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ACTA Nº 5/2021                                                                                            FOLLA Nº 1 
 
CONCELLO DE ORDES                                                    PROVINCIA DE A CORUÑA 
 
 
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POLO PLENO CORPORATIVO 
MUNICIPAL O DIA VINTE E SETE DE MAIO DE DOUS MIL VINTE E UN. 
             
 
         En Ordes, a vinte e sete de maio 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. JOSÉ MANUEL MIRA GÓMEZ. 

• D. ABEL BLANCO VIQUEIRA. 

• 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. 

• Dª. MARÍA JESÚS REGUEIRO GARCÍA. 

• D. MANUEL IGLESIAS VIEITESS. 

• D. MARCOS FERNÁNDEZ LOURO. 

• D. AITOR RIBADAS GÓMEZ. 

• D. FERNANDO VIQUEIRA NOUCHE. 

• Dª. CARMEN MARÍA FERREIRO VILLAVERDE. 
 
Non asiste: 
 

• D. GONZALO VEIRAS CARNEIRO 
 
 
        Asiste o Sr. Secretario da Corporación D. Juan Luís González Iglesias, que dá fe 
do acto.  
 
 
        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 29/04/2021. 
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         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 abril de 
2021, cuxa minuta foi distribuída coa convocatoria, todo isto ó abeiro do disposto no 
art. 91 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 
Entidades Locais. 
 
         A acta da sesión ordinaria, de data 29 de abril de 2021, resultou aprobada por 
maioría de quince votos a favor, coa abstención da Sra. Regueiro García, sendo 
dezasete o número legal de membros da Corporación. 
 

 
2. INFORMES DA ALCALDÍA. 

 
         Polo Sr. Alcalde infórmase das actuacións seguintes: 
 

• Esta semana recibiuse unha chamada da Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade en relación coa proposta de colaboración para a financiación da 
reforma do auditorio da Casa da Cultura, obra valorada polos técnicos 
municipais en 384.000 euros. Van a recibir unha financiación do 65 % 250.000 
euros, anualidades 2021-2022. Onte remitiuse o proxecto á Secretaría Xeral da 
Consellería. Agarda que unha vez supervisado o proxecto se poida formalizar 
xa o convenio e seguidamente proceder á licitación das obras. 

 
         Os Srs. Concelleiros danse por decatados. 
 
 

3. APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS DE 
TRABALLO. 

 
         Expediente de modificación da Relación de Postos de Traballo. 
 
         Visto o disposto no art. 202 da Lei 2/2015, de 19 de abril. 
 
         Visto o ditame favorable da Comisión Informativa Permanente de Contas, 
Facenda e Persoal, de data 21/05/2021. 
 
 
         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que o Concello de Ordes conta cunha relación 
de postos de traballo que foi aprobada no ano 2010 (BOP nº 180, de data 20/09/2010) 
coa que se levou a cabo a ordenación integral dos seus recursos humanos. Dende a 
súa aprobación este documento sufriu dúas modificacións puntuais: Ano 2012. 
Revisión do complemento específico do Departamento da Policía Local (BOP nº 108, 
de data 08/06/2012). Ano 2020. Creación do posto de traballo de Tesourería reservado 
á escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
e modificación do complemento de destino e do específico do posto de traballo nº 
05.00.01, “Técnico de administración Xeral” (BOP nª 118, de data 20/07/2020). Vista a 
evolución dende o ano 2010 da composición da estrutura de persoal (funcionarios, 
persoal laboral fixo, persoal laboral temporal), as funcións que desempeña este 
persoal, as necesidades de persoal, así como os servizos que está a prestar o 
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concello no marco das competencias dos arts. 25 e 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril 
(LBRL), estímase necesario levar a cabo unha reestruturación e modificación da 
mesma, con base nas circunstancias seguintes: 1. A existencia de postos cubertos por 
persoal laboral temporal que exceden os prazos máximos para este tipo de 
contratacións na lexislación laboral, cunha alta temporalidade no emprego público, con 
postos que deben ser creados non só unicamente porque se entenda que son 
completamente necesarios para esta Administración, senón debido ao feito de que 
moitos deles veñen sendo desempeñados por persoal laboral desde hai moitos anos, 
situación xa herdada por esta corporación. Postos que, na maioría dos casos, 
enténdese que teñen as características propias do estatuto funcionarial. Tratase, en 
liña co disposto na Normativa Europea e cos obxectivos do Goberno, de crear as 
prazas estruturais necesarias para poder levar a cabo, con posterioridade, un proceso 
de estabilización. 2. A integración na RPT de postos que non teñen natureza 
funcionarial, por atoparse nalgunha das circunstancias sinaladas no artigo 26 da Lei do 
emprego público de Galicia. Estamos a referirnos aos servizos da ORA e a piscina 
climatizada municipal, servizos que habitualmente veñen sendo prestados por xestión 
indirecta noutras administracións. 3. A racionalización dos complementos e das súas 
contías. Na RPT existente diferenciábanse moito entre os distintos postos, tanto no 
complemento de destino como nos específicos, de xeito que enténdese que, aínda 
que cada un na súa rama do coñecemento, pode facerse unha clasificación máis 
racional, de xeito que veñan a igualarse os complementos entre os postos que teñen 
unhas características similares. Coa aprobación desta modificación da RPT 
perséguese, fundamentalmente, adaptar a estrutura organizativa inicialmente 
aprobada no ano 2010, así como as retribucións do persoal incluído na mesma, en 
canto documento dinámico, en continuo cambio para adaptarse os sucesivos 
escenarios e necesidades que esta e debe afrontar esta administración local. Os 
fundamentos nos que baséase a modificación son os seguintes: 1. Para o acceso ao 
Grupo A non hai diferencia de titulación, conforme á lexislación, entre o subgrupo A1 e 
o A2. Así o artigo 76  (Grupo A: Dividido en dous subgrupos, A1 e A2) Para o acceso 
aos corpos ou escalas deste Grupo esixirase estar en posesión do título universitario 
de Grao. Naqueles supostos nos que a Lei esixa outro título universitario será este o 
que se teña en conta. A clasificación dos corpos e escalas en cada Subgrupo estará 
en función do nivel de responsabilidade das funcións para desempeñar e das 
características das probas de acceso. Por este motivo, e atendendo ao nivel de 
responsabilidade das funcións a desempeñar, parece lóxico que postos que 
unicamente sexan clasificados como subgrupo A1 os que se asimilen á categoría de 
xefaturas de servizo. Por conseguinte, integraranse neste subgrupo os postos de 
Secretaría Xeral, Intervención Xeral, Tesourería, Xefatura de Urbanismo e o Técnico 
encargado de persoal, contratación e patrimonio. O resto dos técnicos clasifícanse no 
subgrupo A2, e dentro destes, distínguese entre os postos que (sen acadar as 
responsabilidades dos postos sinalados anteriormente) teñen un carácter 
marcadamente de complexidade e responsabilidade por afectar a distintas áreas de 
coñecemento (contratación, orzamentos, persoal, ...etc.) que os que cínguense a 
áreas máis concretas (cultura, deporte, información, biblioteca, ...etc.). En función do 
indicado neste subgrupo iguálanse para cada un deles tanto o complemento de 
destino como o específico. E para isto tómanse en consideración postos xa existentes 
(técnico de xestión de urbanismo no primeiro caso, e técnico de biblioteca no 
segundo). Respecto á primeira agrupación indicada do subgrupo estímase necesario 
crear os postos de técnico de medio ambiente debido á previsión de importancia desta 
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área derivada do cambio climático e a transición enerxética, e de técnico de 
tesourería. Respecto da segunda agrupación, dada a diversidade das áreas de 
deportes, cultura e educación, estímase necesario que cada unha delas teña o seu 
propio departamento cun técnico á súa fronte (na anterior RPT unicamente existía un 
posto de técnico de educación, cultura e deportes). Respecto ao gabinete de 
comunicación elimínase a xefatura de área ao seren a información municipal 
transversal, bastando para as funcións de comunicación un técnico. Respecto á 
promoción económica e emprego, e toda vez que as funcións realizadas 
correspóndense cun axente de desenvolvemento local e así está subvencionado pola 
Consellería, será este o posto que debe figurar na RPT. Respecto á segunda 
agrupación, e dado que as xefaturas de negociado acadan o nivel 22 de complemento 
de destino, estímase que o nivel axeitado é o 24. 2. Respecto ao único posto do grupo 
B, aínda sen desenvolver polo EBEP nin pola normativa autonómica correspondente, 
debido á implementación da tramitación electrónica nos Concellos e como responsable 
da mesma e das redes procedeuse á una nova avaliación do posto, entendendo que, 
polas súas características de especial dificultade técnica, responsabilidade, 
dedicación, incompatibilidade esixible para o desempeño de determinados postos de 
traballo e as condicións en que se desenvolve o traballo debe igualarse o seu 
específico co dos técnicos A2 sen diversidade de áreas de coñecemento. Respecto ao 
complemento de destino enténdese axeitado igualalo a unha xefatura de negociado. 3. 
Analizando o grupo C1, as modificacións son as seguintes: a. Créanse 2 novas 
xefaturas de negociado, igualándose todos os postos de xefatura de negociado ao 
existente de padrón, por teren unhas características similares dentro de cada un dos 
ámbitos. b. Estímase a necesidade de creación dun novo posto de oficial da policía 
local, xa que logo o número de policías así como horario, que exista sempre un oficial 
ao mando, xustifica a súa necesidade. Créase, así mesmo, unha nova praza de policía 
e increméntase o complemento de destino do oficial xefe do 21 ao 22. Pasaríamos a 
ter un cadro de persoal con 13 axentes. c. Increméntase a valoración dos 
complementos de destino e específicos do posto que encargarase da totalidade da 
brigada de obras, por novas funcións e o feito de ter ao seu cargo un número 
importante de persoas, as cales ademais terán categoría de oficias grupo C2. d. 
Amortízase o posto de administrativo de educación, cultura e deportes, toda vez que 
xa existen técnicos diferenciados en cada unha das áreas que poden realizar as 
tarefas. 4. Respecto ao grupo C2 as principais modificacións son: a. Incorpórase á 
RPT o posto de auxiliar de cemiterio, que ven sendo prestado por persoal laboral. b. 
Os postos de oficiais pasarán a ser, previa convocatoria, pertencentes ao grupo C2 en 
lugar de seren agrupacións profesionais, por teren categoría todos eles de oficiais. 5. 
O grupo de agrupacións profesionais desaparece, se ben seguirán no mesmo o 
persoal que na actualidade presta servizo até que mediante o proceso correspondente 
acaden a categoría superior. Respecto ao persoal laboral, aínda que non sexa 
necesario facer valoracións dos ditos postos, asimiláronse na medida do posible de 
xeito que en todos os casos a súa remuneración está por riba do convenio colectivo 
que lles sería de aplicación no caso de que a xestión dos servizos se fixera a través de 
concesións administrativas.  
 
