESÚS REGUEIRO GARCÍA. 

• D. MANUEL IGLESIAS VIEITES. 

• D. MARCOS FERNÁNDEZ LOURO. 

• D. AITOR RIBADAS GÓMEZ. 

• Dª. CARMEN MARÍA FERREIRO VILLAVERDE. 

• Dª. MARÍA CONCEPCIÓN BERDOMÁS GARCÍA. 
 

 
        Asiste o Sr. Secretario da Corporación D. Juan Luís González Iglesias, que dá fe 
do acto. Está presente na sesión o Sr. Interventor Xeral Javier Siro Suárez Rodríguez. 
 
 
        Aberta a sesión e declarada pública pola Presidencia ás dezanove horas e trinta 
minutos, previa comprobación do quórum de asistencia preciso para que poida ser 
iniciada, procédese a coñecer dos asuntos incluídos na orde do día. 
 
 

1. APROBACIÓN ACTA DA SESIÓN ANTERIOR 29/07/2021. 
 

         Polo Sr. Alcalde-Presidente procédese a preguntar aos demais membros da 
Corporación se teñen algo  que  obxectar  á  acta da sesión ordinaria de 29 de xullo de 
2021, cuxa minuta foi distribuída coa convocatoria, todo isto ó abeiro do disposto no 
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art. 91 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 
Entidades Locais. 
 
         A acta da sesión ordinaria, de data 29 de xullo de 2021, resultou aprobada por 
maioría de catorce e votos a favor, coas abstencións do Sr. Blanco Viqueira e da Sr. 
Regueiro García, sendo dezasete o número legal de membros da Corporación. 
 

 
2. INFORMES DA ALCALDÍA. 

 
         Polo Sr. Alcalde non se informa de ningunha actuación municipal. 
 
 

3. TOMA DE POSESIÓN COMO CONCELLEIRA DE MARÍA CONCEPCIÓN 
BERDOMAS GARCÍA. 

 
         Dada conta polo Sr. Alcalde da remisión pola Xunta Electoral Central da 
credencial expresiva  da designación como concelleiro do Concello de Ordes de Dª. 
María Concepción Berdomás García, por estar incluído na lista de candidatos 
presentada por Partido dos Socialistas de Galicia – PSOE (PSdeG-PSOE) nas 
eleccións locais de 26 de maio de 2019, en substitución por renuncia de D. Fernando 
Viqueira Nouche.  
 
         Seguidamente a Sra. Berdomás García, a efectos de tomar posesión do seu 
cargo de conformidade co establecido no Real Decreto 707/1979, de 5 de abril (en 
relación co art. 108.8 da LOREG), procede a prestar promesa de cumprir fielmente as  
obrigas do cargo de Concelleiro do Concello de Ordes con lealdade ao Rei, e de 
gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado, facéndoo 
ante todo os presentes. 
 
         Intervén o Sr. Alcalde, que lle da a benvida á Corporación en nome de todo o 
grupo de goberno. 
 
 

4. APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION DO REGULAMENTO DA PISCINA 
CLIMATIZADA MUNICIPAL IVÁN RAÑA FUENTES. 

 
         Expediente de modificación do Regulamento da piscina climatizada municipal 
Iván Raña Fuentes. 
 
         Visto o ditame da Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno, 
de data 24/09/2021. 
 
 
         Aberto o debate prodúcense as intervencións seguintes 
 
 
         Intervén o Sr. Iglesias Vieites, concelleiro non adscrito, que sinala que van a 
votar a favor desta modificación, non teñen ningunha obxección.   
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         Intervén a Sra. Ferreiro Villaverde, en representación do grupo político PSdeG-
PSOE, que sinala que esta modificación foi debatida na Comisión Informativa 
Permanente, foron feitas as observacións que consideramos, tampouco fan por 
oposición a esta modificación. 
 
         Intervén o Sr. Vidal Ríos, voceiro do grupo político BNG, que sinala que esta 
modificación trata de actualizar a normativa que resulta de aplicación que é o Decreto 
119/2019, obriga a expor os controis sobre calidade de auga do vaso en lugar visible e 
de fácil acceso aos usuarios, tamén as follas de control de limpeza dos vestiarios, 
regúlase os uso das rúas de baño, fíxase a saída do vaso trinta minutos antes do 
peche da instalación, a preferencia de acceso aos cursos a persoas empadroadas no 
concello de Ordes en caso de límite de prazas, ábrese o uso da piscina a entidades 
sen ánimo de lucro ou clubes deportivos de natación. No apartado das sancións na 
proposta que remitiu o goberno figuraban uns importes que aumentaban os vixentes, 
na Comisión Informativa pediron mantelos como estaban por que non se entendía a 
necesidade de subilas ditaminándose o seu mantemento. Na proposta final que se 
remitiu coa documentación do pleno, non se recolle, non sabe si é un erro. 
 
         Intervén a Sra. Soneira Liñares, concelleira delegada de deportes, que sinala 
que é un erro, mantéñense os importes vixentes. 
 
         Intervén o Sr. Vidal Ríos, que sinala que aclarada esta cuestión, non teñen nada 
que obxectar, van a votar a favor da modificación deste regulamento.  
 
 
         Tras unha pequena deliberación, o Pleno Corporativo Municipal en votación 
ordinaria, por maioría de dezasete votos a favor (9 grupo político PP, 3 grupo político 
BNG, 2 grupo político PSdeG-PSOE, Sr. Iglesias Vieites, Sr. Fernández Louro e Sr. 
Ribadas Gómez), sendo dezasete o número legal dos seus membros, adoptou o 
acordo seguinte: 
 
         1º.- Aprobar inicialmente a modificación do Regulamento da Piscina Climatizada 
Municipal Iván Raña Fuentes, cuxo texto modificado foi ditaminado pola Comisión 
Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno. 
  
         2º.- Abrir un trámite de información pública durante un prazo de trinta días, 
dentro dos cales os interesados poderán examinar o expediente na Secretaría 
municipal e presentar as reclamacións que estimen oportunas, publicándose o anuncio 
de exposición no BOP e no Taboleiro de Anuncios da sede electrónica do Concello. 
 
         3º.- Rematado o período de información pública, adoptarase o acordo definitivo 
que proceda, resolvendo, no seu caso as reclamacións presentadas contra o texto do 
regulamento. 
 
         No caso de que non se presenten reclamacións, entenderase definitivamente 
adoptado o acordo, ata entón provisional, sen necesidade de novo acordo plenario. 
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5. APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA 
DAS TERRAZAS E DOUTRAS OCUPACIÓNS DO DOMINIO PÚBLICO 
MUNICIPAL. 
 

         Expediente de modificación da Ordenanza reguladora das terrazas e doutras 
ocupacións do dominio público municipal. 

 
         Visto o ditame da Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno, 
de data 24/09/2021. 
 
         Visto o voto particular (art. 97.4 R.D. 2568/1986, de 28 de novembro e art. 44.4 
ROM) formulado polo Sr. Vidal Ríos, voceiro do grupo político BNG, na Comisión 
Informativa Permanente. 
 
 
         Aberto o debate prodúcense as intervencións seguintes 
 
 
         Intervén primeiramente o Sr. Vidal Ríos, voceiro do grupo político BNG, que pasa 
a explicar o contido do seu voto particular, sinala que o 11/03/02010 publicouse no 
BOE a Orde 561/2010, de 1 de febreiro, do Ministerio de Vivenda que é o documento 
técnico das condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e 
utilización dos espazos públicos, que é de aplicación obrigatoria aos espazos públicos 
urbanizados novos, de aplicación para espazos públicos urbanizados xa existentes 
dende o 1 de xaneiro de 2019. No artigo 5 establece a obrigatoriedade dun itinerario 
peonil accesible que debe ser colindante á liña de fachada e de ancho 1,80 m. nas 
zonas urbanas consolidadas cando non sexa posible o cumprimento dalgunha 
condición formularase as solucións alternativas que garantan a máxima accesibilidade. 
Na proposta de emenda que se presentou na Comisión Informativa Permanente e que 
derivou en voto particular propoñían mudar o sistema, a proposta de modificación 
desta ordenanza mantén a situación que estamos a vivir en Ordes coas terrazas, ao 
final o único que procura é a suba das sancións. Propoñen modificar a situación das 
terrazas para establecer un itinerario peonil de ancho 1,50 m colindante coas fachadas 
dos edificios e as terrazas se sitúen no borde exterior da beirarrúa. Cando non sexa 
posible por cuestións de dimensións e demais, propoñen que as terrazas teñan que 
ubicarse nas zonas de estacionamento, para iso deberán montar unha tarima coa 
mesma altura que a beirarrúa para que sexa accesible. Coas tarimas habería a 
problemática do Campo da Feira cando se celebra a feira, as terrazas teñen que ser 
facilmente desmontables para deixar a instalación dos postos da feira. A única 
excepción á tarima sería aquelas terrazas que se ubiquen no entorno do Campo da 
Feira por ese motivo. Nas sancións a proposta do goberno aumenta o importe das 
leves de 75 a 150 euros, as graves antes de 76 a 150 euros, proponse a suba de 151 
a 450 euros, e as moi graves antes de 151 a 300 euros, agora de 451 a 3000 euros. 
Propoñen que o importe das sancións leves sexa multa de ata 100 euros, as graves de 
101 a 300 euros e as moi graves 301 a 100 euros. 
 
         Intervén seguidamente o Sr. Iglesias Vieites, concelleiro non adscrito, que sinala 
que é certo que hai que garantir nas beirarrúas que o fluxo de xente non interrompa. 
Na época na que vivimos son un plus máis para a hostalería polo que hai que intentar 
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compaxinar as dúas cousas. En canto ao artigo catro que regula a distancia que debe 
existir en todo momento, unha zona libre de 0,90 m con calquera obstáculo, creen que 
debe ser algo superior, é unha distancia limitada máis si se levan carritos ou unha 
cadeira de rodas. En canto a súa colocación nas beirarrúas, se hai a posibilidade 
deberían estar en prazas de estacionamento para non molestar o tránsito de xente 
pola beirarrúa. O BNG ten razón en canto ás tarimas, hai que eliminar as barreiras 
arquitectónicas, se se colocan en prazas de estacionamento, cumpren esa función.  
 
