
CONCLUSIÓNS  PROGRAMÁTICAS  DOS  GRUPOS  MUNICIPAIS  DE
DEMOCRACIA  OURENSANA,  PSdeG-PSOE,  E  OURENSE  EN  COMÚN,
TRALAS REUNIÓNS DE TRABALLO CELEBRADAS.

No  marco  das  reunións  de  traballo  mantidas  polos  tres  grupos  municipáis  desta
Corporación durante os meses de Novembro e Decembro 2016, acordouse dividir as
áreas programáticas  nos seguintes  9 bloques,  chegando por unanimidade de tódolos
grupos, as seguintes propostas en cada unha de ditas áreas:

1. URBANISMO
Aprobación do Plan Xeral  de Ordenación Municipal  (PXOM) en base ao texto
aprobado inicialmente sen xerar novos gastos á Corporación Municipal. 

Revisión e descarte das modificacións presentadas polo Partido Popular en base ao
criterio único de aumento de edificabilidade e redución de cargas. 

Constitución dunha comisión de investigación, formada por todos os grupos políticos
con representación na actual corporación, que depure as responsabilidades técnicas e
políticas derivadas da recente anulación da Ordenación Provisional Urbanística do
Concello de Ourense por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

Integración  da  Alta  Velocidade  no  Concello  de  Ourense  en  base  aos  seguintes
principios: 
o Mínimo impacto ambiental, social e patrimonial. 
o Permeabilidade e recuperación de espazos non xerando novas barreiras na mobilidade
urbana. 
o Intervencións subordinadas: 
          ▪  Estación Intermodal  real  e efectiva entre os diferentes  medios  de transporte.
Proxecto coordinado a tres: Concello – Xunta – Ministerio 
          ▪ Apertura debate cidadá sobre posibilidades daqueles espazos ferroviarios 
O liberados en desuso, desmonte de vías, etc.

Realizar novos estudos de situacións na AR-39-E (Finca Santamariña) e na AR-38-N
(Chavasqueira  II)  para  ver  a  viabilidade  de  solicitude  de  novas  compensacións
urbanísticas para a cidade. 

Ampliar a zona de Oira para uso recreativo (futuro Parque Acuático) 

Ampliar a dotación deportiva a zona do Estadio de Fútbol do Couto para unha futura
Gran Cidade Deportiva de Ourense. 



2. TERMALISMO 
Creación dunha  Sociedade Mercantil  Pública de Augas de Ourense encargada da
planificación, xestión e promoción dos recursos termais do municipio, garantindo que
éstes sexan patrimonio público.

Promoción dunha oferta termal real a diferentes escalas: a nivel macro na ribeira do
Miño, e micro ou de baixo impacto na contorna das Burgas, ao estilo da tradicional
Casa  de  Baños.  Apostando  en  paralelo,  tamén  no  mesmo  lugar,  por  unha  gran
musealización da grande intervención arqueolóxica que recupere a tradición termal da
cidade e engada valor turístico e discursivo á mesma. Desbotamos así, para este espazo,
grandes construcións hoteleiras que afectarían novamente ao acuífero e apostamos por
unha intervención combinada na “Ponte  Murallón” e  solar  das  Burgas,  que abran o
casco histórico cara o río e a espazos de zonas verdes da senda do Barbaña.

Traslado do Matadoiro Municipal e Estudio de Alternativas para o traslado do
Parque de Bombeiros, co fin de acadar a completa liberación da zona termal de A
Chavasqueira. 

Revisión e desenvolvemento efectivo do  Plan Estratéxico Termal: redacción dunha
relación de obras, proxectos e inversións cos seus importes correspondentes, que poidan
ser  levadas  a  cabo  no  eido  termal  na  nosa  cidade  por  parte  da  Administración
Autonómica. 

Desbloqueo  e  redefición  do  Centro  de  Interpretación  de  Recursos  Termais  de
Galicia en Quintela.

Construción dun Aparcamento na Zona Termal de Outariz. 

Establecemento  dun  plan  de  investigación,  desenvolvemento  e  innovación  para  o
aproveitamento  xeotérmico  de  dependencias  municipais  mediante  colaboración  coas
universidades, colexios  profesionais, expertos e organizacións sectoriais.

3. BENESTAR SOCIAL 
Creación de 3 novos Centros Cívicos en O Vinteún, O Couto e As Lagoas dentro da
Rede Municipal de Centros Cívicos.

Recuperación do  Proxecto Orzamentos Participativos. Reserva dunha partida anual
para a financiación de proxectos, propostos e elixidos pola propia cidadanía,  cunhas
bases establecidas e unha comisión de valoración composta por técnicos municipais. 

Incremento  das  Bolsas  de  Libros  e  Comedor  Escolar  para  familias  con  maior
vulnerabilidade económica da cidade. 



Dotar ao Concello dunha partida específica, destinada a proporcionar  unha Renda de
Axuda Social a aquelas persoas necesitadas que non teñan ningún tipo de ingreso social
estatal ou autonómico, e sexan cualificadas polos técnicos sociais do Concello. 