 
         Seguidamente ábrese o debate producíndose as intervencións seguintes. 
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         Intervén o Sra. Ferreiro Villaverde, en representación do grupo político PSdeG-
PSOE, que sinala que parécelles de recibo que despois de once anos se leve a cabo 
unha modificación para axustar a organización aos novos tempos e tamén a 
adaptación dos salarios. Tamén é importante a estabilidade laboral de moitos dos 
traballadores do Concello que como dixo o Alcalde hai moitos con contratos laborais 
temporais. Non van a poñer moita oposición.  
 
         Intervén o Sr. Iglesias Vieites, voceiro do grupo político UxO, que sinala que 
creen que ao mellor si é necesario facer unha modificación da relación de postos de 
traballo. Na comisión informativa saíu unha pregunta a debate que foi suscitada polo 
BNG que dixo que non había consenso cos sindicatos, cos axentes sociais implicados. 
Non sabe se esta situación mudou ou non. Tamén quería puntualizar que na ficha do 
posto de nova creación de policía nos requisitos que se piden figura ser titular dos 
permisos de conducir das clases A, B e BTP, o BTP deixou de existir no ano 2016. 
Que se corrixa este erro.  
 
         Intervén o Sr. Vidal Ríos, voceiro do grupo político BNG, que sinala que a 
documentación que se remitiu para o debate esta composta pola Memoria explicativa 
da modificación da RPT e das Táboas coas puntuacións asignadas a distintos 
factores, sen explicar ou xustificar de maneira obxectiva as porcentaxes aplicadas a 
cada caso ou a xustificación da aplicación dos diversos factores. Teñen que destacar 
que non se lles aportou o preceptivo informe de Secretaría, que debe examinar a 
adecuación da proposta á legalidade e tampouco se lles achegou o preceptivo informe 
de intervención, que debe ser realizado en cada acto que supoña o recoñecemento de 
obrigas económicas da administración, o que supoñen acontece coa modificación da 
RPT. Esta situación queremos que conste en acta, por que entenden que para tratar 
ese asunto que é de especial relevancia para o noso concello debería dispor destes 
informes de Secretaría e Intervención ao non facelo poderíase incorrer nun vicio que 
pode crear unha inseguridade para os traballadores do concello, algo que o BNG en 
absoluto desexan. Non entenden a que responde que non se lle remitise esa 
documentación no caso de que exista, a menos que se intente ocultar algo por parte 
do Alcalde que é o que incluíu na orde do día este asunto. Por exemplificar a 
importancia destes documentos, na Comisión Informativa o BNG preguntou ademais 
sobre o impacto económico que tería esta modificación da RPT para as arcas 
municipais e para a nosa sorpresa non se nos soubo indicar. Na citada Comisión 
tamén preguntamos se a citada proposta acadara o consenso co sindicato e 
representantes dos traballadores do noso concello, algo que segundo nos informaron 
non aconteceu. Trátase dunha proposta que non acadou o beneplácito da 
representación do persoal do noso concello. Analizada a documentación que nos foi 
facilitada observan situacións que dende o BNG lles resultan chocantes, non entenden 
como na modificación proposta nos se aplican criterios de mellora das condicións 
salariais homoxéneos, transversais e obxectivos. Alguén pode explicar como é que hai 
postos que incrementan a súa retribución anual en 2.000, 3.000, 4.000 o mesmo case 
5.000 euros, nalgúns casos, mentres que noutros non se propón modificación algunha 
ou mesmo se propón reducir os emolumentos. A que se deben estas discriminacións. 
Incluso chegan a darse casos na modificación proposta que resultan difíciles de 
imaxina, como o caso de postos que son xefes de si mesmos, sen subordinados pola 
supresión de administrativos base. Reitera que dende o BNG non ve mal unha revisión 
da RPT que mellore as condicións laborais e salariais dos traballadores do noso 
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concello, sempre que sexa de maneira homoxénea, obxectiva e que conte cun amplo 
consenso dos representantes do noso concello, algo que non acontece coa proposta 
que se nos remite hoxe.  
 
         Solicita intervir o Sr. Secretario, que sinala que no expediente consta o informe 
favorable de Secretaría, non se lles remitiu por que solo se entregou a documentación 
técnica para que estudasen o que era a proposta de modificación da RPT. Fágollo 
chegar, non teño ningún problema. En canto ao informe de intervención, por que a 
RPT é a estrutura do persoal do concello, mentres non se traslade ao orzamento e ao 
cadro de persoal non ten repercusión económica o interventor dixo que non era 
necesario que fixera informe.  
 
         Solicita intervir o Sr. Interventor, que sinala que unha cousa é a RPT e outra e o 
cadro de persoal presupostario. No cadro de persoal deste ano van a recollerse eses 
créditos, será nese momento cando se informe pola intervención. A RPT non ten 
contido económico en si.  
 