         Intervén a Sra. Ferreiro Villaverde, en representación do grupo político PSdeG-
PSOE, que sinala que na Comisión Informativa preguntou o espazo que é necesario 
para o paso dunha cadeira de rodas, comentouse que con 0,90 m era suficiente. Na 
Coruña sabe que se utilizaban marcas para delimitar as terrazas e funcionaba 
bastante ven. O importe das sancións é un tema complicada, a situación da hostalería 
é mala pero tamén é claro que se é máis fácil pagar a sanción que cumprir a lei. En 
principio non se van a opoñer a esta modificación. 
 
         Intervén o Sr. Vidal Ríos, voceiro do grupo político BNG, que sinala que do que 
se trata é de se queremos axustarnos á legalidade vixente, se queremos facer unha 
aposta pola accesibilidade e que as beirarrúas sexan utilizables por todo o mundo en 
igualdade de condicións, ou se gue a manterse unha situación caótica nas rúas do 
Concello. Sabemos como son as rúas, a problemática que temos no concello, de 
aqueles polvos naqueles anos nos que se primaba outras cousas no urbanismo hoxe 
temos estes lodos que padecemos. Isto non quere dicir que adoptemos as medidas 
que poidamos para intentar axustarse á normativa. Por iso propoñen esta emenda 
para axustarse a Orde 561/2010 que está vixente e que nos obriga a adaptar eses 
espazos, que debe existir un itinerario peonil pegado á fachada dos edificios de cando 
menos 1,80 m. Na proposta de emenda acóllense a ese marxe de flexibilidade que 
permite adaptarse por culpa da situación que teñen hoxe en Ordes. Propoñen 1,50 m 
por que é o diámetro que establecen xeralmente as normas de accesibilidade para o 
xiro dunha cadeira de rodas para persoas de mobilidade reducida. Saben que no 
concello hai moitas beirarrúas nas que non se pode montar terraza por que non teñen 
o ancho suficiente, entón non se poden montar na beirarrúa, nestes caos hai que 
montalas nas zonas de estacionamento, hai que obrigar a por tarima cun acceso 
accesible ás mesmas. Este é o sentido da emenda que propoñen. O que hai que 
decidir ao final é se cambia o modelo e se aposta pola accesibilidade que é obrigatorio 
por lei ou non. No tocante ás sancións reiteran que os importes na ordenanza actual 
son baixos agora subir o importe da sanción máxima dez veces ata 3000 euros, no 
contexto no que estamos lle parece excesivo, por iso propoñen un importe máximo de 
1000 euros.  
 
 
         Polo Sr. Alcalde ábrese unha segunda quenda de intervencións 
 
 
         Intervén o Sr. Iglesias Vieites, concelleiro non adscrito, que sinala que volven a 
dicir o mesmo, hai que eliminar as barreiras arquitectónicas, é bo que se instalen as 
terrazas nas prazas de estacionamento. En Ordes as beirarrúas cada unha ten o seu 
ancho, hai que tratar de adaptarse á normativa, sempre tendo presente que as 
beirarrúas son para os peóns.  
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         Intervén a Sra. Ferreiro Villaverde, en representación do grupo político PSdeG-
PSOE, que sinala que moitas das plataformas para as terrazas son golpeadas polos 
vehículos aparcando. Hai que ser consciente que non todas as rúas teñen unha gran 
beirarrúa e non hai espazo físico para por unha terraza. Coa pandemia moitos 
establecementos de hostalería sobreviviron a conta das terrazas. Se a estes locais 
non se lles permite a instalación de terrazas na beirarrúa. Podendo convivir o paso de 
peóns e a terraza na beirarrúa sería o ideal. 
 
         Intervén o Sr. Vidal Ríos, voceiro do grupo político BNG, que sinala que 
evidentemente non todos os locais poden ter terraza por desgracia. Temos as 
beirarrúas que temos. O Gerardo se non pode montar terraza na beirarrúa ten a zona 
de diante de estacionamento para por a plataforma de tarima. Que hai golpes nas 
tarimas, tamén os hai contra farolas e demias. As tarimas o que teñen que estar e 
protexidas para iso se lles esixe unha varanda. O San Roque ao mellor no pode ter por 
que non ten beirarrúa suficiente nin zona de estacionamento, ao mellor o que ten que 
facer e adoptar unha solución de retranqueo da fachada para atrás e colocar a terraza 
na zona dianteira do local. Se non se pode non se pode, senón que facemos terrazas 
si ou si e a xente por onde circula. Este é o problema do concello de Ordes, o que se 
pretende é solucionala e respectar a accesibilidade universal das nosas beirarrúas. 
Evidentemente hai que facilitar que os hostaleiros poidan traballar nas terrazas, por iso 
propoñen esa modificación da súa instalación nas zonas de estacionamento pero con 
tarima para respectar tamén esa accesibilidade.  
 
         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que en primeiro lugar agradece ao PSOE que 
sacase a colación neste debate cuestións de moita cordura. Parécelle increíble que se 
diga que a ordenanza non cumpre a normativa cando está informada polos técnicos 
municipais e a propia técnico cando se mantivo a reunión para preparar esta 
modificación teñen moi claro que a distancia que hai que cumprir son 0,90 m, por 
moito que se trate de xustificar esas distancias de 1,80 e 1,50 m coa normativa de 
accesibilidade. Está no seu dereito. Siga por esa liña que é algo que lle vai a traer bos 
resultados, está seguro. Visto o plantexamento da emenda son varios os negocios de 
hostalería aos que lles vai a impedir que monten unha terraza na beirarrúa, caso do 
San Roque, Gerardo, Cervecería PJ, restaurante o Túnel por que habería que ver a 
aliñación das dúas fachadas que hai alí, se gardamos esa distancia dado que hai dúas 
aliñacións de fachada nos edificios e que hai pouco fronte de local veríamos se pode 
montar terraza ou que superficie lle quedaría con respecto á que ten na actualidade. 
Moitos negocios que están na rúa do Recreo, da Deputación, que non teñen a 
posibilidade de montar na zona de estacionamento. É o que lle parece unha auténtica 
barbaridade a ver como consegue que autoricen por unha terraza na zona de reserva 
de espazo do dominio público na N-550. Algo que é totalmente inviable e imposible. A 
emenda vai en contra de varios negocios, non llo van a permitir, aos que se elimina a 
posibilidade de ter unha terraza. Quen vote en consecuencia coa liña do seu 
argumento quedará retratado na mesma liña coa que vai a quedar hoxe retratado o 
BNG. En relación coa instalación de tarima hai que analizar o custe que supón cando 
son solicitudes temporais de terraza, de tempada, non as anuais que teñen esa opción 
plantexada no seu modelo de negocio. Hai que analizar todo, coñecer como funciona a 
hostalería ordense, como son as nosas rúas. Non lanzarse con propostas copiadas 
non sabe de onde, pero que non resolven a necesidade dos nosos hostaleiros que é o 
que máis lles preocupa neste momento. En seis anos non houbo que impor ningunha 



 

C O N C E L L O  D E  O R D E S  

 (A CORUÑA) 

 

 

FOLLA Nº 7 

  

C/. Alfonso Senra, 108  -  C.P. 15680  -  Teléfono 981 68 00 02  -  Fax 981 68 22 21 

 

sanción, agarda que non haxa que impolas no sucesivo. O que non pode ser é que se 
se incumpre a ordenanza e hai que iniciar un expediente sancionador, a maioría de 
ordenanzas noutros concellos recollen contías similares ás que aquí están a propor. A 
pretensión principal e non ter que aplicalas en ningún momento. A instalación dunha 
terraza a súa autorización sempre vai a contar cun informe da técnico municipal e da 
policía local. Garántese que os hostaleiros poden traballar coas mínimas condicións. A 
medida que se vaian humanizando rúas tratarán de que se poidan corrixir 
determinadas situacións. Loxicamente van a votar en contra da emenda e a favor da 
proposta de modificación da ordenanza ditaminada pola Comisión Informativa 
Permanente.   
 
 
         Sometido en primeiro lugar a votación o voto particular presentado polo Sr. Vidal 
Ríos, voceiro do grupo político BNG, tras unha pequena deliberación, o Pleno 
Corporativo Municipal en votación ordinaria, por maioría de once votos en contra (9 
grupo político PP, 2 grupo político PSdeG-PSOE), dous votos a favor (grupo político 
BNG) e coas abstencións: Sr. Iglesias Vieites, Sr. Fernández Louro e Sr. Ribadas 
Gómez), sendo dezasete o número legal dos seus membros, rexeitouse a emenda 
presentada polo Sr. Vidal Ríos. 
 
         Sometido seguidamente a votación o ditame da Comisión Informativa 
Permanente de Asuntos Xerais do Pleno, tras unha pequena deliberación, o Pleno 
Corporativo Municipal en votación ordinaria, por maioría de once votos a favor (grupo 
político PP, 2 grupo político PSdeG-PSOE), dous votos en contra (grupo político BNG) 
e coas abstencións: Sr. Iglesias Vieites, Sr. Fernández Louro e Sr. Ribadas Gómez), 
sendo dezasete o número legal dos seus membros, adoptou o acordo seguinte: 
 
         1º.- Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza reguladora das terrazas e 
doutras ocupacións do dominio público municipal, cuxo texto modificado foi ditaminado 
pola Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno. 
  
         2º.- Abrir un trámite de información pública durante un prazo de trinta días, 
dentro dos cales os interesados poderán examinar o expediente na Secretaría 
municipal e presentar as reclamacións que estimen oportunas, publicándose o anuncio 
de exposición no BOP e no Taboleiro de Anuncios da sede electrónica da sede 
electrónica do Concello. 
 
