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D. RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO voceiro  do grupo municipal do PSdeG-PSOE do 

Concello de Ourense, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de 

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que 

poida resultar de aplicación, presenta, diante do Pleno da Corporación a seguinte MOCIÓN 

PARA INSTAR AO GOBERNO Á BUSCAR UN NOVO EMPRAZAMENTO PARA A 

CANCEIRA NO NOSO TERMO MUNICIPAL, REDACTAR UN PROXECTO PARA A SÚA 

NOVA CONSTRUCIÓN E COMPROMETER TODA A INVERSIÓN ECONÓMICA NECESARIA 

PARA A SÚA EXECUCIÓN EFECTIVA NO PRESENTE MANDATO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Os socialistas durante este e anteriores mandatos vimos de xeito reiterado denunciando a 

situación de abandono no que se atopa a canceira municipal, que está xestionada por 

PROGAPE a lo menos ata finais do presente ano. Un abandono que é patente no eterno 

retraso na execución do proxecto de mellora das instalacións prometido polo PP nos últimos 5 

anos, na precaria situación na que se atopa o persoal que desenvolve as súas funcións 

diariamente alí, na ausencia de campañas de información e sensibilización por parte do 

Concello de Ourense e tamén na desidia na limpeza das inmediacións e acceso ao albergue de 

animais, que dende hai anos se atopa feito unha escombreira, dando unha imaxe lamentable. 

 

En xaneiro de 2019, o anterior goberno do PP anunciaba que destinaba 220.000 euros á 

mellora da canceira. Aprobaba naquel momento o proxecto de reforma e adaptación á 

normativa vixente da canceira municipal, que supostamente ía a supoñer unha gran 

transformación das actuais instalacións co obxectivo de mellorar a atención que recibían os 

animais acollidos e a súa seguridade. 

 

Segundo se anunciaba naquel momento, as obras suporían un incremento das xaulas 

individuais para o aloxamento de cans (situadas en espazos diferentes para evitar contaxios e 

control de pelexas), a creación dun quirófano de 12 m2, de 2 almacéns para ferramentas, 

comida ou material de traballo, a construción dun muro de peche, a demolición da incineradora 

inutilizado, o repintado dos muros de separación entre patios e corredores, así como a 

eliminación das humidades, a cubrición dos módulos para cans da zona norte, a creación dun 

paso cuberto para os traballadores e novas cubertas para a zona de gatos. 

 

Case un ano e medio despois nada se fixo. En novembro de 2019, xa co novo goberno 

municipal de PP e DO á fronte, anunciaron que estaba en marcha o procedemento 

administrativo para a contratación das obras e falaban dun prazo máximo de 7 meses para 

executalas, é dicir, que terían que estar rematadas no verán. 
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A principios de xaneiro de 2020, faise público que o goberno local non pode adxudicar a 

obra da canceira debido a “pegas do interventor municipal”, polo que a remodelación 

queda en “stand by” e con dúbidas considerables, polo procedemento necesario para levala 

adiante, de que poida materializarse tamén no ano 2020. A realidade é que o goberno de PP e 

DO foi incapaz de xestionar e resolver o procedemento para a súa adxudicación, cando xa 

contaba con asignación orzamentaria, antes do 31 de decembro de 2019, e os fondos previstos 

perdéronse para o presente ano. 

 

No ano 2020, e despois de numerosas conversas cos representantes da protectora, grupos 

políticos e equipo de goberno, os socialistas chegamos a dúas conclusións claras sobre a 

problemática situación na que se atopa a canceira municipal de Ourense e cal pode ser a 

mellor opción para poñerlle fin dunha vez por todas: 

 

 A ubicación actual da canceira en Eiroás, ao lado do Punto Limpo e do Campo de Tiro, e 

con alto risco de incendio, non é a máis axeitada, é máis, é perxudicial para os animais. 

 As aportacións económicas que se destinaron e se destinan á mellora das instalacións e 

funcionamento da canceira son a todas luces insuficientes, é preciso unha actuación 

integral e tamén un maior compromiso económico por parte do Concello. 

 

Por este motivo, cremos que é o momento de pararse e reflexionar sobre se queremos seguir 

a “parchear” esta infraestrutura de competencia municipal ou queremos abordar un 

proxecto ambicioso e de futuro moi necesario, que esixe máis compromiso institucional e 

apoio económico pero que seguro que merecerá a pena. Tamén consideramos que é hora de 

poñer en valor o traballo altruísta e a dedicación de todo o persoal e voluntarios que 

prestan o seu servizo nestas instalacións a diario e que pese á precaridade para 

desenvolver o seu traballo se esforzan ao máximo para dar atencións, coidados e afecto 

aos aproximadamente 250 animais (entre gatos e cans) que se atopan alí na actualidade. 

 

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

as seguintes propostas de ACORDOS: 

 

1. Instar ao Goberno Municipal a que de maneira urxente busque e poña a disposición unha 

nova parcela no termo municipal de Ourense para o novo emprazamento da canceira 

municipal. 

 

2. Instar ao Goberno Municipal a que, unha vez atopada a parcela, proceda á redacción do 

proxecto de construción da nova canceira municipal de Ourense e á licitación das obras, 

comprometendo todas as partidas económicas precisas para levar adiante o 

procedemento de contratación e execución das mesmas. 
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3. Instar ao Goberno Municipal á creación e difusión de campañas informativas e de 

sensibilización sobre a adopción responsable de animais e sobre como poden colaborar 

os cidadáns e de que forma coas necesidades diarias da canceira,  conxuntamente con 

PROGAPE. 

 

4. Instar ao Goberno Municipal a que se comprometa a mellorar o convenio anual coa 

protectora de animais, de acordo coas súas necesidades actuais. 

 

Asdo.: 

 

 

O VOCEIRO 

 

 

Ourense, 1 de Xuño de 2020 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE OURENSE 