         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que agradece a aclaración dos técnicos para 
que non haxa ningún tipo de dúbidas, non hai nada que ocultar aínda que esa sexa a 
linguaxe que acostumen a utilizar dende a bancada do BNG. O puido ter solicitado 
como solicitou outras cousas, simplemente o deixou para hoxe para o pleno para tratar 
de dicir que aquí se ocultan as cousas de maneira estraña. Creo que lle queda 
suficientemente claro, se os necesita tenos a súa disposición. Isto non debe formar 
parte do debate político que ten que decidir a corporación municipal. A xustificación da 
modificación da RPT é máis que obxectiva, homoxénea e esta feita polos técnicos 
municipais, outra cousa é que a vostede non lle guste ou aos sindicatos afíns á súa 
formación tampouco. Cree que o consenso é maioritario dentro do cadro de persoal 
municipal, única e exclusivamente hai unha serie de persoas que non están de acordo 
con isto. Loxicamente a quen se lle da unha subida dun 23% quere de un 50%, iso non 
pode ser, se é homoxénea é homoxénea, non podemos pretender chegar a unha 
Mesa de Negociación e aínda dando un 23% de mellora sobre o que lle 
correspondería segundo o convenio colectivo aínda se diga que se quere un cariño 
máis e non se xustifica cales son as túas funcións ou labores polas cales pides máis. É 
moi fácil pedir diñeiro e non xustificar por onde ven o incremento dese diñeiro, falo 
tanto polo representante do sindicato como polos representantes dos traballadores. 
Corrixe o apoio é maioritario pola parte do persoal laboral senón entrevístese con eles 
e non so cuns cantos que son os que lle están dando información que non é correcta e 
certa. Senón non estaríamos aquí, sería máis fácil estar quietos como estábamos e 
tirar para adiante. Como ben dixo o PSOE temos que adaptarnos aos tempos e á 
situación que a día de hoxe ten a estrutura de persoal do concello. É completamente 
falso o que se dixo de que hai reducións en ningún dos traballadores a día de hoxe. 
Todos quedan igual ou melloran, redución cero dos traballadores existentes a día de 
hoxe no cadro de persoal municipal. Todos e cada un deles no caso de que consoliden 
a súa praza á que poden optar poden mellorar. Non lle veñan co discurso que lle gusta 
moito ao sindicato da RPT anterior, é unha RPT do ano 2010, proponse unha 
modificación e unha estrutura aos tempos nos que estamos. Establécense e 
adóptanse os criterios de maneira obxectiva. Trasladouse esa información, cando 
presentaron a contraproposta o 85% deses datos coincidían. O consenso co sindicato 
cando unha parte non quere é totalmente imposible. Si estas en 15, che ofrecen 21 e 
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pretendes 30 é imposible chegar a un consenso. A Mesa de Negociación para o que 
serve é para dar traslado. Deuse traslado da proposta, os escoitaron, mantiveron 
reunións formais con eles. Os problemas son puntuais, como sempre se traduce en 
diñeiro precisamente dos que saen máis beneficiados. Isto tamén me gusta poderllo 
aclarar para que non haxa ningún tipo de dúbidas. Se queren coñecer o impacto que 
vai a supor nas arcas municipais é moi sinxelo 584.000 euros máis a seguridade 
social. Estamos a falar que nos vindeiros orzamentos, que están coa súa elaboración, 
primeiro queríamos facer a aprobación desta modificación da RPT o Capítulo I vai a 
supor 3.450.000 euros dos cales 995.000 euros corresponden á seguridade social. Se 
analizamos os postos que a día de hoxe están ocupados por persoal laboral e que 
unha vez aprobada esta modificación da RPT podería supor un incremento salarial 
suporía 145.00 euros e os postos vacantes a cubrir ao longo dos anos 439.000 euros. 
Insiste en que ninguén perde un so céntimo con respecto ao que ven cobrando a día 
de hoxe como persoal funcionario ou persoal laboral, queda igual ou aumenta. Se todo 
o problema é de catro, cinco ou seis persoas nun cadro de persoal de cincuenta 
persoas, para el o consenso é maioritario. Cree que hai que deixar que esta proposta 
que fixeron os técnicos cunha grande labor poida seguir adiante, a maioría dos 
funcionarios e persoal están esperando que saía adiante e que pouco a pouco poidan 
consolidar a súa situación laboral. Pide un apoio unánime dos representantes da 
corporación municipal para que isto poida ser levado a cabo á maior brevidade posible 
tras a súa exposición ao público e demos cumprimento á regularización dos postos de 
traballo de persoal laboral.  
 
 
         Polo Sr. Alcalde ábrese unha segunda quenda de intervencións. 
 
 
         Intervén a Sra. Ferreiro Villaverde, en representación do grupo político PSdeG-
PSOE, que sinala que nada máis que engadir, é certo que por de acordo a un 
colectivo é complicado, está de acordo co Sr. Alcalde.   
 
         Intervén o Sr. Iglesias Vieites, voceiro do grupo político UxO, que sinala que dicir 
de novo o mesmo, gustaríalles que houbese un consenso. Esta e a opinión do Alcalde, 
eles teñen a súa, cada un da o seu punto de vista.  
 
         Intervén o Sr. Vidal Ríos, voceiro do grupo político BNG, que sinala que o 
informe de Secretaría debería ter sido remitido, cando nesta corporación se tratan os 
orzamentos municipais se achega o informe de intervención, cando se trata calquera 
outro asunto sempre se achegan os informes, incluso cando dende a oposición se 
presenta algunha iniciativa que afecta a ordenanzas fiscais enseguida se fan informes 
e se nos achegan. Non entende por que nesta ocasión non se achegan, sobre todo 
para un documento tan importante que deberíamos coñecer se efectivamente cumpre 
cos requisitos legais de aplicación. Discrepa, beberían saber previamente se algo que 
se está tratando e que presumiblemente se vai a aprobar como afecta 
económicamente ao noso concello, despois se por calquera circunstancia non se pode 
asumir, que facemos, a tumbamos. Supón que previamente haberá que ter en conta o 
impacto económico, como afecta isto ás arcas municipais. Non dixeron en ningún caso 
na anterior intervención que se suprimían postos de traballo. Non sabe de onde se 
sacou iso. O que se dixo é que hai postos que se transforman en xefes que o son de si 



 

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

 (A CORUÑA) 

 

 

FOLLA Nº 8 

  

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

 

mesmos por que debaixo deles non hai administrativos base e incluso se suprime un 
administrativo base. Reiteramos unha vez máis que falta documentación, novamente 
volvemos a dicir, non nos remitiron os informes de Secretaría e Intervención. 
Entendemos que pode haber un vicio que pode ser cualificado como unha nulidade de 
pleno dereito o que podería crear unha inseguridade para os traballadores do noso 
concello que en absoluto desexamos dende o BNG. Falta información, non se nos 
indica o impacto económico que tería a modificación proposta para as arcas 
municipais, aínda que agora se nos diga esa cifra. Isto debería ter sido aportado antes 
cun estudio económico serio e riguroso que nos xustifique esas conclusións e sobre 
todo se a entidade local está preparada para asumir ese incremento de gasto de 
persoal. Tamén falta consenso, o sindicato maioritario e máis representativo non deu a 
conformidade á modificación proposta, nunha clara mostra de que a maioría absoluta 
do PP e allea aos consensos. Falta obxectividade e igualdade, non se produce unha 
mellora das condicións laborais e salariais do persoal do noso concello de forma 
homoxénea, transversal e obxectiva. Prodúcense pola contra discriminacións de difícil 
explicación e xustificación e é polo que tendo en conta todas as eivas expostas dende 
o BNG van a votar non á modificación da RPT que se lles propón e recomendan que o 
deixen enriba da mesa e fagan o traballo que non fixeron que é negociar de verdade e 
acadar consensos para conseguir unha modificación da RPT xusta, obxectiva e que 
beneficie ao interese colectivo fronte ao particular.  
 
         Solicita intervir o Sr. Secretario, que sinala en relación coa esa advertencia de 
ilegalidade sería se o informe non se tivese emitido ou non constase no expediente, 
indica que o informe consta no expediente e concelleiro podía ter vido ver o 
expediente ao Concello que é onde consta toda a documentación, que é a onde ten 
que vir a vela.  
 