         3º.- Rematado o período de información pública, adoptarase o acordo definitivo 
que proceda, resolvendo, no seu caso as reclamacións presentadas contra o texto do 
regulamento. 
 
         No caso de que non se presenten reclamacións, entenderase definitivamente 
adoptado o acordo, ata entón provisional, sen necesidade de novo acordo plenario. 
 
 

6. APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE 
FUNCIONAMENTO DA CANCEIRA MUNICIPAL DE ORDES. 
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         Expediente de modificación do Regulamento de funcionamento da canceira 
municipal de Ordes. 
 
         Visto o ditame da Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno, 
de data 24/09/2021. 
 
 
         Aberto o debate prodúcense as intervencións seguintes 
 
 
         Intervén o Sr. Iglesias Vieites, concelleiro non adscrito, que sinala que non van a 
por impedimento á aprobación desta modificación do regulamento.  
 
         Intervén a Sra. Ferreiro Villaverde, en representación do grupo político PSdeG-
PSOE, que sinala que non se recolle no regulamento o tratamento dos animais 
potencialmente perigosos que debería recollerse nunha próxima modificación.  
 
         Intervén o Sr. Secretario, que pregunta ao que se refire exactamente. 
  
         Intervén a Sra. Berdomás García, concelleira do grupo político PSdeG-PSOE, 
que sinala que segundo a lei as razas potencialmente perigosas teñen que entrar na 
canceira con un seguro, con todas as vacinas, así como coa licenza para a tenza de 
animais potencialmente perigosos. Non se fai ningunha referencia no regulamento.  
 
         Intervén o Sr. Secretario, que sinala que deberá estudarse para unha nova 
modificación deste regulamento. 
 
         Intervén o Sr. Vidal Ríos, voceiro do grupo político BNG, que sinala que as 
modificacións consisten na definición do animal en acollida, e se adapta a regulación 
existente á Lei 4/2017, sobre protección e benestar dos animais de compañía, en 
particular no referente ao sacrificio e eutanasia, que non permite que se lle dea morte 
a animais acollidos nun centro de acollida con independencia do tempo transcorrido 
dende a súa entrada salvo casos debidamente xustificados por profesional veterinario. 
Van a votar favorablemente á modificación que se propón. Están a favor. 
 
 
         Tras unha pequena deliberación, o Pleno Corporativo Municipal en votación 
ordinaria, por maioría de dezasete votos a favor (9 grupo político PP, 3 grupo político 
BNG, 2 grupo político PSdeG-PSOE, Sr. Iglesias Vieites, Sr. Fernández Louro e Sr. 
Ribadas Gómez), sendo dezasete o número legal dos seus membros, adoptou o 
acordo seguinte: 
 
         1º.- Aprobar inicialmente a modificación do Regulamento de funcionamento da 
canceira municipal de Ordes, cuxo texto modificado foi ditaminado pola Comisión 
Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno. 
  
         2º.- Abrir un trámite de información pública durante un prazo de trinta días, 
dentro dos cales os interesados poderán examinar o expediente na Secretaría 
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municipal e presentar as reclamacións que estimen oportunas, publicándose o anuncio 
de exposición no BOP e no Taboleiro de Anuncios da sede electrónica do Concello. 
 
         3º.- Rematado o período de información pública, adoptarase o acordo definitivo 
que proceda, resolvendo, no seu caso as reclamacións presentadas contra o texto do 
regulamento. 
 
         No caso de que non se presenten reclamacións, entenderase definitivamente 
adoptado o acordo, ata entón provisional, sen necesidade de novo acordo plenario. 
 
 

7. APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 
18 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AUGA 
POTABLE. 

 
         Expediente de modificación da ordenanza fiscal nº 18 reguladora da taxa pola 
prestación do servizo de auga potable (Art. 5. Cota tributaria). 
 
         Visto o contido do informe económico-financeiro. 
 
         Visto o ditame da Comisión Informativa Permanente de Contas, Facenda e 
Persoal, de data 24/09/2021. 
 
 
         Aberto o debate prodúcense as intervencións seguintes 
 
 
         Intervén o Sr. Iglesias Vieites, concelleiro non adscrito, que sinala que se trata de 
dar cumprimento ao contrato como viron na Comisión Informativa. Espera que 
melloren os beneficios pero tamén a calidade da auga que temos en Ordes. 
 
         Intervén a Sra. Ferreiro Villaverde, en representación do grupo político PSdeG-
PSOE, que sinala que se trata dunha adaptación á normativa e ao contrato.  
 
         Intervén o Sr. Vidal Ríos, voceiro do grupo político BNG, que sinala que 
únicamente se trata de axustar as tarifas á suba do IPC, así ven establecido no 
contrato, nalgunha ocasión incluso foi negativo e houbo que baixalas. Van a votar 
favorablemente. 
 
 
         Tras unha pequena deliberación, o Pleno Corporativo Municipal en votación 
ordinaria, por maioría de dezasete votos a favor (9 grupo político PP, 3 grupo político 
BNG, 2 grupo político PSdeG-PSOE, Sr. Iglesias Vieites, Sr. Fernández Louro e Sr. 
Ribadas Gómez), sendo dezasete o número legal dos seus membros, adoptou o 
acordo seguinte: 
 
         1.- Aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza fiscal nº 18 reguladora 
da taxa pola prestación do servizo de auga potable (Art. 5. Cota tributaria), cuxo texto 
modificado figura na proposta de Alcaldía que encabeza o expediente. 
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         2.- Abrir un trámite de información pública durante un prazo de trinta días, dentro 
dos cales os interesados poderán examinar o expediente na Secretaría municipal e 
presentar as reclamacións que estimen oportunas, publicándose o anuncio de 
exposición no BOP, no Taboleiro de Anuncios da sede electrónica do Concello e nun 
dos diarios de maior circulación da provincia. 
 
         3.- Rematado o período de información pública, adoptarase o acordo definitivo 
que proceda, resolvendo, no seu caso as reclamacións presentadas e aprobando a 
redacción definitiva da Ordenanza. 
 
 

8. APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 
19 REGULADORA DA TAXA DE SUMIDOIROS. 

 
         Expediente de modificación da ordenanza fiscal nº 19 reguladora da taxa de 
sumidoiros (Art. 5. Cota tributaria). 
 
         Visto o contido do informe económico-financeiro. 
 
         Visto o ditame da Comisión Informativa Permanente de Contas, Facenda e 
Persoal, de data 24/09/2021. 
 
 
         Tras unha pequena deliberación, o Pleno Corporativo Municipal en votación 
ordinaria, por maioría de dezasete votos a favor (9 grupo político PP, 3 grupo político 
BNG, 2 grupo político PSdeG-PSOE, Sr. Iglesias Vieites, Sr. Fernández Louro e Sr. 
Ribadas Gómez), sendo dezasete o número legal dos seus membros, adoptou o 
acordo seguinte: 
 
         1.- Aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza fiscal nº 19 reguladora 
da taxa de sumidoiros (Art. 5. Cota tributaria), cuxo texto modificado figura na proposta 
de Alcaldía que encabeza o expediente. 
 
         2.- Abrir un trámite de información pública durante un prazo de trinta días, dentro 
dos cales os interesados poderán examinar o expediente na Secretaría municipal e 
presentar as reclamacións que estimen oportunas, publicándose o anuncio de 
exposición no BOP, no Taboleiro de Anuncios da sede electrónica do Concello e nun 
dos diarios de maior circulación da provincia. 
 
         3.- Rematado o período de información pública, adoptarase o acordo definitivo 
que proceda, resolvendo, no seu caso as reclamacións presentadas e aprobando a 
redacción definitiva da Ordenanza. 
 
 

9. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS E DECRETOS DA ALCALDÍA. 
 
         En cumprimento do disposto no art. 42 do Regulamento de Organización, 
Funcionamento  e Réxime Xurídico das Entidades Locais, a  Presidencia da conta das 
resolucións e decretos de Alcaldía adoptados dende a última sesión ordinaria 
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celebrada o día 29 de xullo de 2021, para que os Srs. Concelleiros coñezan o 
desenvolvemento da administración municipal, aos efectos de control e fiscalización 
dos órganos municipais  de goberno, previsto no art. 22.2.a da Lei 7/1985 de 2 de abril 
e art. 42 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 
Entidades Locais.       
 
         O Pleno Corporativo Municipal dáse por decatado. 
 
 

10. MOCIÓNS. 
 

         Concluído o exame dos asuntos incluídos na orde do día e antes de pasar á 
quenda de  rogos e preguntas a Sra. Alcaldesa en funcións pregunta se algún grupo 
político desexa someter á consideración do Pleno por razóns de urxencia algún asunto 
non comprendido na orde do día que acompañaba a convocatoria nos termos 
establecidos no art. 34.2 do Regulamento Orgánico Municipal e que non teña cabida 
no punto de rogos e preguntas. 
 
         Intervén a Sra. García Gómez, voceira do goberno municipal, que formula a 
moción que se transcribe a continuación: 
 
 
         “Nas primeiras semanas do ano 2021 o sistema eléctrico experimentou un 
encarecemento substancial dos prezos, acadando niveis por riba dos 90 €/MWh, que 
supoñían xa daquela máximos históricos, co conseguinte impacto negativo na factura 
eléctrica de familias, pemes e autónomos. 
 
         Neste contexto, o pasado 1 de xuño entraba en vigor o novo modelo de factura 
eléctrica para os case 11 millóns de consumidores españois acollidos ao PVPC (Prezo 
Voluntario para o Pequeno Consumidor). Daquela o Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico animaba aos consumidores a trasladar o consumo de 
enerxía eléctrica das horas punta aos tramos chan e val (os de menor demanda). Este 
cambio nos hábitos de consumo redundaría en “menores custos para os 
consumidores” e “un maior aforro na factura”, tal e como se recolle na nota de prensa 
do Ministerio do pasado 5 de maio. 
 
