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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 DISTRIBUCIÓN XUSTA E EQUITATIVA DOS 

FONDOS PÚBLICOS EUROPEOS QUE RECIBIRÁ A DEPUTACIÓN PARA 

DIXITALIZACIÓN E MODERNIZACIÓN DAS ENTIDADES LOCAIS. 

 

Para impulsar o proceso de modernización das administracións públicas e dos servizos que 

prestan, o pasado 1 de setembro de 2022, o Boletín Oficial do Estado (BOE) publicou a 

Orde do Ministerio de Política Territorial pola que se conceden axudas, dentro do Plan de 

Recuperación, Transformación e Resiliencia impulsado polo Goberno de España, para 

facilitar para impulsar a transformación dixital e modernización das administracións das 

entidades locais. En total, esta convocatoria reparte axudas por valor de 154,5 millóns, que 

se asignan aos destinatarios en función da súa poboación, beneficiando especialmente aos 

de menor poboación.  

 

O obxectivo final destas axudas é garantir que a administración local estea en condicións 

de modernizar o seu funcionamento, co fin primordial de mellorar os servizos prestados á 

cidadanía. Concretamente teñen por obxecto que deputacións e concellos promovan 

proxectos para “mellorar a accesibilidade dos servizos públicos dixitais a cidadáns e 

empresas” e “reducir a fenda dixital”; para “mellorar a eficiencia e eficacia dos 

empregados públicos” ou para a “reutilización de servizos e solucións dixitais” e a 

“utilización activa das tecnoloxías emerxentes en novos servizos dixitais”. 

 

O Goberno de España realizou, no seo das institucións europeas, un importante esforzo 

para que as deputacións e os concellos dean un salto adiante en materia de modernidade. 

Grazas a estes investimentos, as entidades locais ourensáns poderán acometer actuacións 

ambiciosas que lles permitan superar algunhas das trabas e necesidades que, 

historicamente, viñeron dificultando a súa capacidade para incorporar as vantaxes das 

novas ferramentas dixitais. 

 

Grazas a esta convocatoria, a Deputación Provincial de Ourense acadou 1.391.678 euros 

públicos de europeos. Este diñeiro debería destinarse especificamente a por en marcha 

proxectos que beneficien aos concellos de menor poboación e, por tanto, de menor 

capacidade. Estes concellos son, sen dúbida, os que máis necesitan dun esforzo para a 

modernización e dixitalización dos seus servizos, xa que, en moitos casos, nunca contaron 

con medios suficientes para actualizar o seu funcionamento. 

 

Para os municipios especialmente envellecidos ou con problemas de reto demográfico  

–moi numerosos na provincia–, esta oportunidade é histórica e pode resultar especialmente 

vantaxosa, xa que permitiría crear sistemas que contribuirían a acabar coa fenda dixital e 

mellorar os servizos sociais ou a atención ás persoas dependentes. 
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Nesta convocatoria, a nosa provincia recibiu case 1,4 millóns. O sistema de distribución 

determinado polo Goberno central beneficiounos especialmente xa que, por poboación, a 

provincia ourensá representa menos do 0,7 % da poboación española, pero a distribución 

destes fondos asignada a Ourense supera o 0,9 % do total dispoñible.  

 

Estamos ante unha gran oportunidade que a Deputación de Ourense nin pode nin debe 

deixar pasar, sobre todo, sabendo que o Consello de Contas de Galicia vén de facer público 

un extenso informe no que conclúe que esta é a institución provincial que, ata o de agora, 

menos axudou aos municipios á implantación de melloras encamiñadas a implantar e 

fortalecer a administración electrónica, a pesar do deber legal de asistencia e cooperación.  

 

Concretamente, o máximo órgano fiscalizador do sector público galego detalla neste 

informe que “a intensidade da asistencia prestada” é “a máis baixa das catro deputacións, 

prestándose unicamente o servizo de cartafol cidadán e hosting, o que supón un 

incumprimento das competencias atribuídas” na Reguladora das Bases do Réxime Local. 

 

Rematado o prazo de presentación destes proxectos establecido no BOE e coñecendo os 

antecedentes do goberno provincial no que á distribución dos fondos públicos de todos e 

todas se refire, desde o PSdeG-PSOE de Ourense queremos reclamar neste pleno, máximo 

órgano colexiado da provincia, unha distribución xusta, obxectiva e equitativa destes cartos 

públicos europeos para a modernización das entidades locais, independentemente da cor 

política ou da afinidade do alcalde ou alcaldesa co presidente ou presidenta provincial.  

 

Os fondos que distribúe esta deputación, na inmensa maoría dos casos, outorganse sen 

ningún tipo de criterio obxectivo e equitativo, mediante prácticas desterradas das 

institucións democráticas que só siven para retroalimentar redes clientelares e provocar  

maiores desigualdades entre os veciños e veciñas dunha mesma provincia, incumprindo o 

fin e o espíritu destes axudas da Unión Europea. 

 

E, por iso, os e as socialistas defendemos un tratamento plenamente democrático destes 

recursos acadados polo Goberno central mais, xa que está comprobado que, ano tras ano, 

nesta institución, o Partido Popular e os seus socios e socias, seguen a apostar por un 

sistema inxusto e desigual, que lles permite manter e retroalimentar esas redes clientelares, 

que se traducen en casos de nepotismo, ineficiencia, malgasto ou incluso corrupción. 

 

 

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

 

1. O pleno da Deputación Provincial de Ourense insta ao goberno provincial da 

institución a executar unha distribución dos fondos públicos que recibirá do 

Goberno de España, para impulsar a transformación dixital e modernización das 

administracións das entidades locais fundamentada, en todo caso, en criterios 

obxectivos, xustos e equitativos. 
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2. O pleno da Deputación Provincial de Ourense insta ao goberno provincial da 

institución a impulsar proxectos especialmente dedicados á protección da 

poboación máis vulnerable e, en particular, a aqueles que teñan por obxecto 

reducir a fenda dixital e favorecer o funcionamento da atención ás persoas 

maiores e dependentes, no marco dos fondos públicos que recibirá do Goberno 

de España para impulsar a transformación dixital e modernización das 

administracións das entidades locais. 

 

3. O pleno da Deputación Provincial de Ourense apoia ao Goberno de España por 

ter conseguido fondos públicos da Unión Europea que impulsarán a 

dixitalización das entidades locais, permitindo aos concellos ourensáns avanzar 

na ansiada modernización dos seus servizos, unha convocatoria que beneficia 

especialmente a provincias como Ourense, ao recibir unha porcentaxe de 

axudas por encima do seu peso poboacional. 

 

 

En Ourense, a 9 de decembro de 2022. 

 

 
 

 

Asinado: Rafael Rodríguez Villarino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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