         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que agradece novamente a aclaración, xa o 
había entendido cando o dixo con anterioridade, podía terse pasado polo concello ou 
tela solicitado sen ningún tipo de inconvinte, prefire seguir facendo demagoxía con 
todo isto, que a modificación da RPT non é homoxénea, obxectiva, igualitaria, 
transversal, o que é falso. Na memoria explicativa da modificación da RPT que lle foi 
achegada está explicado punto por punto que se fai con eses criterios e se xustifican 
todos e cada un deles. Outra cousa é que a vostede non lle interese por que vostede 
non ven aquí a defender o interese maioritario dos traballadores do concello de Ordes, 
ven a defender os intereses dun sindicato que é a CIG. Como non imos a chegar 
nunca a un acordo nin con vostedes, nin coa CIG por que son alleos ao consenso. 
Non podemos seguir agardando polos intereses de catro o cinco persoas que buscan 
a afiliación sindical ou dunha formación política unha corporación municipal para 
formar un totum revolutum cun voto en contra a unha organización municipal. 74 
postos contén esta RPT, vacantes 16 e deses 74 o problema son catro o cinco. Non lle 
veña a dicir que non hai un consenso maioritario. Pode negar o que queira. Non estivo 
nas mesas de negociación, sabe o que lle contan, non fala coa totalidade dos 
traballadores deste concello e coñecer o seu punto de vista. A capacidade de poder 
pedir é moi ambiciosa, a capacidade de saber dicir que non cando o que se pide non é 
homoxéneo ou equitativo non é de bo gusto, é a súa obriga como representantes e 
con rigor e criterio dicir non cando o que se pide non é xusto por parte deses 
traballadores e o soubemos facer durante as mesas de negociación, pese a quen lle 
pese. Estiveron reunidos en varias ocasións e así se lles trasladou. Estamos falando 
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dun incremento de máis de 900.000 euros, información que se lle de una Comisión 
Informativa, foi o que lle trasladou o interventor. Hoxe trae as cifras concretascomo lle 
dixo na súa intervención anterior. Coida que é moi necesaria esta modificación da 
RPT. Non é unha suba salarial, senón na liña do que establece o goberno da nación 
de cumprimentos de esixencias da Unión Europea de rematar a curto prazo coa 
interinidade de empregos públicos e coa situación de precariedade na organización 
municipal garantindo unha estabilidade no emprego público a todos os traballadores 
que actualmente se atopan nesta situación. Esa é a función desta corporación, deste 
goberno local, a función do traballo dos técnicos, a función dos representantes 
sindicais que si tiveron afán negociador en todas e cada unha das reunións da mesa 
de negociación, con acordo ou sen acordo moitos deles están implicados en que isto 
poida saír adiante de maneira beneficios para o concello. Non hai consenso por que se 
pide máis do que se lles está ofrecendo. Non pode ser que se pretenda cobrar o que 
non che corresponde e o que non é xusto e equitativo, a isto hai que saber dicir que 
non. Non estamos para regalar o diñeiro. Preocúpalle o impacto nas arcas municipais 
e se se lle fixese caso ao seu sindicato o impacto nas arcas municipais sería dun 15, 
20, 30% ou incluso máis do que aquí vai proposto. Esa é a realidade do que vostede 
trata de defender hoxe aquí, non é outra a realidade. Remítese á memoria onde se 
fundamenta a obxectividade, homoxeneidade e igualdade dos postos de traballo que 
conforma o cadro de persoal do Concello de Ordes se esta modificación RPT pasa a 
estar vixente. Agarda que así sexa. Agradece a posición do PSOE e o plantexamento 
de UxO.  
 
 
         Tras unha pequena deliberación, o Pleno Corporativo Municipal en votación 
ordinaria, por maioría de once votos a favor (9 grupo político PP, 2 grupo político 
PSdeG-PSOE), 2 votos en contra (grupo político BNG) e coas abstencións (3 grupo 
político UXO), sendo dezasete o número legal dos seus membros, adoptou o acordo 
seguinte: 
 
         1.- Aprobar inicialmente a modificación da relación de postos de traballo.  

 
         2.- Abrir un trámite de información pública mediante anuncio no Boletín Oficial da 
Provincia, por 20 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinala e 
presentar reclamacións ante o Pleno.  

 
         O acordo considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non 
se presentaron reclamacións, alegacións ou suxerencias. No caso de que se 
presenten reclamacións serán resoltas polo Concello Pleno no prazo dun mes. 
 
         3.- Unha vez aprobada definitivamente, da modificación da relación de postos de 
traballo remitirase copia aos órganos competentes da Administración Xeral do Estado 
e da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia dentro do prazo de 
trinta días, e será publicada integramente no Boletín Oficial da Provincia 
 
 

4. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS E DECRETOS DA ALCALDÍA. 
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         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 
celebrada o día 29 de abril 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. 

 
 

5. MOCIÓNS. 
 

         Concluído o exame dos asuntos incluídos na orde do día e antes de pasar á 
quenda de  rogos e preguntas o Sr. Alcalde 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 o Sr. Vidal Ríos, voceiro grupo político BNG, que formula a moción que 
se transcribe a continuación: 
 
         “Galicia sofre hoxe un boom eólico sen precedentes, que ameaza directamente 
ao noso concello e á nosa comarca. As grandes empresas do oligopolio eléctrico e os 
gobernos da Xunta e do Estado están a aproveitar a necesidade de desenvolver unha 
transición enerxética que abandone enerxías fósiles para repetir a historia: facer que 
Galicia sexa unha gran produtora de enerxía sen capacidade decisión, cun modelo 
espoliador e depredador deseñado ás nosas costas e ao servizo das grandes 
empresas, sen participación social e sen garantías de protección medioambiental nin 
de que o beneficio económico obtido sexa empregado para reverter na xeración de 
riqueza no noso país. 
 
         Esta expansión eólica está a desenvolverse sen unha adecuada planificación e 
control público e sen garantías para a participación social, a salvagarda do patrimonio 
natural e dos usos sociais e económicos do noso territorio. Baixo a coartada do “verde” 
asistimos a un lavado de cara dirixido polo propio oligopolio eléctrico a quen a Xunta 
de Galicia, e agora tamén o goberno central, poñen unha alfombra vermella. 
 
         Este desenvolvemento, que podería parecer positivo, estase a dar de forma 
abrupta, sen consenso coa sociedade dos lugares afectados e en moitos casos a 
través dunha fraudulenta fragmentación dos proxectos en proxectos máis pequenos 
para ocultar o seu verdadeiro impacto. Recentes sentenzas xudiciais como a de 
Sasdónigas ou da Serra do Iribio dan conta desta situación sinalan tamén o papel da 
administración galega á hora de rebaixar garantías ambientais e desprotexer espazos 
singulares, converténdose en parte activa dos problemas que se están a dar ao 
favorecer un modelo depredador. É necesario apostar polas enerxías renovábeis, pero 
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hai que ter en conta que non por ser renovábeis son inocuas e que tamén deben 
avaliarse os seus impactos. 
 
         Nos últimos anos, cunha forte oposición social, o goberno galego aprobaba a 
coñecida como “lei de depredación” (Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da 
implantación de iniciativas empresariais en Galicia) e máis recentemente, coa coartada 
da covid-19 seguía o camiño de desregulación e descontrol eólico aprobando a Lei 
9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación 
económica de Galicia que afonda na redución de prazos e que pon o territorio galego 
ao servizo da implantación eólica. Así mesmo, isto acontece despois de que o Partido 
Popular bloqueara durante os seus gobernos a ampliación da protección de espazos 
que hoxe deberan estar blindados pola súa importancia para a preservación da 
biodiversidade e a loita contra a crise climática. 
 
         Ademais, isto acontece nun momento de crise industrial onde curiosamente ao 
mesmo tempo que Galicia bate récords de xeración eólica bate tamén récords de 
desmantelamento industrial. 
 
         Non só non hai vinculación desta expansión a proxectos industriais, senón que 
vemos como empresas vinculadas á fabricación de compoñentes pechan ou son 
deslocalizadas, como Isowat ou Siemens Gamesa. 
 
         Aínda que Galicia nunca antes xerou tanta enerxía eólica (no 2020 foi a segunda 
comunidade do Estado) e seguimos exportando enerxía eléctrica para outros 
territorios, non obtemos un retorno xusto que compense o impacto social e ambiental. 
O noso papel xerador ten que traducirse nun vector de crecemento e 
desenvolvemento económico no lugar de empobrecernos como fai este modelo 
absolutamente espoliador. É necesario un cambio de modelo que defenda a 
participación pública no sector, a través dunha empresa pública galega de enerxía e 
da participación da Xunta, de Concellos e de colectivos como asociacións veciñais ou 
comunidades de montes. Así mesmo, Galicia debe ter dereito a decidir sobre como 
desenvolver a súa planificación enerxética. 
 
         Hoxe é un clamor social a corrección da antidemocrática falta de transparencia e 
información que existe e garantir mecanismos de participación para a sociedade 
galega. Por estes motivos, desde o BNG reclamamos un cambio de rumbo a prol dun 
modelo de enerxía eólica sustentábel, xusta e galega fronte ao espolio e a 
depredación. 
 
 
         É polo que propoñemos ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do 
seguinte acordo: 
 
         1- O Pleno do concello de Ordes demanda da Xunta de Galicia as seguintes 
medidas: 
 

• Desenvolver e aprobar un novo marco regulatorio do sector eólico que 
incremente as garantías sociais, económicas e medioambientais, a comezar 
por un novo Plan Sectorial Eólico que conte cunha ampla participación dos 
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axentes implicados (asociacións veciñais, agrarias, ecoloxistas, sindicais, 
centros de investigación, comunidades de montes, etc.) e un amplo proceso de 
exposición pública co fin de suscitar o maior consenso posíbel, tendo en 
consideración as necesidades de Galicia e o papel doutras tecnoloxías. 

 

• Dar rango de lei ao impulso de Plans de Desenvolvemento Industrial asociados 
ás novas instalacións establecendo medidas para que as autorizacións de 
novos parques eólicos se vinculen a proxectos industriais que xeren riqueza e 
emprego no país e favorecer que unha parte das compoñentes sexan 
desenvolvidos en Galicia. 