         Nada máis lonxe da realidade. Son moitos os días nos que os medios de 
comunicación nos trasladan prezos récord consecutivos da luz. No mes de xullo o 
prezo medio no mercado maiorista acadou os 92,42 €/MWh; en agosto, 105,94 
€/MWh; e o pasado 16 de setembro a cifra de 188,18 €/MWh, cuadriplicando o valor 
que marcou durante o terceiro xoves de setembro de 2020 (47,11 euros). 
 
         Unha subida desbocada do megavatio hora que impacta de maneira moi 
especial nos colectivos máis vulnerables – aumentando o risco de pobreza enerxética 
– e naqueles autónomos, pemes e empresas que non teñen capacidade para adaptar 
a súa actividade aos novos tramos horarios. 
 
         Por outra banda, hai que engadir que – ata agora- en España menos do 40% da 
factura da electricidade dependía do custe da enerxía. O resto, débese aos custos 
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regulatorios derivados da xestión política (por exemplo, subvencións ás renovables ou 
ao carbón ou o déficit de tarifa, entre outras) e aos impostos (o Imposto sobre o Valor 
da Produción de Enerxía Eléctrica ou o IVE, entre outros). 
 
         Polo tanto, unha das vías máis inmediatas para reducir a factura da luz é a 
rebaixa dos impostos e custos que gravan a electricidade, pero cómpre desenvolver 
medidas estruturais que afronten unha verdadeira reforma do sistema eléctrico. Sen 
embargo, mentres as familias, pemes, autónomos e todo o tecido empresarial galego – 
é especialmente a industria electrointensiva -, están moi preocupados por estas 
subidas descontroladas do prezo da electricidade, as medidas aprobadas polo 
goberno de España, non só chegan tarde, senón que son insuficientes e nacen desde 
a improvisación, sen explicar que consecuencias terán o próximo ano. 
 
         Así pois, a partida de gasto prevista nos orzamentos municipais non abondará 
para fronte a estes incrementos do prezo da luz, cando as prioridades de gasto 
deberían encamiñadas a atender as necesidades dos nosos veciños. 
 
 
         Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Ordes, presenta a 
seguinte proposta de acordos:  
 
         1º- O concello de Ordes insta ao Goberno de España a eliminar o tipo de 
gravame do Imposto sobre o Valor da Produción de Enerxía Eléctrica do 7%, 
modificando a Lei 15/2012, de 27 de decembro de medidas fiscais para a 
sustentabilidade enerxética.  
 
         2º.- O concello de Ordes insta ao goberno de España a modificar a Lei 24/2013, 
do Sector Eléctrico para que, entre outros aspectos, determinados custos regulatorios 
que se trasladan á factura eléctrica (débeda do sistema eléctrico e custos 
extrapeninsulares) sexan financiados integramente con cargo aos Orzamentos Xerais 
do Estado. 
 
         3º O concello de Ordes insta ao goberno de España a modificar a Lei 37/1992, 
do Imposto sobre o Valor Engadido para facer permanente a rebaixa do IVE da 
electricidade do 21 ao 10%.  
 
         4º O concello de Ordes insta ao goberno de España a impulsar o descenso da 
factura eléctrica a través da revisión dos tramos horarios, na medida en que o período 
val de luns a venres, no que a tarifa é máis barata, vai desde as 12 horas da noite ata 
as 8 da mañá, o que fai moi difícil o aforro das familias. 
 
         5º.- O concello de Ordes insta ao goberno de España ampliar o dereito de poder 
acollerse ao Prezo Voluntario do Pequenos Consumidor (PVPC) ata potencias que 
iguais ou inferiores a 15 KW para o consumidor doméstico, co fin de facilitar o acceso 
ao Bono Social Eléctrico. 
 
         6º.- O concello de Ordes insta ao goberno de España a loitar contra a pobreza 
enerxética entre os consumidores máis vulnerables, establecendo axudas específicas 
para o pagamento de facturas e asumindo o 100% dos custos para evitar o corte da 
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subministración eléctrica”.  
 
 
         Sometida a votación a urxencia da moción presentada, por maioría de dezasete 
votos a favor (9 grupo político PP, 3 grupo político BNG, 2 grupo político PSdeG-
PSOE, Sr. Iglesias Vieites, Sr. Fernández Louro e Sr. Ribadas Gómez), sendo 
dezasete o número legal de membros desta corporación, procedendo seguidamente o 
seu debate e votación. 
 
 
         Aberto o debate prodúcense as intervencións seguintes 
 
 
         Intervén o Sr. Iglesias Vieites, concelleiro non adscrito, que sinala que a moción 
sona bastante ben. Temos que ter en conta unha baixada de impostos, pero hai que 
ter en conta que os impostos van para partidas de educación, sanidade, …etc., tamen 
temos que ter en conta a situación que vivimos durante estes dous anos, as arcas 
estatais están sufrindo. Non ven mal que se faga esta petición, que se envíe a Madrid, 
que se someta a estudo se é viable facelo. En canto á redución do ive estase facendo. 
Non van a por impedimento para o seu estudo desta proposta. 
 
         Intervén a Sra. Ferreiro Villaverde, en representación do grupo político PSdeG-
PSOE, que sinala que non se van a opor a rebaixa do prezo da factura da luz. Está 
ben a idea de que rectificar é de sabios, queren que se modifique ou derroguen dúas 
leis que foron aprobada polo PP, co goberno de Mariano Rajoy. A baixada do ive 
aprobouse en xuño a rebaixa. O goberno de España está realizando accións para 
paliar os efectos destas subas que están a afectar a todos os países da Unión 
Europea, non é un problema so de España, nin de lexislación. Está en mans da Unión 
Europea por unha solución a este incremento de prezos.  
 
 
         Intervén o Sr. Veiras Carneiro, en representación do grupo político BNG, que 
sinala que fundamentalmente están de acordo co que se propón. Cando gobernou o 
PP pouco se fixo, lexislaron no sentido contrario por que a lei do sector eléctrico é do 
seu puño e letra, o IVPE o constituíron vostedes. Dende o BNG o que defenden é un 
cambio de modelo, un país non pode ter un ben de primeira necesidade sometido a un 
capitalismo casi de casino, moitas veces escoitaremos pagar filete a prezo de solomillo 
e que lle caian eses beneficios do ceo ás eléctricas. O modelo do sector eléctrico hai 
que cambialo, en que ser moito máis transparente. os custes do sector, das 
instalacións, das infraestruturas teñen que adaptarse ao que realmente custan, non a 
un sobrecuste que está claramente imposto. A electricidade que mesmo algunha xente 
necesita para respirar non pode estar sometida aos ditames de catro grandes 
directivos.  
 
 
         Polo Sr. Alcalde ábrese unha segunda quenda de intervencións 
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         Intervén o Sr. Iglesias Vieites, concelleiro non adscrito, que sinala que as 
eléctricas teñen unha serie de beneficios, agora nesta situación e de onde se debería 
baixar a tarifa da luz. Non se van a opor a esta proposta de acordo.  
 
 
         Tras unha pequena deliberación, o Pleno Corporativo Municipal en votación 
ordinaria, por maioría de dezasete votos a favor (9 grupo político PP, 3 grupo político 
BNG, 2 grupo político PSdeG-PSOE, Sr. Iglesias Vieites, Sr. Fernández Louro e Sr. 
Ribadas Gómez), sendo dezasete o número legal dos seus membros, adoptou o 
acordo seguinte: 
 
         1º- O concello de Ordes insta ao Goberno de España a eliminar o tipo de 
gravame do Imposto sobre o Valor da Produción de Enerxía Eléctrica do 7%, 
modificando a Lei 15/2012, de 27 de decembro de medidas fiscais para a 
sustentabilidade enerxética.  
 
         2º.- O concello de Ordes insta ao goberno de España a modificar a Lei 24/2013, 
do Sector Eléctrico para que, entre outros aspectos, determinados custos regulatorios 
que se trasladan á factura eléctrica (débeda do sistema eléctrico e custos 
extrapeninsulares) sexan financiados integramente con cargo aos Orzamentos Xerais 
do Estado. 
 
         3º O concello de Ordes insta ao goberno de España a modificar a Lei 37/1992, 
do Imposto sobre o Valor Engadido para facer permanente a rebaixa do IVE da 
electricidade do 21 ao 10%.  
 
         4º O concello de Ordes insta ao goberno de España a impulsar o descenso da 
factura eléctrica a través da revisión dos tramos horarios, na medida en que o período 
val de luns a venres, no que a tarifa é máis barata, vai desde as 12 horas da noite ata 
as 8 da mañá, o que fai moi difícil o aforro das familias. 
 
         5º.- O concello de Ordes insta ao goberno de España ampliar o dereito de poder 
acollerse ao Prezo Voluntario do Pequenos Consumidor (PVPC) ata potencias que 
iguais ou inferiores a 15 KW para o consumidor doméstico, co fin de facilitar o acceso 
ao Bono Social Eléctrico. 
 
         6º.- O concello de Ordes insta ao goberno de España a loitar contra a pobreza 
enerxética entre os consumidores máis vulnerables, establecendo axudas específicas 
para o pagamento de facturas e asumindo o 100% dos custos para evitar o corte da 
subministración eléctrica.  
 
 
         Intervén a Sra. García Gómez, voceira do goberno municipal, que formula a 
moción que se transcribe a continuación: 
 
 
         “No ano 2017, o ‘Estudo sobre Demografía Médica’ elaborado pola Organización 
Médica Colexial e o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Medicina arroxaba unhas 
conclusións contundentes: 
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• “Se está formando una bolsa de médicos sin especialidad que no pueden 
trabajar en el SNS y que, a pesar de superar la nota de corte del MIR, se 
quedan fuera”. 