Bolsa de traballo social. Estudo e deteccion de necesidades sociais sen cubrir (coidado
de  persoas  dependentes;  conservacion  e  recuperacion  do  medio;  rehabilitacion  do
patrimonio, infraestruturas e vivenda; reciclaxe e aproveitamento de residuos; servizos
educativos, sanitarios e de benestar social…) e creacion de emprego nestas actividades.
Con base no financiamento publico e apoiada pola colaboracion privada, a traves de
empresas publicas ou ben de entidades sen animo de lucro, xeraranse proxectos para os
cales se vaia contratando de xeito paulatino, e dependendo do orzamento disponible, a
persoas que precisen emprego. 

Creación dun Instituto Municipal da Vivenda, co fin de elaborar un censo motivado
de  vivendas  vacías,  negociar  e  establecer  convenios  co  SAREB,  bancos  e  grandes
propietarios, elaborar un programa de erradicación do chabolismo e rehabilitación de
infravivendas  no  ámbito  urbano,  exercer  o  papel  mediador  nos  desafiuzamentos  e
garantir os suministros básicos nos fogares que o precisen. 

Creación do Centro de Protección do Menor, que podía establecerse no CIMM. 

Posta  en  marcha  dun  Banco Municipal  de  Libros  de  Texto  en  colaboración  coas
ANPAS. 

Incremento substancial da asignación económica para programas sociais. 

4. POLÍTICA FISCAL
Reforma no ano 2017 que rebaixe a presión fiscal á veciñanza de Ourense en base
aos principios de universalidade, xustiza, igualdade, progresividade e suficiencia. Unha
fiscalidade  social  en  beneficio  do emprego,  o  medio  ambiente  e  que opere baixo o
principio de que achegue máis quen máis ten, implementando exencións, minoracións
ou bonificacións  no pago de  impostos,  taxas  e  prezos  públicos  a  aquelas  persoas  e
familias en situacións críticas, e entendendo que o sistema tributario debe xestionar uns
ingresos suficientes para garantir o cumprimento dos dereitos cidadáns e a cobertura das
súas necesidades. 

Establecemento de medidas fiscais de fomento da eficiencia enerxética e as enerxías
renovables:  bonificacións  en  ordenanzas  fiscais  para  proxectos  de  autoconsumo,
rehabilitación enerxética, construción sostible, vehículos eléctricos, sistemas de xestión
e agregación da demanda de transporte. 

Universalización do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI).  Inicio do estudio xurídico
pertinente para o cobro destes impostos a todos os inmobles do termo municipal que
non teñan unha función pública. 

Proxecto  piloto  de  implantación  do  bono-cultura,  que  permita  desgravar  unha
porcentaxe dos tributos locais xustificando o consumo de cultura na cidade. Polo seu
caracter experimental, teraá  caracter temporal e teito de gasto prefixado. 



Declaración municipal en contra do artigo 135 da Constitución Española, das leis
de  Estabilidade  Orzamentaria  e  a  reforma  da  Administración  Local,  que
menoscaban a capacidade dos concellos na consecución da mellora do nivel de vida dos
municipios e a súa poboación, así como a capacidade da propia cidadanía de controlar e
participar na cousa pública. Incorporación á fronte municipalista que traballa en prol
dun mellor financiamento local e da prestación de servizos públicos de calidade. 

5. CONTRATACIÓN
Elaboración  dunha  carta  de  servizos  municipais,  a  fin  de  concretar,  definir  e
programar os servizos a prestar polo Concello. 

Estudio de viabilidade dos servizos definidos na carta e da capacidade de xestión do
Concello en relación cos mesmos, coa finalidade de acadar a súa  remunicipalización
sempre que sexa posible. 

Inclusión de cláusulas sociais, ambientais e de penalización por incumprimento dos
pregos  de  contratación  en  todos  os  concursos  e  contratos  licitados  polo  Concello.
Aplicación dun sistema de control e fiscalización do cumprimento de contratos polas
empresas adxudicatarias, prestando especial atención as baixas temerarias, artellando os
mecanismos que sexan precisos para garantir o cumprimento de calidade dos contratos
nos termos económicos nos que foron adxudicados. 

A  contratación  do  Concello  rexerase  dun  xeito  escrupuloso  polos  principios  de
transparencia,  información,  racionalización,  simplificación,  accesibilidade  y
automatización. Garantirase sempre a máxima publicidade dos concursos e contratos,
incluso  nos  contratos  menores,  eludindo,  en  todo caso,  a  contratación  polo  sistema
negociado sen publicidade. 

6. PERSOAL
Aprobación dunha Nova RPT. 

Plan de avaliación  e  mellora  da xestión municipal  a  efectos  da Reorganización do
Persoal Funcionario do Concello. 

Dotación orzamentaria e desenvolvemento do Plan de Emprego Municipal. 

Implantación dun Sistema de Control de Persoal no Concello. Fomento de prácticas
de flexibilización do horario laboral e elaboración dun Regulamento de Produtividade. 

Desenvolvemento dun Estudio sobre Formación aos Empregados Públicos. 

Cobertura do máximo de prazas dacordo coa lexislación vixente. 