 

• Impulsar medidas para garantir a socialización dos beneficios do papel xerador 
de Galicia e o retorno económico para o noso país apostando pola constitución 
dunha empresa pública galega de enerxía e fomentando a participación pública 
da Xunta e dos concellos galegos así como das persoas propietarias das terras 
(comunidades de montes, propiedades agrogandeiras) de maneira que xere 
rendas complementarias. Así mesmo, impulsaranse fórmulas de 
democratización da enerxía como as comunidades enerxéticas, os parques 
enerxéticos comunitarios e o autoconsumo enerxético. 

 

• Incrementar a vixilancia sobre as garantías medioambientais para asegurar o 
cumprimento do principio de prevalencia da protección ambiental sobre a 
ordenación territorial e urbanística, a precaución respecto das posibles 
intervencións que poidan afectar negativamente o patrimonio natural ou a 
biodiversidade e mais a prevención dos problemas derivados da crise climática. 
Singularmente: 

 
a) Paralizar cautelarmente os proxectos de todos os parques eólicos, en proxecto 

ou en tramitación, que estean incluídos dentro de áreas propostas 
anteriormente para a ampliación da Rede Natura e non autorizar novos 
parques eólicos que estean situados nestas zonas. 

 
b) Realizar unha fiscalización da totalidade de proxectos en proxecto ou 

tramitación no noso país para localizar casos constitutivos de fraude de lei 
seren fragmentacións de proxectos que comparten localización e 
infraestruturas e que polo tanto deben ter unha avaliación conxunta como un 
único proxecto, emprendendo as accións oportunas para impedir esta 
fragmentación. 

 
c) Impulsar un proceso participativo para desenvolver figuras de ordenación e 

protección do territorio: ampliación da Rede Natura, Estratexia de Infraestrutura 
Verde, Áreas de Interese Paisaxístico, plans de proteccións de especies e 
hábitats declarados de interese comunitario e de interese prioritario. 

 

• Garantir unha verdadeira política de transparencia, información e participación 
cidadá tomando as seguintes medidas: 

  
a) Mellorar a información dispoñíbel a través do Rexistro Eólico Galego 
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modernizándoo e incorporando o acceso áxil a toda a información relacionada 
(proxectos, prazos, resolucións do DOG, mecanismos de consulta, 
identificación dos axentes promotores, características da instalación. etc.) de 
forma clara e intuitiva. 

 
b) Promover unha oficina específica, con servizos presenciais e telemáticos, ao 

abeiro do INEGA para o asesoramento técnico e administrativo ou de 
mediación necesario para a cidadanía, asociacións de veciños, comunidades 
de montes e outros colectivos afectados pola expansión industrial eólica. 

 
c) Poñer en marcha as demandas do Observatorio Eólico Galego respecto das 

recomendacións de transparencia, participación pública e difusión de modelos 
de contrato para particulares e comunidades de montes e mecanismos de 
negociación. 

 
         2- Dar traslado do presente acordo aos grupos parlamentarios do parlamento 
galego (BNG, PSOE e PP)”. 
 
 
         Sometida a votación a urxencia da moción presentada, esta non resultou 
apreciada por maioría de dezaseis votos a favor (9 grupo político PP, 2 grupo político 
BNG, 3 grupo político UxO, 2 grupo político PSdeG-PSOE), sendo dezasete o número 
legal de membros desta corporación, non procedendo seguidamente o seu debate e 
votación. 
 
 
         Aberto o debate, prodúcense as intervencións seguintes: 
 
 
         Intervén a Sra. Ferreiro Villaverde, en representación do grupo político PSdeG-
PSOE, que sinala que están practicamente de acordo con todos os puntos que 
presenta o BNG. A UE a través do acordo de París presentaron uns obxectivos de 
cara ao ano 2030 que é a redución emisión de gases a un 40% e un 32,50% do 
consumo total de enerxía deberá proceder de enerxías renovables. Están a favor da 
implantación da enerxía eólica en Galicia, pero esta debe ser ordenada, respectuosa 
co noso territorio, o noso patrimonio cultural e medioambiental e cos sectores 
económicos do noso rural e ademais debe aproveitarse a mellora económica que 
xurde con esta actividade no ámbito rural. Están de acordo cun novo plan sectorial 
eólico de Galicia corrixindo os vacíos e as deficiencias que ten o actual. Seguir 
apostando polas enerxías renovables corrixindo as diversas problemáticas que están a 
pagar os concellos, as comunidades rurais e propietarios, así como a defensa do 
patrimonio cultural e natural e os nosos sectores produtivos. A implantación e 
repotenciación dos parques en lugares próximos ás vivendas, non é o mesmo que 
estean a 500 m das casas un muíño de 100 m de altura que un de 200 m de altura. 
Comunidades como Asturias ou Valencia esixen 1000 m de distancia. En Europa 
utilizase a fórmula de manter unha distancia maior dez veces a altura do muíño. Están 
de acordo con elaborar un novo modelo eólico en Galicia contando coa participación 
de todos os sectores implicados, co obxectivo de democratizar o sistema comezando 
por actualizar o plan sectorial eólico de Galicia no século XXI. 
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         Intervén o Sr. Iglesias Vieites, voceiro do grupo político UxO, que sinala que 
están de acordo coa moción que presenta o BNG. As iniciativas son boas, por 
exemplo a implicación de todos os sectores no plan sectorial eólico. Como di o PSOE 
a enerxía renovable non pode ser a calquera prezo, hai que ver o impacto que xeran.  
 
         Intervén a Sra. García Gómez, voceira do goberno municipal, que sinala que a 
moción está moi ben explicada pero o BNG ten a mala costume de que cando as súas 
propostas ou puntos de vista non son recollidas no debate do foro competente 
presenta mocións a modo de emendas á totalidade. Isto non é nin o Parlamento de 
Galicia nin o Congreso dos Deputados para debater sobre a lexislación e o marco 
normativo relativo ou que afecte ao sector eólico, co cal en principio non van a entrar 
en debate. Estamos a falar de algo que é supramunicipal, non afecta aquí. Cando 
afectou aquí xa se manifestaron.   
 
 
         Polo Sr. Alcalde ábrese unha segunda quenda de intervencións. 
 
 
         Intervén o Sr. Vidal Ríos, voceiro do grupo político BNG, que sinala que se diga 
que non afecta aquí é a súa visión. Creen que si afecta e moitísimo. Esta moción ten 
uns obxectivos e entre eles a modificación do plan sectorial eólico. Resulta unha 
aberración que un plan sectorial eólico aprobado cando existían outras tecnoloxías 
para muíños que alcanzaban unha altura máxima de 60 m poderían ser axeitado pero 
hoxe hai muíños que pasan de 200 m. se consideramos que son válidas estas 
distancias para este tipo de aparellos que para os dos anos 2000. Haberá que adaptar 
a normativa aos avances da tecnoloxía e ás afeccións que ten isto. Estamos asistindo 
a un auténtico boom. Hai un total descontrol. Non se sabe cantos parques eólicos hai 
en tramitación no país. Estanse a facer auténticos fraudes para facilitar a tramitación 
dos mesmos. A Ordes non afectan so os parques eólicos, son tamén as liñas de 
evacuación. O que pretende a moción é que se leve a cabo unha modificación 
normativa e facilitar a participación da cidadanía. Como está todo en Ordes xa non se 
sabe cantos hai en tramitación. Hai que regular este desbaraxuste e descontrol. 
 
         Intervén a Sra. Fernández Villaverde, en representación do grupo político 
PSdeG-PSOE, que sinala que esta moción si que afecta á comarca, temos aí uns 
parques eólicos en tramitación. Si ás renovables, si aos parques eólicos cunhas 
condicións apropiadas para o medio ambiente e para a cidadanía.  
 
         Intervén o Sr. Iglesias Vieites, voceiro do grupo político UxO, que sinala que dicir 
o mesmo, parécenlle ben as propostas que trae o BNG. Deben actuar, en Ordes teñen 
ese problema e hai que defender o noso a través de iniciativas que aporten algo. 
Están de acordo, o seu voto vai a ser favorable.  
 