 

• “De continuar este desajuste, miles de médicos se quedarán cada año sin 
poder acceder a una plaza de formación sanitaria especializada (imprescindible 
para trabajar en el Sistema Nacional de Salud) y tras acabar la carrera se 
verán abocados al sector privado, el paro o la emigración”. 

 

• “Por otro lado, en los próximos años se producirán un importante número de 
jubilaciones que necesitarán ser cubiertas por nuevos especialistas”. 

 
         Froito de advertencias como estas, reiteradas por parte de organizacións 
profesionais e xestores sanitarios, o Goberno de Mariano Rajoy creou un grupo de 
traballo sobre déficit de profesionais cuxas conclusións se expuxeron ao Consello 
Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde a comezos do 2018. 
 
         Como resultado este estudo, o pleno do Consello Interterritorial do 24 de abril de 
2018 adoptou diversos acordos como: 
 

• Revisar os requisitos de acreditación de centros e unidades docentes nas 
especialidades de medicina de familia e pediatría de atención primaria.  

 

• Modificar a Lei de ordenación das profesións sanitarias, para establecer un 
procedemento máis áxil e flexible para acreditar centros e unidades docentes 
para a formación sanitaria especializada. 

 

• Modificar a Lei do Estatuto Marco do persoal estatutario dos servizos de saúde 
para incentivar a provisión de prazas de difícil cobertura. 

 

• Ademais, contábase con ter a finais de 2018 completado o Rexistro Estatal de 
Profesionais Sanitarios e poder, a través del, realizar un estudo de 
necesidades de especialistas a nivel nacional. 

 
         Pouco menos dun mes e medio despois deses acordos, aprobados por 
unanimidade, tamén por gobernos autonómicos socialistas, o PSOE accedía ao 
Ministerio de Sanidade. 
 
         Desde entón pasaron xa tres anos e catro ministros pero non hai ningún avance 
en ningún destes temas que todas as Comunidades Autónomas, en abril de 2018, 
consideraron que correspondía ao Goberno de España resolver. 
 
         A pesares das dificultades que o sistema ofrece para acreditar centros e atopar 
titores, a Xunta de Galicia foi incrementando progresivamente as prazas de formación 
sanitaria especializada ofertada ata levar xa varios anos cubrindo o 100% das prazas 
que o Ministerio acredita para a formación de especialistas en medicina familiar e 
comunitaria ou pediatría de atención primaria. Unha formación cuxo financiamento é 
asumido de xeito íntegro pola comunidade autónoma. 
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         Por outra banda, máis alá da formación de novos profesionais na medicina está 
a estabilización das prazas dos que están actualmente en exercicio, unha 
estabilización que está fortemente obstaculizada polo mantemento de límites nas 
taxas de reposición de emprego público por parte do Goberno de España. 
 
         Galicia solicitou reiteradamente en todos os foros institucionais en materia de 
Función Publica a eliminación das taxas de reposición, porque son o factor que 
determinou a situación de alta temporalidade no emprego público. Lamentablemente, 
o Goberno central decidiu mantelas.  
 
         Ademais Galicia foi a única comunidade que presentou unha proposta formal ao 
Goberno central de reforma do Estatuto Básico do Emprego Público para eliminar as 
taxas de reposición e, ademais, habilitar a oferta anticipada das prazas que se prevé 
que quedarán de vacantes previstas nos próximos dous anos para que os empregados 
públicos que se xubilan sexan relevados por persoal fixo. Esta proposta tampouco foi 
aceptada polo goberno. 
 
         Desde a Xunta de Galicia tense reiterado esta solicitude aos distintos gobernos 
centrais. No 2014 solicitouse por carta aos ministros Cristóbal Montoro e Ana Mato o 
incremento ata o 50% de ese límite. En decembro de 2016 trasladouse á ministra 
Dolors Montserrat unha serie de temas prioritarios para Galicia encabezada pola 
eliminación dos límites na taxa de reposición, unha solicitude que foi repetida 
posteriormente ante as catro persoas que ocuparon o Ministerio de Sanidade desde 
que Pedro Sánchez é Presidente do Goberno. 
 
         Na última ocasión, remitiuse á Ministra Carolina Darias un acordo acadado por 
unanimidade no Parlamento de Galicia o 14 de novembro de 2020 a raíz dunha 
moción, precisamente, do Grupo Socialista e na que se lembraba que tamén as 
conclusións da Comisión de Reconstrución creada no Congreso incluían esta 
recomendación. O ditame en materia de Sanidade, aprobado no Pleno do Congreso 
do 22 de xullo de 2020 cos votos favorables de PP, PSOE, Unidas Podemos e 
Ciudadanos e cos votos en contra de VOX e dos nacionalistas (incluído o BNG) 
recollía a recomendación de “Eliminar la tasa de reposición de efectivos para así 
terminar con la precariedad laboral”. 
 
         A pesares desta posición maioritaria do Congreso, do acordo unánime do 
Parlamento de Galicia e das reiteradas peticións da Xunta e doutros gobernos 
autonómicos, o Goberno de Sánchez mantivo, nos Orzamentos Xerais do Estado para 
2021 unha taxa de reposición que impide ás administracións sanitarias convocar todas 
as súas prazas vacantes. 
 
         Malia o contexto económico dos últimos anos, o Servizo Galego de Saúde, en 
cumprimento do compromiso de dotar de estabilidade aos seus cadros de persoal, 
publicou ininterrompidamente desde o 2012 un novo decreto de oferta de emprego 
público cada ano, esgotando sempre a taxa máxima de reposición de efectivos 
autorizada en cada momento pola lexislación básica do Estado, cunha oferta total de 
8.112 prazas nestes anos, priorizando ademais a convocatoria nas categorías que 
traballan en atención primaria. 
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         É dicir, a Xunta de Galicia convocou todas as prazas de persoal sanitario que lle 
permitiu o Goberno de España en cada momento mentres que o actual Goberno de 
España, conformado por partidos que levaban anos pedindo a supresións dos límites 
ás taxas de reposición de efectivos no eido sanitario, continúan a mantelas, impedindo 
a convocatoria de novas prazas.Nese escenario, a combinación da escaseza de novos 
especialistas incorporados mediante formación especializada coa limitación da 
dotación de prazas derivada dos límites nas taxas de reposición provocan unha 
carencia de persoal médico especialista dispoñible que dificulta de xeito moi notable, 
no inmediato, o reforzo de prazas e a cobertura de substitucións ou vacacións pero, o 
que é aínda máis grave, que compromete a medio e longo prazo a asistencia sanitaria 
da nosa poboación, especialmente no que se refire a especialidades deficitarias como 
medicina familiar e comunitaria e pediatría de atención primaria. 
 
 
         Polo exposto, o Grupo Municipal no concello de Ordes, presenta a seguinte 
proposta de acordos: 
 
         1.- Solicitar ao Goberno de España unha habilitación, de forma extraordinaria, 
dos centros de saúde necesarios para que teñan a consideración de centros 
acreditados para a formación, así como aos profesionais especialistas en Medicina 
Familiar e Comunitaria precisos para que poidan actuar como titores na formación de 
residentes. 
 
         2.- Solicitar ao Goberno de España unha convocatoria extraordinaria de prazas 
MIR que permita incorporar mais profesionais ao noso sistema sanitario e resolver o 
déficit de médicos en primaria e á Xunta de Galicia que cubra a totalidade desas 
prazas acreditadas e financie o 100% destas prazas con cargo aos seus orzamentos. 
 
         3.- Esixir ao Goberno de España que, máis aló destas medidas extraordinarias, 
cumpra os acordos do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde de abril 
do ano 2018 relativos ás reformas estruturais precisas para flexibilizar e axilizar o 
procedemento de acreditación de unidades docentes e os seus requisitos, permitindo 
a formación anual de máis profesionais especialistas. 
 
         4.- Esixir ao Goberno de España que cumpra os acordos do Pleno do Congreso 
dos Deputados e do Parlamento de Galicia sobre a necesaria eliminación das 
limitacións impostas para as taxas de reposición de efectivos nos sistemas sanitarios 
públicos autonómicos. 
 
         5.- Dar traslado destes acordos ao Goberno de España, á Xunta de Galicia, ao 
Congreso dos Deputados e ao Parlamento de Galicia”. 
 
 
         Sometida a votación a urxencia da moción presentada, por maioría de dezasete 
votos a favor (9 grupo político PP, 3 grupo político BNG, 2 grupo político PSdeG-
PSOE, Sr. Iglesias Vieites, Sr. Fernández Louro e Sr. Ribadas Gómez), sendo 
dezasete o número legal de membros desta corporación, procedendo seguidamente o 
seu debate e votación. 
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         Aberto o debate prodúcense as intervencións seguintes 
 
 
         Intervén o Sr. Iglesias Vieites, concelleiro non adscrito, que sinala que tampouco 
van oporse á súa aprobación, a ven ben. 
 
         Intervén a Sra. Ferreiro Villaverde, en representación do grupo político PSdeG-
PSOe, que sinala que a votación vai a ser a favor da moción, pero quer puntualizar 
unhas cousas. Non esta ben falar en contra do sector privado en calquera campo por 
que é un importante sector económico, o goberno da Xunta de Galicia practica e 
practicou numerosos concertos coa sanidade privada. O maior descenso de prazas 
MIR se produxo durante os anos 2013-2014 co goberno de Mariano Rajoy. Agora 
estase a unha recuperación paulatina pero sen recuperar o número de prazas 
existentes antes destes recortes. A taxa de reposición a determinan os traballadores 
que se xubilan, agora mesmo de cada dez que se xubilan entran once, antes non era 
así. Pouco a pouco van a irse incorporando todas, levará tempo. Cando se trouxeron a 
este pleno moción pedindo á Xunta de Galicia maiores efectivos, máis persoal 
sanitario sempre se votou en contra. Van a votar a favor.  
 
