
CONCELLO  DE  OURENSE
SECRETARIA  XERAL DO PLENO

           

ORDE DO DÍA

ORDE  DO  DÍA  PARA  A  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  EN
SUBSTITUCIÓN  DA ORDINARIA DO  PLENO  DO  CONCELLO  DE
OURENSE  DO  DÍA SEIS  DE  OUTUBRO  DO  ANO  2021,  ÁS  NOVE
HORAS.

1.- Aprobación das actas dos plenos extraordinario do 2 de xullo de 2021e do 29 de xullo de
2021

(Acceso  a  través  do  enlace  remitido  ao  correo  electrónico  dos/das  señores/as
concelleiros/as. Para a súa constancia, prégase que confirmen aviso de recepción)

2.- Toma e posesión do concelleiro don José Jésús Cudeiro Mazaira, do Partido Popular, en
substitución de don Jesús Vázquez Abad

3.- Posta en coñecemento das resolucións ditadas dende a data de celebración do último
Pleno.

(Acceso a través do enlace remitido ao correo electrónico dos/das señores/as
concelleiros/as. Para a súa constancia, prégase que confirmen aviso de recepción)

4.-  Posta  en  coñecemento  do  decreto  da  Alcaldía-Presidencia  de  delegacións  e
competencias (núm. 2021007311)

(Acceso a través do enlace remitido ao correo electrónico dos/das señores/as
concelleiros/as)

5.- Posta en coñecemento do decreto da Alcaldía-Presidencia sobre as áreas de goberno
(núm. 2021007311)

(Acceso a través do enlace remitido ao correo electrónico dos/das señores/as
concelleiros/as)
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6-  Posta  en  coñecemento  do  informe  de  Tesouraría  sobre  o  período  medio  de  pago
correspondente ao mes de agosto de 2021

(Acceso a través do enlace remitido ao correo electrónico dos/das voceiros/as. Para a
súa constancia, prégase que confirmen aviso de recepción)

7.-  Posta  en  coñecemento  das  modificacións  do  Grupo  Municipal  do  Partido  Popular
correspondentes á Comisión de Pleno e ao Consello Reitor do Consello Municipal de
Deportes

8.- Parte resolutiva

8.1 Modificación  puntual  do PXOU de 1986. Cambio de uso da parcela  sita en
carretera  de  Vigo,  1B  (referencia  catastral  2497004NG9826S0001DK),  antigamente
destinada a estación de autobuses de Ourense.

8.2.  Expediente de  modificación  orzamentaria  dos  orzamentos  do  Consello
Municipal de Deportes 2M/CMD/2021, utilizando a figura de créditos extraordinarios e de
suplemento de créditos (Exp. 1117/2021)

(O  acceso  ás  mocións  realizarase  a  través  do  enlace  remitido  ao  correo  electrónico
dos/das señores/as concelleiros/as. Para a súa constancia, prégase que acepten aviso de
recepción)

8.3  Moción  do  Grupo  Municipal  do  Bloque  Nacionalista  Galego  relativa  ao
mantemento da programación expositiva do Museo Municipal na súa sede da rúa Lepanto
nº 6

8.4 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á creación dun Consello
Municipal de Turismo
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8.5 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa ás festividades do mes de
novembro

8.6 Moción de don Laureano Bermejo Ansia, concelleiro non adscrito, sobre o uso
das tarxetas de aparcamento para as persoas con mobilidade reducida

8.7  Moción  do  Grupo  Municipal  do  PSdeG-PSOE para  instar  ao  Concello  de
Ourense  e  ao  Ministerio  de  Fomento  a  realizar  de  maneira  urxente  todas  as  xestións
necesarias  para  acadar  a  execución  real  e  efectiva  do  proxecto  do  bulevar  termal  de
Ourense

8.8 Moción do Grupo Municipal do BNG relativa á autorización de estacionamento
dos vehículos acreditados coa tarxeta de estacionamento para persoas discapacitadas fóra
das prazas especificamente reservadas a tal fin

8.9  Moción  do  Grupo  Municipal  do  PSdeG-PSOE  para  frear  o  deterioro  e
rexenerar a Casa de Baños de Outeiro e a súa contorna

8.10  Moción  do  PSdeG-PSOE para  instar  á  Xunta  de  Galicia  a  reclamarlle  á
Universidad  Intercontinental  de  la  Empresa  que  retire  da  súa  oferta  académica  as
titulacións iguais ou similares ás existentes no campus de Ourense e a que cumpra cos
mesmos requisitos e garantías esixibles ás universidades públicas galegas

9. Declaración  institucional  do  Concello  de  Ourense  en  apoio  á  Illa  da  Palma  pola
erupción volcánica na zona volcánica de Cabeza de Vaca o 19 de setembro de 2021 
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10. Parte de información, impulso e control

10.1 Rogos

10.2 Preguntas

Ourense, 1 de outubro de 2021
            

O alcalde

Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome
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