         Intervén a Sra. García Gómez, voceira do goberno municipal, que sinala que o 
desenvolvemento do sector eólico en Galicia estase a levar a cabo conforme á 
lexislación e o marco normativo fixado a nivel nacional. A obriga de calquera 
administración pública é tramitar as solicitudes ou os proxectos que se lles presenten 
de conformidade co lexislación vixente. Tramitar non significa autorizar. Os exemplos 



 

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

 (A CORUÑA) 

 

 

FOLLA Nº 15 

  

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

 

de parques eólicos están informados desfavorablemente pola Xunta de Galicia, están 
fora do plan eólico. Que modelo de plan eólico pretenden. O que lle sorprende é que 
vostedes cando gobernou o Bipartito tiveron dúas sentenzas firmes por dous 
concursos do plan eólico anulados veñan agora de salvadores do plan eólico. O 
modelo da Xunta de Galicia avoga por favorecer un desenvolvemento ordenado do 
sector eólico sempre que sexa compatible co resto das actividades económicas, haxa 
o máximo consenso coas partes implicadas e se respecten os acordos. Todos están 
de acordo coas renovables, que o sector eólico é unha oportunidade para crear 
emprego. Hai que garantir a compatibilidade da produción de enerxía eólica coa 
protección e sustentabilidade do medio ambiente. Nas zonas de Rede Natura 2000 a 
normativa sinala que é unha actividade prohibida a implantación de novos parques 
eólicos e dos proxectos de repotenciación dos parques eólicos existentes. A partir de 
abril de 2014 están prohibidas a instalación e restrinxida a súa repotenciación. Sabe 
cantos parques eólicos se tramitaron en Galicia, cantos se tramitaron no Ministerio ten 
eses datos. 
 
         Intervén o Sr. Vidal Ríos, que sinala que sabe que en Ordes hai tres en 
tramitación, o Berdoias e o Pedravante están en tramitación a través do Ministerio. 
 
         Intervén a Sra. García Gómez, que sinala que estes parques eólicos están 
informados desfavorablemente pola Xunta de Galicia. Unha cousa é tramitar e outra 
autorizar. Calquera documentación que chega a unha administración pública ten que 
ser tramitada que no equivale a autorización. Na tramitación deste expediente ten que 
verse se cumpre con todas as esixencias normativas podendo rematar cunha 
autorización ou non autorizarse. Temos exemplos aquí, estanse a tramitar tres 
parques eólicos que non significa que se vaian a autorizar. Estase a discutir sobre algo 
no foro que non é o adecuado. Non se pode chegar a un acordo para unha 
modificación dunha lei para a que non somos competentes.  
 
 
         Tras unha pequena deliberación, o Pleno Corporativo Municipal en votación 
ordinaria, por maioría de novo votos en contra (grupo político PP), sete votos a favor (2 
grupo político BNG, 3 grupo político UXO, 2 grupo político PSdeG-PSOE), sendo 
dezasete o número legal dos seus membros, rexeitou a moción presentada polo BNG. 
 
 
         Intervén a Sra. García Gómez, voceiro grupo político PP, que formula a moción 
que se transcribe a continuación: 
 
         “A día de hoxe, e cada vez máis, a conectividade de forma similar as redes de 
electricidade, de abastecemento de auga ou de transporte, configúrase como unha 
infraestrutura esencial no desenvolvemento da sociedade. 
 
         A importancia da necesidade de cobertura púxose de manifesto sobre todo nos 
últimos meses debido á situación motivada pola pandemia da Covid-19, que 
evidenciou a importancia desta ferramenta para o tele traballo de milleiros de persoas, 
na educación, no acceso aos servizos públicos e incluso como único medio de 
comunicación coas familias e amigos, entre outros. 
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         Pero ademais, existen numerosos estudos que amosan unha correlación positiva 
entre a penetración das redes de alta capacidade nun país e o crecemento económico 
do mesmo. 
 
         A propia UE fixou como obxectivos estratéxicos de conectividade para 2025: 
 

- a conectividade de alta velocidade para todos os principais motores 
socioeconómicos. 

- unha cobertura 5G sen interrupcións nas zonas urbanas e grandes vías de 
transporte terrestre.  

- e un acceso á conectividade que ofreza polo menos 100 Mbps. a todos os 
fogares europeos. 

 
         Na mesma liña, o Goberno do Estado na axenda dixital “España Digital 2025” 
establece como obxectivo, garantir unha conectividade dixital adecuada para o 100% 
da poboación, promovendo a desaparición da fenda dixital entre as zonas rurais e as 
urbanas e establecendo como meta para o ano 2025 o 100% da poboación con 
cobertura 100 Mbps. 
 
         A Xunta de Galicia, co obxectivo de configurar un futuro dixital para a cidadanía 
galega e contribuír ao desenvolvemento económico, social e medioambiental do noso 
territorio, fixou como folla de ruta a Estratexia Galicia Dixital 2030, asegurando así a 
integración e perfecta coordinación co establecido pola UE e a España Digital 2025. 
 
         Neste senso, os concellos como administracións máis próximas aos cidadáns 
atendemos a diario as peticións de acceso á cobertura de banda larga e á cobertura 
de banda larga ultrarrápida que realizan as veciñas e veciños, así como as empresas 
das zonas con falta de conectividade ou insuficiente conectividade. Estas demandas 
non só as fan os nosos veciños e empresas, senón tamén aqueles que desexan 
instalarse no noso concello. 
 
         A necesidade destas peticións é evidente. Por poñer uns exemplos sinxelos: 
como podemos nun concello ofrecer administración electrónica ou comunicarnos 
electrónicamente cos administrados se estes non dispoñen de internet?, por qué lle 
negamos a un veciño que dispoña dunha casa rural anunciar ou xestionar as reservas 
no seu negocio?. 
           
         Por tanto a conectividade, é dicir, o acceso a Internet máis rápida e de mellor 
calidade ten unha importancia crecente, non só para a competitividade empresarial, a 
innovación e a cohesión territorial, senón tamén pola súa contribución á inclusión 
social, e en definitiva á mellora da calidade de vida dos veciños, para evitar o 
despoboamento e mellorar o desenvolvemento dos concellos. 
 
         Tendo en conta que as telecomunicacións son servizos de interese público, 
estando garantido o dereito de todos os cidadáns ao acceso en condicións adecuadas 
independentemente da dispersión poboacional, da orografía e o relevo do territorio, e 
dado que os concellos ao igual que o resto de administracións públicas temos a obriga 
de velar pola igualdade de oportunidades de toda a cidadanía e toda vez que 
detectamos que no Concello de Ordes non existe despregamento -ou previsión- de 
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redes nos núcleos de poboación que se detallan no anexo I desta moción. 
 
         En base ao anteriormente exposto o Grupo Popular do Concello de Ordes 
solicita ao Pleno a adopción dos seguintes acordos: 
 
         Primeiro: Trasladar ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación 
Dixital a nula ou insuficiente conectividade nos núcleos de poboación -zonas brancas- 
que figuran no anexo I sitos no Concello de Ordes (A Coruña). 
 
         Segundo: Instar ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital 
para que a maior brevidade, no territorio galego e no marco das súas competencias, 
priorice o despregamento de banda larga nas zonas brancas das entidades de 
poboación menos poboadas, así como nas zonas que non están catalogadas como 
“zonas brancas” na listaxe elaborada polo dito Ministerio pero que o son de facto, así 
como dote tamén de cobertura ás zonas que non dispoñen nin tan sequera de servizos 
básicos de telefonía móbil, como áreas de maior risco de fenda dixital, e teña en conta 
as achegas dos concellos como institucións máis próximas á realidade e mellor 
coñecedoras das necesidades do seu territorio. 
 
         Terceiro: Instar ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, 
para que no marco das súas competencias proceda, á maior brevidade, ao 
despregamento de redes de banda ancha e telefonía móbil nos núcleos de poboación 
do noso concello para asegurar así unha correcta provisión das necesidades de 
comunicación propias, eliminar a fenda dixital e as barreiras e desigualdades que 
xorden entre a poboación dependendo do seu lugar de residencia”. 
 
 
         Sometida a votación a urxencia da moción presentada, esta non resultou 
apreciada por maioría de dezaseis votos a favor (9 grupo político PP, 2 grupo político 
BNG, 3 grupo político UxO, 2 grupo político PSdeG-PSOE), sendo dezasete o número 
legal de membros desta corporación, non procedendo seguidamente o seu debate e 
votación. 
 
 
         Aberto o debate prodúcense as intervencións seguintes. 
 
 
         Intervén a Sra. Ferreiro Villaverde, en representación do grupo político PSdeG-
PSOE, que sinala que están totalmente de acordo na mellora da rede de internet en 
todos os puntos a onde non chega. Que o 100% da poboación teña conectividade. o 
sábado remata o prazo da consulta pública na Delegación do Goberno pedindo estes 
datos para que o 100% da poboación teña no ano 2025 o acceso ás redes. Está 
dentro do Plan de recuperación e resilencia. A consulta pública é para  delimitar as 
zonas brancas e as zonas grises. 
 