         Intervén o Sr. Veiras Carneiro, en representación do grupo político BNG, que 
sinala que é certo que faltan médicos, profesionais da sanidade, en grande medida 
pola taxa de reposición de efectivos e moitas veces polas condicións precarias nas 
que teñen que traballar. Pode citar a varios médicos de Ordes traballando noutras 
comunidades autónomas. Hai que mellorar as condicións dos profesionais da 
sanidade. Coa pandemia quedou clara a capacidade e a valía desta xente. Dende a 
administración os debemos tratar cun pouco máis de cariño. Van a votar a favor.  
 
         Intervén a Sra. García Gómez, voceira do grupo de goberno, que sinala que 
quere facer constar que sempre que se trouxo aquí unha moción en relación coa 
atención primaria, os médicos, a derradeira nos plenos pasados, sempre se votou a 
favor, houbo unanimidade.  
 
 
         Tras unha pequena deliberación, o Pleno Corporativo Municipal en votación 
ordinaria, por maioría de dezasete votos a favor (9 grupo político PP, 3 grupo político 
BNG, 2 grupo político PSdeG-PSOE, Sr. Iglesias Vieites, Sr. Fernández Louro e Sr. 
Ribadas Gómez), sendo dezasete o número legal dos seus membros, adoptou o 
acordo seguinte: 
 
         1.- Solicitar ao Goberno de España unha habilitación, de forma extraordinaria, 
dos centros de saúde necesarios para que teñan a consideración de centros 
acreditados para a formación, así como aos profesionais especialistas en Medicina 
Familiar e Comunitaria precisos para que poidan actuar como titores na formación de 
residentes. 
 
         2.- Solicitar ao Goberno de España unha convocatoria extraordinaria de prazas 
MIR que permita incorporar mais profesionais ao noso sistema sanitario e resolver o 
déficit de médicos en primaria e á Xunta de Galicia que cubra a totalidade desas 
prazas acreditadas e financie o 100% destas prazas con cargo aos seus orzamentos. 
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         3.- Esixir ao Goberno de España que, máis aló destas medidas extraordinarias, 
cumpra os acordos do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde de abril 
do ano 2018 relativos ás reformas estruturais precisas para flexibilizar e axilizar o 
procedemento de acreditación de unidades docentes e os seus requisitos, permitindo 
a formación anual de máis profesionais especialistas. 
 
         4.- Esixir ao Goberno de España que cumpra os acordos do Pleno do Congreso 
dos Deputados e do Parlamento de Galicia sobre a necesaria eliminación das 
limitacións impostas para as taxas de reposición de efectivos nos sistemas sanitarios 
públicos autonómicos. 
 
         5.- Dar traslado destes acordos ao Goberno de España, á Xunta de Galicia, ao 
Congreso dos Deputados e ao Parlamento de Galicia. 
 
 

11. ROGOS E PREGUNTAS. 
 
         Ao abeiro do disposto no art. 21 do Regulamento Orgánico Municipal, a Sra. 
Alcaldesa en funcións abre unha quenda de rogos e preguntas, dirixíndose aos Srs. 
Concelleiros por se desexan intervir neste sentido, sinalando que as preguntas 
formuladas polos Srs. Concelleiros serán contestadas polo seu destinatario na sesión 
seguinte, sen prexuízo de que o preguntado queira darlle resposta inmediata. 
 
 
         Primeiramente ábrese unha quenda de formulación de rogos polos distintos 
grupos políticos e concelleiros. 
 
 
         Intervén o Sr. Iglesias Vieites, en nome propio e en representación do Sr. 
Fernández Louro e do Sr. Ribadas Gómez, concelleiros non adscritos, que formula os 
rogos seguintes. 
 
 

• Na explanada que existe enfronte da igrexa de Parada ha varias árbores 
recentemente plantadas, que están rotas, segundo nos informan os veciños/as 
da zona (xuntan imaxes). 
 
Solicitamos ao señor Alcalde: 
 
Que proceda a súa retirada e substitución. 
 
 

         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que xa o coñecen, farase ao longo de 2021, 
cando se poida plantar unha nova especie con total garantía. 
 
 

• O aparcamento de terra habilitado preto do centro médico amosa de novo un 
estado lamentable con fochancas que dificultan de maneira considerable o 
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tránsito dos vehículos. É moi previsible que coa chegada do outono/inverno 
este problema se agrave. Axuntamos imaxes. 
 
Solicitamos ao señor Alcalde: 
 
Que se arranxe o firme nesta zona. 
 
 
Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que isto non é estraño, é debido ás choivas 
torrenciais das semana pasada. Ocorre o mesmo no resto dos aparcadoiros. 
Farase o repaso da maneira habitual que se ven facendo, dúas ou tres veces 
ao ano.  

 
 
         Intervén o Sr. Iglesias Vieites, que sinala que o poñen en coñecemento por que 
as imaxes falan por si soas.  

 
 

• Na parroquia de Parada no cruce entre o Valiño e Rebordelos (43°04'27.3"N 8° 
26'47.0"W), o espello visor de seguridade está en mal estado como se pode 
ver nas imaxes e non cumpre coa súa función, poñendo así en grave risco aos 
condutores que transitan pola zona. 
 
Solicitamos ao Sr. Alcalde: 
 
A substitución de dito espello. 
 
 

         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que se revisará. 
 
 

• Veciños/as que frecuentan a Rúa do Muíño cos seus fillos e fillas fixéronnos 
saber que un tramo da marxe do río Lengüelle carece de varanda de 
protección (en concreto, na zona que corresponde á calella que comunica a 
Rúa do Muiño e a Rúa do Recreo, xuntan imaxes). Os tres concelleiros non 
adscritos cremos que esta situación se debe subsanar axiña para evitar que 
alguén poida sufrir un accidente por carecer o leito do río desa medida de 
protección. 
 
Solicitamos ao señor Alcalde: 
 
Que se adopten as medidas necesarias para solucionar o problema o antes 
posible. 

 
 
         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que lle sorprende que sexa capaz de colocar o 
río Lenguelle a carón das rúas do Muiño ou do Recreo, el sempre o coñeceu como 
regato do río Merecurín, Caboeiro ou da Fraga. Fixo un esforzo sobrehumán para traer 
o río Lenguelle dende a súa ubicación ata a vila de Ordes. Entende que é un erro, 
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entende que fala do regato, en nesta zona actualmente non se pode actuar, hai unhas 
demandas particulares que o impiden, que non comparten. O que plantexa neste 
momento no se pode levar a cabo. 
 
         Intervén o Sr. Iglesias Vieites, que pregunta cando se vai a levar a cabo algunha 
actuación de protección para esta zona. 
 
         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que nesta zona non se pode actuar por 
demandas particulares.  
 
 
       Intervén a Sra. Ferreiro Villaverde, en representación do grupo político PSdeG-
PSOE, que formula os rogos seguintes. 

 
 

• O acceso actual do CEIP do Mesón do Vento é unha estrada sen pintar, sen 
arcén, só con beirarrúas por unha marxe e como única sinalización de área 
escolar unha sinal vertical en ambos sentidos (unha delas semicuberta pola 
maleza). 
 
Tras as conseguintes protestas dos pais e nais afectados pola inseguridade da 
zona á hora da entrada e saída dos nenos e nenas e, tras poñer en 
coñecemento do Concello ditas protestas ó longo de todo o curso escolar de 
2020-2021, tratar o problema das familias no consello escolar e logo de 
presentar un rogo no pleno de xuño do ano 2021 coa única resposta da 
Corporación de que nos ían facer chegar o informe redactado pola Policía 
Local de Ordes sobre dito problema, vese que co comezo do novo curso 
escolar, dita situación segue sin ser resolta. 
 
Por todo o exposto solicitamos ao Sr. Alcalde: 
 
A sinalización da zona escolar mediante sinais verticais luminosas situadas en 
zonas perfectamente visibles 
A colocación dun paso de peóns nas inmediacións do CEIP 
A colocación de bandas rugosas, badéns ou calquera outra medida de 
disuasión para o control da velocidade en dita zona escolar. 
 
 

         Intervén a Sra. García Gómez, concelleira delegada de educación, que sinala 
que xa se falou coa policía local. Despois de estudar a zona vai a poñerse sinalización 
vertical de velocidade máxima permitida a 20 Qm/h, pintar e sinalizar o paso de peóns. 
Recomendan priorizar a entrada polo lateral que foi acondicionado no seu momento. 
 
         Intervén a Sra. Berdomás García, concelleira do grupo político PSdeG-PSOE, 
que sinala que por esa entrada o CEIP non permite. 
 
         Intervén a Sra. García Gómez, que sinala que neste momento co reparto que hai 
polo protocolo Covid non se pode facer o acceso por aí, van a intentar solucionar 
temporalmente o acceso pola porta principal, no momento que se protocolo non se 
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aplique incidirán en que a entrada se faga polo sitio que é máis seguro. Isto non vai a 
acabar solucionando a problemática máis existente. 

 
 

• Durante moito tempo o concepto de accesibilidade facía referencia unicamente 
ás melloras nos espazos físicos (eliminación de barreiras arquitectónicas). Este 
termo evolucionou e actualmente enténdese por accesibilidade un extenso 
conxunto de medidas diversas que deben ser tidas en conta para a elaboración 
de estratexias políticas e sociais de modo que a accesibilidades sexa universal. 
 
Unha carencia existente na nosa sociedade é o acceso á 
información/comunicación por parte de persoas con diversidade funcional. Isto 
limita seriamente a mobilidade e a participación social das persoas con autismo 
e trastornos da comunicación. 
 
Por este motivo se recorre á adaptación da información para que sexa 
accesible para todos/as. Un exemplo é a utilización de pictogramas para sinalar 
espazos e mesmo as normas ou indicacións que nestes deben seguirse. Este 
tipo de alternativas teñen os seus antecedentes na cidade de Lugo ou no 
veciño concello de Cerceda coa adaptación do seu parque acuático. Ademais, 
trátase dunha medida de baixo custo sendo cedidos os pictogramas por parte 
do Portal Aragonés de Comunicación Aumentativa e Alternativa (ARASAAC).  
 