Seguemento absoluto tanto de Ofertas de Emprego Público, Concursos, Promoción
Interna ou 



Comisións de Servizo baixo os principios de igualdade, mérito e capacidade. 

Creación dunha  Coordinadora Técnica das Áreas Municipais  co fin de garantir  o
máximo aproveitamento de esforzos e recursos, evitando duplicidades e solapamentos
ademais de fomentar a cooperación entre áreas. 

Avanzar de cara ao cumprimento da lexislación vixente que obriga a ter unha cuota
do 5% de empregados públicos con Diversidade Funcional. 

7. DEPORTES

Revisión  da  estrutura,  funcionamento  e  competencias  do  CMD  a  efectos  de
equiparalo na súa función consultiva ao resto dos Consellos Municipais (Cultura,
Igualdade…), co efecto da súa integración no organigrama e CIF do Concello. 

Fomento do deporte base e a práctica deportiva en todos os sectores de poboación,
incrementado substancialmente a pírrica partida actual o deporte base. 

Desenvolvemento de  escolas deportivas municipais, tratando de atender o 100% da
demanda, independentemente da calidade ou habilidades dos solicitantes. 

Construción dun novo equipamento deportivo público en Mariñamansa. 

Remodelación e mellora da pista running nas marxes do Río. 

Creación dun servizo deportivo de proximidade a través da recuperación dos camiños
tradicionais.  Integrar  os  camiños  e  as  súas  rutas  de  sendeirismo  deseñadas  dende
turismo de Ourense, creando unha rede de rutas (que incluso podería ser homologada
federativamente), sinalada e ordenada por dificultade e distancia. Converter este rede de
camiños  tradicionais  e  rutas  de  sendeirismo  en  sendas  intelixentes,  co  apoio  de
tecnoloxía dixital. 

Iniciar os oportunos estudos económicos e xurídicos para desprenderse das accións
titularidade  do  Concello  de  Ourense  na  S.A.  Deportiva  do  Club  Ourense
Baloncesto, procurando o sistema máis satisfactorio para ambas partes na transacción. 

8. INFRAESTRUTURAS
Execución  urxente  das  obras  Rehabilitación  da Praza  de Abastos  nº  1  en base  á
subvención acadada do 1,5 % cultural. 

Estudo de viabilidade e implantación do Tranvía Urbano coa creación dunha primeira
liña norte-sur “Estación- Residencia” 



Chegada do AVE a Ourense co Mantemento da Variante Exterior, o Proxecto de
Estación Intermodal de Norman Foster e a inversión comprometida de 600 millóns
de € para a cidade. 

Construción dos 2 Novos Centros de Saúde do Vinteún e Mariñamansa. 

Construción da rede de aparcamentos disuasorios da Xunta de Galicia.

Estudo de viabilidade e implantación do Novo Aparcadoiro nos Remedios. 

Escaleiras / Ascensor á Cruz Alta. 

Execución da 1ª Fase da Construción dun Parque Acuático en Oira. 

Rede de centros sociais autoxestionados. 

Racionalizacion e mellora da rede viaria. Cumprimento das medidas de accesibilidade
en todas as ruas de Ourense, eliminando as barreiras arquitectonicas diversas.
Substitucion  do  alumeado  publico o  fin  da  súa  vida  útil  por  alumeado  de  baixo
consumo e con luminarias sen contaminacion luminica.

Pacificacion do trafico xeneralizado, creacion de aparcamentos disuasorios e aposta
decidida pola creacion de ruas e espazos  peonis, penalizando o trafico motorizado e
primando a humanizacion do espazo publico.

Finalizacion de circuito de sendas fluviais.

Programa  de  investigacion  e  recuperacion  do  patrimonio local  (arqueoloxico,
historico, artistico…) en colaboracion cos diferentes axentes afectados (Universidade,
museos…), e sinalizacion de rutas e sendas tematicas que permitan completar a oferta
turistica termal.

9. COMERCIO
Levar adiante e aprobar de forma inminente, unha Nova Ordenanza de Veladores co
consenso dos grupos actualmente na oposición,  e  considerando dar  a  atención  as
demandas  de sectores  e  partes  afectadas  (peatóns  i  empresarios),  e  un cumprimento
rigoroso das leis. 

Apertura e posta en funcionamento da Praza de Abastos nº2 da Ponte, cunha nova
licitación e xornadas de portas abertas. Englobarase no proxecto, especial atención ao
ensalzamento, promoción e degustación de produtos de alimentación local. 

Plan de  apoio  ao  comercio  local.  Impulso  a  dinamización  económica  e  comercial
mediante  un novo proxecto especializado no Casco Histórico.  Estudo,  elaboración e
implantacións dun plan estratéxico de outras especializacións, para revitalizar diversas
áreas, zonas e barrios da cidade.



Plan  de  ordenación  forestal,  que  estableza  como  guieiro  dos  aproveitamentos
económicos do monte, baseados na sustentabilidade e multinacionalidade (explotación
de  froitos  do  bosque,  micoloxía,  madeira,  biomasa,  turismo,  deporte,  educación,
ademais das propias do mantemento e conservación de áreas naturais).