         Intervén o Sr. Iglesias Vieites, voceiro do grupo político UxO, que sinala que é 
necesario que a conectividade chegue a todos os recunchos, hoxe é fundamental para 
desempeñar traballos.Todo o que sexa pedir melloras para os veciños contarán co seu 
apoio. 
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         Intervén o Sr. Vidal Ríos, voceiro do grupo político BNG, que sinala que están de 
acordo coa necesidade de dotar dun acceso de calidade a internet no noso rural e ir 
suprimindo as denominadas zonas brancas. Dende o BNG xa se preocuparon sobre 
esta cuestión nos plenos de xullo de 2020 e outubro de 2020, entendendo como algo 
completamente lóxico e agardando que canto antes toda a veciñanza do concello 
poida desfrutar dun acceso a internet de calidade e gozar de boa cobertura móbil. Pide 
que corrixan as denominacións do Anexo I tratando de respectar un pouco a toponimia 
oficial. Alégranse de que o goberno municipal comparta a súa preocupación por un bo 
acceso a internet o rural e agardan que se poñan as pilas para que dende o ámbito 
local se traballe no mesmo sentido en Ordes existen infinidade de zonas que poden 
denominar secas por carecer totalmente de acceso a redes públicas de 
abastecemento de auga e infinidades de zonas que poderíamos denominar negras por 
carecer totalmente de redes públicas de saneamento. 
 
         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que con financiación farán abastecementos e 
saneamentos, canta máis financiación máis actuacións se poderán facer neste 
sentido. É moi fácil falar pero hai que acadar eses fondos doutras administracións 
públicas, é o traballo que veñen facendo dende preto de seis anos, cree que dunha 
maneira satisfactoria como demostraron os veciños fai dos anos. Xa sabe que hai 
erros nas entidades singulares pero é como figura na relación, non hai problema coa 
súa adaptación á toponimia, o importante é a identificación da zona para que as 
operadoras teñan en conta o feito de poder levar o subministro da rede ou facer unha 
extensión con postes ou similares a estes núcleos de poboación. Esta petición xa foi 
trasladada a AMTEGA a Telefónica de Galicia, tamén se fixo o trámite de consultas co 
Ministerio. A día de hoxe aberta a consulta pola Delegación do Goberno, nos 
queremos que sexa a través dun acordo plenario para que sexa atendida con maior 
presión por que queremos igualdade para todos e cada un dos nosos veciños 
independentemente do número de veciños. É unha petición xusta.  
 
 
         Polo Sr. Alcalde ábrese unha segunda quenda de intervencións. 
 
 
         Intervén o Sr. Iglesias Vieites, voceiro do grupo político UxO, que sinala que 
están de acordo con todas as peticións para mellorar a vida dos veciños, están de 
acordo. 
 
         Intervén o Sr. Vidal Ríos, voceiro do grupo político BNG, que sinala que agarda 
que este acordo plenario sirva para que no Ministerio se teña constancia desas zonas 
brancas e que toda a veciñanza teña un acceso a internet de calidade e solucionar os 
problemas de cobertura, móbil e adaptase ao século XXI. 
 
 
         Tras unha pequena deliberación, o Pleno Corporativo Municipal en votación 
ordinaria, por maioría de dezaseis votos a favor (9 grupo político PP, 2 grupo político 
BNG, 3 grupo político UXO, 2 grupo político PSdeG-PSOE), sendo dezasete o número 
legal dos seus membros, adoptou o acordo seguinte: 
 
         Primeiro: Trasladar ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación 
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Dixital a nula ou insuficiente conectividade nos núcleos de poboación -zonas brancas- 
que figuran no anexo I sitos no Concello de Ordes (A Coruña). 
 
         Segundo: Instar ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital 
para que a maior brevidade, no territorio galego e no marco das súas competencias, 
priorice o despregamento de banda larga nas zonas brancas das entidades de 
poboación menos poboadas, así como nas zonas que non están catalogadas como 
“zonas brancas” na listaxe elaborada polo dito Ministerio pero que o son de facto, así 
como dote tamén de cobertura ás zonas que non dispoñen nin tan sequera de servizos 
básicos de telefonía móbil, como áreas de maior risco de fenda dixital, e teña en conta 
as achegas dos concellos como institucións máis próximas á realidade e mellor 
coñecedoras das necesidades do seu territorio. 
 
         Terceiro: Instar ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, 
para que no marco das súas competencias proceda, á maior brevidade, ao 
despregamento de redes de banda ancha e telefonía móbil nos núcleos de poboación 
do noso concello para asegurar así unha correcta provisión das necesidades de 
comunicación propias, eliminar a fenda dixital e as barreiras e desigualdades que 
xorden entre a poboación dependendo do seu lugar de residencia. 
 
 

6. ROGOS E PREGUNTAS. 
 
         Ao abeiro do disposto no art. 21 do Regulamento Orgánico Municipal, o Sr. 
Alcalde 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 a Sra. Ferreiro Villaverde, en representación do grupo político PSdeG-
PSOE, que formula os rogos seguintes. 
 
 

• A área recreativa sita en Vilagudín (Lesta) atópase nun lamentable estado de 
abandono. Próximo o bo tempo, e para poder acoller a familias e amigos, se as 
condicións sanitarias o permiten,  
 
Solicitamos ao señor Alcalde: 
 
Arranxo da citada área, coa limpeza, reparación e, de ser preciso a substitución 
do mobiliario (mesas, bancadas, papeleiras), 
 
O precintado da edificación que se atopa na parte de arriba, 
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A sinalización da área recreativa para facilitar a súa ubicación aos posibles 
usuarios. 

 
 
         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que este punto xa se tratou en anteriores 
ocasións, non é unha propiedade municipal, é propiedade de Naturgy. Houbo unha 
cesión para uso e disfrute na cal o concello tiña que facer o mantemento. Esa cesión 
finalizou no mes de xuño do ano pasado. Tomamos en consideración o rogo, daráselle 
traslado a Naturgy. No momento en que a empresa se poña en contacto co Concello 
tratarase de colaborar na medida do posible.  
 
 

• O acceso á fonte-lavadoiro de Santa Cruz de Montaos está impracticable, o 
que dificulta á veciñanza achegarse a ela. 
 
Solicitamos ao señor Alcalde: 
 
 
A limpeza do camiño que leva á citada instalación así como a área que o rodea 

 
 
         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que son coñecedores, unha vez que se 
comprobe o carácter público do trazado como do entorno da fonte e do lavadoiro, 
como así parece ser, realizaranse os traballos á maior brevidade posible. 
 
 
         Intervén o Sr. Iglesias Vieites, en voceiro do grupo político UxO, que formula os 
rogos seguintes: 
 

 

• Na N-550, á altura do Bar Ferreira, existe un paso de peóns de difícil 
visibilidade para os condutores que transitan por esta vía. Neste tramo xa se 
produciron varios contratempos entre peóns e condutores con risco de 
atropelo. 
 
Cremos que se deberían instalar sinais luminosas alertando dos pasos de 
peóns con pouca visibilidade, como por exemplo, o que está sinalizado despois 
da intersección da N-550 e a rúa Carnota. 
 
Solicitamos ao señor Alcalde: 
 
Que se inste ao ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana a 
instalar sinais luminosas nos pasos de peóns existentes na N-550 ao seu paso 
polo casco urbano de Ordes. 
 
 

         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que se dará traslado, pero o paso de peóns en 
dirección Santiago a altura do Bar Ferreira, xa ten unha sinal luminosa dende fai seis 
anos.  



 

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

 (A CORUÑA) 

 

 

FOLLA Nº 21 

  

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

 

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

• Resulta difícil entender a Galicia de hoxe sen a figura de Isaac Diaz Pardo: a 
creación de Cerámicas do Castro, O Laboratorio de Formas que dou l ugar a 
recuperar o Seminario de Estudos Galegos ou a Fábrica de Sargadelos, a 
creación do Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside, a editorial Edicións 
do Castro ou o Instituto Galego de Información, a creación da Fábrica da 
Magdalena en Bos Aires son só unha mostra da importancia para este país de 
Isaac Diaz Pardo. 
 
Empresario, pintor, editor, ceramista, deseñador, escritor, arquitecto… dende l 
ogo unha figura dunha dimensión absolutamente extraordinaria. 
 
O cadro “Marinero”, pintado no ano 1940 por Diaz Pardo cando estaba 
estudando na Escola de Belas Artes de San Fernando, e que forma parte da 
colección da Deputación da Coruña, atópase nunha estancia da casa do 
concello de Ordes que non semella a máis axeitada tanto para a súa 
conservación nin tampouco fai xustiza á relevancia do autor. 
 