Solicitamos ao señor Alcalde: 
 
Se proceda á adaptación da información con apoios visuais (pictogramas) nos 
espazos públicos prestando especial atención a aqueles nos que frecuenta 
poboación infantil (parques, colexios, semáforos, piscinas municipais…) co 
obxectivo de mellorar a inclusión dos colectivos máis vulnerables. 
 
 

         Intervén a Sra. García Gómez, concelleira delega de política social, que sinala 
que se estaba a traballar nisto cando empezou a pandemia, tamén están a tratar de 
facilitar o acceso aos edificios públicos dos invidentes. Seguirán por este camiño. 
 

 

• No paseo (para peóns e para bicicletas) que transcorre pola Avenida de 
Cerceda, aparece un tramo cunha greta que atravesa dun lado a outro os 
carrís destinados tanto para viandantes como para bicicletas. 
 
Solicitamos ao señor Alcalde: 
 
Se revisen as zonas destinadas a estes usos e se arranxen as gretas (algunha 
de considerable tamaño como se pode ver nas fotografías adxuntas) para 
evitar algún tipo de accidente xa que os viandantes na súa maioría son xente 
de idade e os vehículos empregados neste tipo de vías son lixeiros. 
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         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que esta é unha incidencia que xa tiña 
detectada a brigada de obras, xunto con outras que xa se lle trasladou na rede viaria 
municipal, é unha das actuacións que se vai a acometer nas vindeiras semanas.  

 
 

         Intervén a Sra. Regueiro García, en representación do grupo político BNG, que 
formula os rogos seguintes: 

 
 

• A rede de recollida de pluviais na rúa República Arxentina presenta desde fai 
varios anos entullos nos seus sumidoiros. Outro caso semellante podemos 
atopalo no encontro da rúa Rosalía de Castro coa prolongación da rúa dos 
Lagartos. 
 
Desde o BNG reclamamos en varias ocasións o desentullo destas redes mais 
seguen atascadas a día de hoxe. 

 
É polo que instamos ao Sr. Alcalde ao seguinte: 
 
A proceder ao desentullo dos citados sumidoiros. 
A esixir á empresa concesionaria do mantemento do servizo, a efectuar 
revisións periódicas da rede de conducións de pluviais, especialmente ao final 
do verán, evitando en todo caso a existencia de entullos durante varios anos 
como os que denunciamos en diversas ocasións. 
 
 

         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que xa foi remitida a súa petición á empresa 
concesionaria Espina y Delfín. 

 
 

• Co motivo do inicio do curso 2021-2022, concellos da nosa comarca, como 
Oroso ou Mesía, veñen de publicar estes días a programación de actividades 
deportivas e culturais. 
 
Vemos coma a oferta é ampla e variada, e inclúen actividades de todo tipo, 
intentando ampliar o abano de posibilidades nos dous eidos, tanto a nivel 
deportivo como cultural (baile tradicional, aprendizaxe de linguas estranxeiras e 
deportes innovadores, como béisbol ou hípica). 
 
 
É polo que instamos ao Sr. Alcalde ao seguinte: 
 
A que informe á corporación de cal é a oferta de actividades deste vindeiro 
curso 2021-2022 e si se van retomar actividades que o curso anterior, por mor 
da Covid-19, foron suspendidas (aulas grupais na escola de música, ...etc.). 
A que se intente ampliar, senón é neste curso, no vindeiro, na medida do 
posible dita oferta 
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         Intervén a Sra. García Gómez, voceira do grupo de goberno, que sinala que o 
que fixo o Concello de Oroso foi un compendio das actividades das asociacións, 
clubes, academias, …etc., que ofertan actividades. Aquí en Ordes ese tipo de 
actividades tamén as hai se collemos o mesmo e facemos un folleto tamén temos iso. 
Claro que teñen previsión de novas actividades, temos que ser conscientes que a 
pandemia ten que estabilizarse, hai que cumprir unas normas sanitarias, os aforos non 
son o mesmo en actividades do concello, actividades educativas, actividades 
federadas. Cada mes publicase un cartel coas actividades. Agora non se poden sacar 
en tanto non exista uns aforos fixos. Van ver o que pasa este trimestre coa pandemia. 
 
 
         Intervén o Sr. Vidal Ríos, voceiro do grupo político BNG, que formula os rogos 
seguintes: 
 

• A pesares de preguntar ao respecto no pasado mes de xullo, chegado 
setembro aínda non se lle dou cumprimento ao establecido no regulamento de 
organización e funcionamento da emisora municipal de Ordes, onde establece 
que o consello da emisora reunirase en dúas sesións ordinarias anuais. 
 
É polo que instamos ao Sr. Alcalde ao seguinte: 
 
A convocar ao consello da emisora municipal. 

 
 
         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que antes de que remate o ano 2021. 

 
         Intervén o Sr. Vidal Ríos, voceiro do grupo político BNG, que sinala que o 
regulamento establece dúas anuais, entón a primeira deste ano cando se vai a 
proceder a convocar. 
 
         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que o regulamento establece, non obriga.  

 
 

• No ano 2019, investíronse 44.400 € no acondicionamento do antigo local da 
cruz vermella en Queirúa, para destinala a vivenda de alugueiro social. 
 
Logo de dous anos, non temos constancia de que a vivenda fose utilizada en 
ningún momento para alugueiro reducido a unidades familiares con 
necesidades especiais, polo que non se está a cumprir a finalidade da 
subvención recibida para acometer as actuacións, onde obriga a destinala a 
alugueiro social durante un período mínimo de 15 anos. 
 
É polo que instamos ao Sr. Alcalde ao seguinte: 
 
A efectuar os trámites precisos para ofertar nun sistema de concorrencia 
competitiva, o alugueiro social da vivenda que antigamente acollía o local da 
cruz vermella en Queirúa, de xeito que sexa empregada por unha unidade 
familiar con necesidades especiais 
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         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que isto xa foi tratado nunha pregunta do 
PSOE, pensaba que xa estaba aclarado. Cambiaron as condicións do alugueiro social 
que establecía a Xunta de Galicia en base ás súas listas que estaba nas agardas para 
poder optar a estas vivendas sociais. A obriga trasladouse ao Concello que en 
coordinación coa Mancomunidade e os seus servizos sociais a poñan a disposición de 
quen poida ter necesidade de uso desta vivenda. Cando se respostou á pregunta do 
PSOE xa se informou que había que acometer unhas obras para acondicionar o 
equipamento máis ao mesmo tempo íase substituír a cuberta. Esa obra vai a 
contratarse a vindeira semana, espera poder acometela canto antes. Despois os 
servizos sociais poderán entregar esa vivenda en alugueiro para calquera necesidade.  
 
         Intervén o Sr. Vidal Ríos, voceiro do grupo político BNG, que sinala que cando se 
publicou esta nova na prensa o que se dicía era que se acometeron obras de 
demolición de azulexos e pavimento, renovación de carpintería e instalacións 
eléctricas, colocación falsos teitos, solo de gres, acondicionamento de baños e cociña, 
carpintería exterior cun sistema de illamento, calefacción con radiadores 
programables. Haberá que cumprir a finalidade da subvención polo prazo de quince 
anos establecidos. Haberá que destinar o inmoble para o que foi subvencionado, o 
que non se pode é deixalo aí parado. Que o saquen dunha vez para que poida ser 
aproveitado para o fin subvencionado. 
 
         Intervén o Sr. Alcalde, que insiste no que dixo con anterioridade.  
 
 

• A práctica habitual no concello de Ordes era a de aprobar as facturas a través 
da Xunta de Goberno Local, cuxas actas son remitidas aos grupos políticos da 
corporación municipal para poder fiscalizar a labor do goberno local. En ditas 
actas, especificábase quen emitía a factura e en que data, un texto explicativo 
da mesma e o seu importe total. 
 
Desde un tempo a esta parte, as facturas deixaron de aprobarse a través da 
Xunta de Goberno Local, e pasan a aprobarse mediante resolucións de 
alcaldía. Na relación de resolucións e decretos de alcaldía que se dan conta no 
pleno aos grupos políticos da corporación, unicamente figura a data na que se 
efectúa a resolución xunto co texto “Resolución de Alcaldía pola que se aproba 
relación de facturas”. 
 
Algo semellante ocorre coa aprobación dos contratos menores. 
 
Este proceder entendemos que impide a normal labor de control e fiscalización 
ao goberno municipal por parte dos grupos da corporación municipal. 
 
É polo que instamos ao Sr. Alcalde ao seguinte: 
 
A que nos remita unha relación das facturas e contratos menores aprobados no 
presente ano mediante resolucións de alcaldía.  
A que cando se dea conta no pleno das resolucións e decretos de alcaldía, se 
existen facturas ou contratos menores aprobados, se achegue como anexo un 
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listado das/os mesmas/os semellante a como se recollía nas actas das Xuntas 
de Goberno Local. 

 
 
         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que coa implantación da tramitación electrónica 
dos expedientes retirouse a competencia da Xunta de Goberno Local para a 
aprobación das facturas, que pasa a ser unha competencia do Alcalde. Consultado o 
departamento de intervención tratarán de elaborar unha relación de facturas, aínda 
que é un traballo importante. Cando queira pode pasar a ver as resolucións 
aprobatorias das facturas. Os contratos menores están publicados no perfil do 
contratante de maneira trimestral, con acceso dende a web municipal. 
 
          Intervén o Sr. Vidal Ríos, voceiro do grupo político BNG, que sinala que claro 
que da traballo, pero é algo lóxico. Vostede cando estivo na oposición tamén solicitaría 
o mesmo, non están a pedir nada estraño. Mais traballo lle vai a dar aos técnicos que 
acudamos os distintos concelleiros ao concello a consultar estas facturas. É máis 
sinxelo facilitar unha relación co mesmo contido que aparecía nas actas de Xunta de 
Goberno Local para fiscalizar a labor do goberno. 
 
