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RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO, deputado e voceiro do Grupo Provincial 
Socialista da Deputación de Ourense, en base ó previsto na Lei de Bases Reguladora do 
Réxime Local, ó artigo 91 e 97, entre outros, do R.O.F. e o Regulamento da Corporación 
presenta unha MOCIÓN PARA A MELLORA DAS ESTRADAS DO ORIENTE DA 
PROVINCIA DE OURENSE. 
 
Cando leemos o título da moción, a todos os deputados e deputadas deste salón de plenos 
vénsenos á cabeza con total seguridade a débeda histórica e os incumprimentos que esta 
institución ten coa veciñanza de San Vicente de Leira no concello de Vilamartin de 
Valdeorras. Foron xa varias as lexislaturas, moitos os deputados e deputadas que as 
conformaron e mesmo dous presidentes, sen que a situación de completo abandono que 
sufre a estrada de acceso a esta localidade, fose emendada e executada unha solución 
axeitada, logo anos de burocracia infinita: proxectos, informes, alegacións, etc. 

Os veciños e veciñas de San Vicente veñen soportando dende hai xa moitos anos, un 
verdadeiro vía crucis, co acceso ás súas vivendas. Están a sufrir un verdadeiro atropelo ao 
que non pon solución a administración competente: a Deputación Provincial de Ourense. 

En varias ocasións, o Grupo Provincial Socialista trouxo ao pleno dita problemática, 
mediante mocións, rogos ou preguntas. A solución da Deputación sempre foi botar balóns 
fóra e meterse nunha espiral de escusas e piruetas administrativas, alegando estar ante un 
asunto moi complexo que tamén é competencia doutras administracións. 

Pero a día de hoxe a única realidade é que a estrada OU-0807 é de titularidade da 
Deputación de Ourense. Aínda que, inicialmente presentaba unhas deficiencias de extrema 
gravidade, co paso do tempo acabou por derrubarse definitivamente nun dos seus tramos, 
que continúa a agardar por unhas prometidas solucións que nunca chegan por parte dun 
Goberno provincial que, a día de hoxe, segue de brazos cruzados sen resolver o problema.  

O Presidente da Deputación, Manuel Baltar, é o máximo responsable de atopar unha 
solución a este problema que xa acumula vergoñentos anos e anos de demora. Os veciños e 
veciñas de San Vicente o único que queren é poder acceder as súas casas ou fincas en 
condicións de seguridade e confortabilidade, sendo tamén ese mesmo obxetivo para o que 
traballa o Grupo Socialista. Tanto o actual presidente como o anterior, nunca afrontaron 
este grave problema coa seriedade que merece, e parecen querer empregar a táctica de 
deixar que esta parroquia esmoreza e os seus veciños morran para non ter que dar solución 
a este gravísimo atropelo. 

A esta Deputación de PP e Jácome xa se lle esgotaron as escusas que, durante moitos anos, 
foron un carrusel de impedimentos e mentiras para non executar compromisos adquiridos 
unha vez que xa contamos cun proxecto de trazado e tamén as expropiacións. 

Pero o caso de Vilamartín non é único. O PSdeG-PSOE segue a insistir no sistemático e 
neglixente abandono do goberno conservador da Deputación de Ourense das 
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infraestruturas do oriente ourensá e, por iso, solicitamos a súa mellora inmediata, tras 
décadas de abandono, desleixo e afronta absoluta do PP contra algunhas das comarcas máis 
relevantes para a nosa industria ou o noso turismo. A veciñanza está farta das falsas 
promesas, polo que esiximos corrixir canto antes esta vergoñenta débeda histórica. 

Este Grupo Provincial Socialista consideran inadmisible que o grupo de goberno manteña 
nunha caótica situación, desde hai anos e pesar das constantes reclamacións, algunhas 
estradas e infraestruturas de Valdeorras, Viana ou Trives, territorios clave para a nosa 
economía pola súa importancia nos sectores industrial ou turístico. 

Ao caso concreto de Vilamartín de Valdeorras, con problemas de acceso a San Vicente 
durante os últimos trinta anos, súmanse as graves eivas que presentan estradas de 
titularidade provincial que dan acceso ás canteiras e minas de lousa de Carballeda e O 
Barco, así como ás zonas de alta montaña de Trives e Manzaneda. No caso concreto de 
Viana do Bolo, desde o grupo provincial socialista tamén consideramos intolerable que 
unha estrada como a de San Agostiño, que soporta unha importante carga de tráfico de 
turismos e mercadorías, estea nunha situación propia dun territorio en guerra.  

O Grupo Provincial Socialista considera que a Deputación de Ourense debería incrementar 
os cartos dedicados ao mantemento das estradas provinciais xa que, ao longo dos últimos 
anos, o único que fixo o presidente desta Deputación foi recortar estes fondos. É necesario 
executar unha análise técnica de necesidades polo miúdo e, posteriormente, elaborar un 
plan de investimentos equitativo, que permita solucionar as reiteradas carencias das que se 
queixan moitos veciños e veciñas, tal e como levamos tempo defendendo dende o noso 
grupo a través dun servizo de conservación público e de calidade.  

Por todo o exposto, o grupo socialista presenta a seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 
 

1. Instar á Deputación Provincial de Ourense a executar o proxecto da estrada de 
San Vicente de Leira en Vilamartín de Valdeorras. 
 

2. Instar á Deputación Provincial de Ourense a mellorar canto antes, o resto de 
estradas con deficiencias da súa titularidade localizadas nas comarcas do oriente 
ourensá, tanto na zona de Valdeorras, como en Viana, Trives ou Manzaneda. 

 
3. Instar á Deputación Provincial de Ourense a elaborar unha análise técnica de 

necesidades das vías de titularidade provincial e, posteriormente, a redactar e 
aprobar consensuadamente un plan de investimentos equitativo, que permita 
solucionar as reiteradas carencias destas estradas. 

En Ourense, 15 de xullo de 2022. 
 
Asinado: Rafael Rodríguez Villarino. 
 
SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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