Un pequeno tesouro co que contamos no Concello de Ordes e que 
entendemos dende o BNG que debera ocupar un lugar máis axeitado pola a 
súa relevancia e tamén por facer xustiza a un home (e tamén ó seu pai Camilo 
Díaz Baliño) que tivo relación con Ordes a través das figuras de Vicente 
Carnota, Manuel García Gerpe e Euloxio Rodriguez Ruibal, e grazas ao cal 
coñecemos parte da historia de Ordes a través das publicacións de Edicións do 
Castro. 
 
Por todo iso instamos ao alcalde ao seguinte: 
 
A que se estude unha nova ubicación para o cadro “Marinero” que faga xustiza 
á relevancia de Isaac Diaz Pardo e que tamén sirva para que a veciñanza 
poida coñecela e desfrutala. 

 
 
         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que este cadro está no despacho nobre da 
Alcaldía, como estivo sempre na anterior Casa Consistorial. Este despacho está 
contiguo ao salón de plenos. De momento vai a manterse esa ubicación, que se 
considera axeitada. Non entende que proceda no momento presente un cambio. Se se 
abre esa parte da Casa Consistorial nun futuro verase se se procede a unha nova 
ubicación. 
 
 

• O alumeado público existente na travesía da estrada N-550 ó seu paso polo 
Mesón do Vento, conta con varios puntos de l uz que semellan non funcionar. 
 
Arredor de media ducia de luminarias están apagadas ou funcionan de xeito 
intermitente. 
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Por todo i so instamos ao alcalde ao seguinte: 
 
Á revisión do alumeado existente na travesía da N-550 ó seu paso polo Mesón 
do Vento e a reparación de aqueles puntos de l uz que non funcionan. 
 
 

         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que foi trasladado á empresa de mantemento 
unha vez recibido o seu rogo. 
 

 
         Intervén o Sr. Vidal Ríos, voceiro do grupo político BNG, que formula os rogos 
seguintes: 
 
 

• No pleno ordinario do mes de xaneiro, no apartado de rogos e preguntas 
solicitouse por parte dunha formación política o arranxo do camiño que 
transcorre ao lado do río no paseo Ramiro Recouso Liste, ante os problemas 
que presenta de cara a accesibilidade de usuarios/-as con cadeira de rodas. 
 
Recentemente, o grupo municipal do BNG recibiu queixas no mesmo sentido 
por parte de persoas con mobilidade reducida e usuarias de cadeiras de rodas, 
denunciando as dificultades que padecen para poder pasear pola zona dada a 
redución das condicións de accesibilidade que supón o estado no que se 
atopan os camiños do paseo, especialmente nos primeiros tramos do mesmo 
entre a presa e o campo da feira. 
 
Tal e como se pode apreciar nas fotografías que se achegan, os camiños da 
zona referida presentan notables irregularidades, sendo fácil comprender á 
vista das mesmas, que representan un obstáculo para usuarios/-as de cadeiras 
de rodas así como para persoas que leven carriños de bebés. 
 
É polo que instamos ao Sr. Alcalde ao seguinte: 
 
A efectuar as tarefas de conservación e mantemento precisas nos camiños do 
paseo Ramiro Recouso Liste para solucionar os citados problemas de 
accesibilidade. 
 
 

         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que compre aclarar que aquí o que se tratou foi 
a parte dende a presa a Villaverde, estamos nunha zona de Rede Natura 2000, non é 
fácil o adecentamento cun material sostible que non sexa area ou zahorra. Agora 
trasladan unha situación distinta entre o Campo da Feira e a presa, en breve faranse 
labores de mantemento que xa estaban contempladas, que se acometerán a maior 
brevidade de acordo coa planificación da brigada municipal. 
 
 

• Coa chegada do período estival, como é habitual, a maleza fai aparición nas 
cunetas das pistas. 
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Neste concello, resulta habitual que a roza das mesmas sexa efectuada días 
antes da festa da parroquia en cuestión, mantendo auténticas selvas 
namentres non chegan ditos eventos. 
 
Porén, noutros concellos veciños pode observarse como xa comezaron as 
tarefas de roza nas pistas municipais, mentres que en Ordes semella que o 
goberno municipal optará por manter a dinámica de rozas que leva aplicando 
ao longo destes anos. 
 
É polo que instamos ao Sr. Alcalde ao seguinte: 
 
A efectuar as actuacións necesarias para acometer a roza e limpeza das pistas 
municipais do noso concello, evitando en todo caso a habitual acumulación de 
maleza ata os días antes das festas da parroquia. 

 
  
         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que as labores de desbroce tamén comezaron 
no concello de Ordes, ao mellor no pasou por onde están a traballar os tratores a día 
de hoxe. Non sabe cantos son os quilómetros de rede viaria a desbrozar noutros 
concellos, nos temos 723 Qm. Utilizarán os dous tratores propios, nalgún momento 
puntual tres ou catro externos. Hai un plan de traballo como é habitual nos derradeiros 
anos, vai a manterse o criterio de traballo. Hai un plan previsto para estes meses que 
remata sempre a mediados de setembro e que se iniciou con anterioridade na rede de 
concentración parcelaria a que se voltará despois de setembro. 
 
         Intervén o Sr. Vidal Ríos, que sinala que o que rogan é por que é notorio que 
moitas veces hai tal acumulación de maleza que inza. Se hai que recorrer 
puntualmente para evitar esas auténticas selvas a contratar uns servizos de rozas 
para manter as pistas en condicións. Que se estude. 
 
 
         Por último, ábrese unha quenda de formulación de preguntas polos distintos 
grupos políticos e concelleiros. 
 
 
       Intervén o Sr. Vidal, voceiro do grupo político BNG, que formula as preguntas 
seguintes. 
 
 

• Recentemente instaláronse bancos na rúa de Carnota.  
 
A nada que se consulte unha guía ou manual para o deseño urbano, pódese 
comprobar que no caso dos bancos fanse as seguintes recomendacións: 
 
Tentar eludir os lugares molestos polo ruído, po, vento e/ou vibracións.  
 
Teranse en conta os reflexos que podan afectar ás persoas sentadas pola 
presenza de pavimentos claros, láminas de auga, muros cortina de cristal dos 
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edificios. 
 
Elixiranse preferentemente lugares estratéxicos de observación, sosego, 
diversión, en áreas deportivas. 
 
Instalarase retirado de malos estímulos olfactivos e visuais, á sombra ou ao 
sol, dependendo da exposición que busquemos. 
 
En emprazamentos onde haxa que facer algún tipo de espera, procuraremos 
unha colocación enfrontada ou en ángulo que favoreza as conversas 
 
Os referidos bancos tal e como están situados non semellan cumprir ningún 
dos postulados expostos. Por todo iso preguntamos ao alcalde ao seguinte:  
 
¿Qué criterios aplicaron para a situación dos citados bancos?.  
 
Dadas as características da zona, ¿non pensa que resultaría quizais mais 
axeitada a súa colocación de costas aos edificios e próximos á fachada dos 
mesmos?. 

 
 
         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que os criterios aplicados foron os da dirección 
das obras. Este e o seu punto de vista que trasladarán aos técnicos para ver que 
solución se adopta e se é posible modificalos. De momento non lle van a dar outra 
resposta. 
 
 

• No pleno ordinario de novembro de 2020, aprobouse o plan normativo 
municipal para o ano 2021. O documento prevé dez ordenanzas ou 
regulamentos de nova creación, a modificación de cinco ordenanzas ou 
regulamentos e mais a derrogación de tres ordenanzas e regulamentos. 
 
Case rematado o mes de maio e chegados á metade do ano 2021, no grupo 
municipal do BNG non tivemos novas sobre a tramitación dalgún dos 
obxectivos fixado no citado plan normativo. 
 
Por iso preguntamos ao señor alcalde o seguinte: 
 
¿Cantas e cales das actuacións previstas no plan normativo do ano 2021 
prevén tramitar ou executar na presente anualidade?. 

  
 
         Intervén o Sr. Alcalde, que sinala que cantas todas as posibles. Cales hai 
avances en sete biblioteca municipal, dirección de obras, escola de música, ambas 
piscinas municipais, conservación da rede viaria municipal e a das terrazas. Hai uns 
borrador de textos elaborados en colaboración cos técnicos e o departamento de 
Secretaría. Se é posible algunha máis. 
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         E non habendo máis asuntos que tratar segundo a orde do día da convocatoria, 
o Sr. Alcalde levanta a sesión, sendo ás vinte horas e dezasete 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) 