 

• Os avances na tramitación do PXOM no presente mandato resultan escasos. 
Logo de 5 anos e medio desde a aprobación inicial do documento, nin os 
grupos da corporación municipal nin a veciñanza dispón do documento 
refundido resultante das alegacións formuladas e dos informes sectoriais 
recibidos. 
 
Desde a aprobación inicial do documento o 16 de marzo de 2016, celebráronse 
tan só seis reunións para tratar o documento das cales unicamente dúas foron 
no presente mandato, sendo a última o 25 de novembro de 2019. 
 
É polo que instamos ao Sr. Alcalde ao seguinte: 
 
A que remita á corporación municipal o documento refundido resultante das 
alegacións formuladas e dos informes sectoriais recibidos. 
A que dito documento refundido sexa accesible para consulta da veciñanza 
mediante a súa publicación na páxina web municipal. 
A retomar a tramitación do PXOM para acadar a aprobación provisional do 
documento. 

 
 
         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que o que se está a plantexar non está para 
nada contemplado na tramitación do PXOM, non procedendo para nada as peticións 
do punto primeiro e punto segundo. Cando se resolva toda a tramitación porase a 
disposición da Corporación para a súa aprobación provisional. No documento para 
aprobación provisional se leva a traballar un tempo importante, somos dos máis 
avanzados despois de aprobar inicialmente antes da entrada en vigor da nova lei do 
solo. Farán todo o posible para ser tamén dos primeiros cunha aprobación provisional 
e definitiva canto antes. O informe de AXI estará dispoñible na segunda quincena de 
outubro. O de Fomento hoxe mesmo foi notificado favorable. O informe da Deputación 
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será levado á Xunta de Goberno o vindeiro oito de outubro, vai a ser favorable. A 
tramitación urxente da concesión de augas, que deu unha guerra importante nos 
derradeiros catorce meses, esperan ter o informe favorable canto antes. A partir de ai 
o documento de avaliación ambiental que é moi importante. A día de hoxe presentar 
un documento aos concelleiros e veciñanza que non integre o documento de 
avaliación ambiental non serve de nada. Estarían a enganarse a eles mesmos. É a 
Xunta de Galicia a que vai a decidir finalmente sobre a súa idoneidade. O que plantexa 
non procede. Vai a prevalecer a garantía xurídica para a súa aprobación definitiva.  
 
         Intervén o Sr. Vidal Ríos, voceiro do grupo político BNG, que sinala que coñece o 
procedemento, non obriga a expolo ao publico, tampouco o prohibe. O que piden é 
que o documento refundido coas alegacións e os informes sectoriais, sexa accesible á 
veciñanza, que poida ver como queda provisionalmente antes da aprobación definitiva. 
Que poidan ver as variacións. Para eles a tramitación segue sendo lenta. Concellos 
limítrofes en menos de cinco anos conseguiron unha aprobación definitiva. 
 
         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que o documento vital é o de avaliación 
ambiental. Mentres esta non sexa favorable e se someta á aprobación provisional do 
pleno non se vai a entregar o documento a ninguén, nin se vai a por en exposición ao 
público. Iso non procede pro garantía xurídica do mesmo.  
 
 
         Por último, ábrese unha quenda de formulación de preguntas polos distintos 
grupos políticos e concelleiros. 
 

 
         Intervén a Sra. Ferreiro Villaverde, en representación do grupo político PSdeG-
PSOE, que formula a pregunta seguinte. 
 
 

• O Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana (Mitma), a través 
dunha Orde publicada o 13 de setembro de 2021 no Boletín Oficial do Estado 
(BOE), aprobou as bases reguladoras da concesión de axudas para a 
elaboración de proxectos piloto de Plans de Acción Local da Axenda Urbana 
Española e a convocatoria para obter as correspondentes subvencións polo 
procedemento de concorrencia competitiva cuxo orzamento ascende a 20 
millóns de euros. 
 
Preguntamos ao Sr. alcalde: 
 
Indique se o Concello de Ordes elaborou algún proxecto piloto para ser 
financiado por esta convocatoria de Plans de Acción local da Axenda Urbana 
Española. 

 
 
         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que na data presente non. Son coñecedores 
desta convocatoria de axudas. A cantidade que corresponde a cada concello 2.500 
euros se concede a todos, se se fai pro tramos de poboación, Ordes estaría no 
terceiro tramo de poboación unicamente se poderían conceder vinte axudas. É pouco 
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probable que concorramos a este tipo de liñas, xa temos unha mala experiencia cos 
fondos de transición xusta nos cales non compartimos o fondo do reparto, nin como se 
tratou a moitos concellos, toda a documentación que se pide para poder concorrer, hai 
que adiantar o diñeiro e despois estar pendentes das tensións de tesourería derivadas 
deste plantexamento que alegremente se fai dende o goberno central, cos problemas 
que lle está a traer a moitos concellos. Un claro exemplo e o funcionamento dos 
fondos IDAE dende o ano 2017 a través da imposibilidade de que xustificación se 
poida levar a cabo para o pago das obras, pese a levar estas rematadas e pagadas a 
conta das administracións municipais e vendendo que son actuacións financiadas pola 
administración central que non fixo ningún adianto de fondos en beneficio da 
estabilidade da tesourería dos concellos. 
 
 
       Intervén o Sr. Vidal Ríos, voceiro do grupo político BNG, que formula as preguntas 
seguintes. 

 
 

• Nas fins de semana está sendo habitual a formación de aglomeracións e 
botellóns en diversos espazos da vila. 
 
En ocasións, non se recollen os restos, amencendo o lugar cun aspecto pouco 
desexable. Tamén se deron casos, aínda que de carácter mais illado, de danos 
sobre bens públicos, como o acontecido na varanda que protexe a caída ao río 
na zona do antigo matadeiro. 
 
É polo que preguntamos ao señor alcalde o seguinte: 
 
¿Ten pensado efectuar algún tipo de campaña educativa ou de concienciación 
ao respecto?. 
¿Prevé o goberno municipal dotar de mais medios á Policía Local de cara a 
controlar a situación nos fines de semana?. 

 
 
         Intervén a Sra. García Gómez, voceira do goberno municipal, que sinala que o 
Plan director das Forzas e Corpos de Seguridade, en Ordes a Garda Civil, fanse 
charlas nos centros educativos onde se tratan temáticas sensibles como o acoso 
escolar, nova tecnoloxías, consumo de novas substancias, alcohol, drogas, …etc. No 
CEIP Campomaior e no IES Ordes van a facerse agora. A policía local ocúpase das 
charlas sobre tráfico. Xa foi publicitado nos días pasados que na reunión entre a 
Garda Civil e Policía Local xa se tratou o consumo na vía pública, a maneira de 
afrontalo, con tarefas de coordinación, intensificación dos controis en horario nocturno 
especialmente nos lugares máis conflitivos. Seguirase a traballar para erradicar estas 
condutas.  
 
 

• Segundo denunciou en xullo CIG-Ensino, a Consellaría de Cultura, Educación 
e Universidade da Xunta de Galiza, programou peche de aulas e supresión de 
profesorado nunha trintena de colexios, entre os cales se atopaba o CEIP ADR 
Castelao do noso concello. 
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Desde o BNG efectuamos unha pregunta ao respecto ao goberno municipal, 
indicándonos que “É certo que faltaba nomear un profesor provisional, chamou 
á inspección e díxolle que non había ningunha intención de suprimir aulas”. 
 
Agora que comezou o curso escolar, é polo que preguntamos ao señor alcalde 
o seguinte:  
 
¿Reduciuse o profesorado no CEIP ADR Castelao para o curso 2021-2022 con 
respecto ao curso pasado?. 
¿Suprimiuse algunha aula para o curso 2021-2022, logo de que no curso 
pasado fose necesario acometer a creación dunha aula a maiores con 14 
alumnos/as, coa correspondente contratación de profesorado?. 
 
 

         Intervén a Sra. García Gómez, concelleira delegada de educación, que sinala 
que non. Vostedes non sabe como funciona. O CEIP Castelao ten dúas unidades por 
curso que son cincuenta rapaces. O ano pasado entraron sesenta e cinco rapaces e 
habilitouse unha unidade por que eses quince non entraban noutro colexio. Segue a 
ter dúas unidades e unha habilitada que van a ir subindo. Este ano non entraron 
cincuenta rapaces, so hai dúas unidades, non se habilitou ningunha máis. Depende do 
numero de nenos para a existencia de unidades habilitadas. Non falta ningún mestre. 
A unidade habilitada a maiores vai sempre subindo de curso.  
 

 

• Con respecto ao campo de fútbol do Mesón do Vento. 
 
¿O concello de Ordes mantivo algún tipo de contacto coa Axencia Tributaria ao 
respecto nos últimos meses?. 
¿Hai algunha novidade ao respecto?. 
¿Teñen constancia de que vaia saír novamente a poxa pública para o seu 
alleamento?. 
 
 

         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que existe un contacto continuo a través do 
asesor xurídico dende o embargo. Novidades non. Comunicaron que ía saír 
novamente a poxa pública pero non teñen constancia da data a día de hoxe.  

 
 

         E non habendo máis asuntos que tratar segundo a orde do día da convocatoria, 
o Sr. Alcalde-Presidente levanta a sesión, sendo ás vinte e unha horas e cincuenta e 
sete minutos do día ao principio sinalado, e para constancia do que se tratou e dos 
acordos adoptados, estendo a presente acta, que como Secretario certifico. 
 
         O ALCALDE-PRESIDENTE                                                       O SECRETARIO  
         José Luis Martínez Sanjurjo                                    Juan Luis González Iglesias 
 
             (asinado dixitalmente) 


