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ORDE DO DÍA PARA A SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO 
DE OURENSE DO DÍA 13 DE XANEIRO DO ANO 2017, ÁS 9:00 HORAS. 

 
1.-  Aprobación da acta do Pleno da sesión ordinaria do día 2 de decembro de 

2016. 
 
2.- Posta en coñecemento das resolucións ditadas dende a data de celebración 

do último Pleno. 
 

3.- Posta en coñecemento do acordo da xunta de goberno local de 21 de 
novembro de 2016, de modificación do acordo de delegación de 
competencia da Xunta de Goberno local de 30 de xuño de 2016. 

 
4.- Posta en coñecemento da renuncia de Ourense en Común á tramitación á 

moción relativa á eliminación da Lei de seguridade cidadá, “Lei Mordaza”. 
 
5.- Posta en coñecemento do informe de Tesouraría sobre o período medio de 

pago correspondente ao mes de novembro de 2016. 
 
6.-  Parte resolutiva. 
 

6.1 Solicitude de comparecencia de don José Araújo Fernández perante o 

Concello Pleno formulada polo concelleiro de Ourense en Comun don 

Martiño Xosé Vázquez Mato. 

 

6.2 Aprobación da modificación dos Estatutos do Consorcio do Centro 

Asociado da UNED en Ourense. 

 

6.3 Moción do grupo municipal de Ourense en Común para redefinir o proxecto 

museográfico proposto polo Comité de Cooperación Deputación-Concello 

de Ourense e en defensa do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. 

 

6.4 Moción do grupo municipal do Partido Popular para instar ao Ministerio de 

Fomento a que continúe avanzando na execución da variante ferroviaria 

exterior de Ourense. 

 

6.5 Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE para o impulso e 

desenvolvemento real e efectivo do proxecto de construción do bulevar 

termal na cidade de Ourense. 

 

6.6 Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE para a redacción dun plan de 

ordenación e diversificación da mobilidade municipal e inclusión do proxecto 

de tranvía urbano de Ourense nos novos pregos de contratación do novo 
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servizo de transporte urbano. 

 

6.7 Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE para a creación dun Outlet 

urbano no casco histórico de Ourense. 

 

6.8 Moción do grupo municipal de Democracia Ourensana relativa ao 

cumprimento da normativa vixente en cuestión de instalación de rótulos, 

marquesinas, letreiros e banderolas. 

 

6.9 Moción do grupo municipal de Ourense en Común para a recuperación e 

traslado da ponte medieval coñecida como Ponte Codesal, actualmente 

abandonada e en risco no Regato do Porte en Sta. Baia de Beiro. 

 

6.10 Moción do grupo municipal de Democracia Ourensana relativa ao 

incumprimento das ordenanzas e normativa do mercadillo de antigüidades 

da Praza Maior e a comercialización do solo público no Concello.  

 

6.11 Moción do grupo municipal de Democracia Ourensana relativa ao estado 

dos viais de acceso á zona da Farixa. 

 
6.12 Moción do grupo municipal de Ourense en Común para garantir máis aló 

do 31 de xaneiro de 2017 a prestación dun servizo esencial como o de 
limpeza de dependencias municipais respectando as condicións laborais 
actuais das traballadoras incluíndo cláusulas estratéxicas nos pregos de 
contratación do novo servizo. 

 
7.- Mocións de urxencia. 
 
8.- Parte de información, impulso e control. 
 
8.1 Rogos. 
 
8.2 Preguntas. 


