
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 CATORCE DE XANEIRO DO ANO 2022, ÁS NOVE
HORAS.

1.- Aprobación das actas dos plenos ordinario do 5 de novembro de 2021, do extraordinario
do día 10 de novembro do ano 2021 e do extraordinario urxente do día 30 de novembro do
ano 2021.

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

2.- Posta en coñecemento das resolucións ditadas dende a data de celebración do último
Pleno e, en especial dos seguintes: 

- Decreto núm. 8890, do 9/11/2021, sobre delegación temporal das funcións
da Área de Servizos Sociais, que están atribuídas á concelleira dona Eugenia
Díaz Abella, na concelleira dona Flora Moure Iglesias o día 2 de  decembro
de 2021.

- Decreto núm. 9016, do 7/12/2021, sobre delegación temporal das funcións
da  Área  de  Urbanismo,  Vivenda  e  Patrimonio,  que  están  atribuídas  á
concelleira  dona Sonia  Ogando Vázquez,  na concelleira  dona Ana María
Fernández Morenza, dende o día 13 ao 21 de  decembro de 2021, ambos os
dous incluídos.

- Decreto núm. 9073, do 10/12/2021, sobre delegación temporal das funcións
da Área de Medio Ambiente, que están atribuídas ao concelleiro don Jorge
Pumar Tesouro, na concelleira dona Ana María Fernández Morenza, dende o
día 10 ao 17 de  decembro de 2021, ambos os dous incluídos.

- Decreto núm. 4, do 3/01/2021, sobre delegación temporal das funcións da
Área de Servizos Sociais, que están atribuídas á concelleira dona Eugenia
Díaz Abella, na concelleira dona Flora Moure Iglesias o día 4 de  xaneiro de
2022.

(Acceso a través do arquivo remitido ao correo electrónico dos/das señores/as
concelleiros/as. Para a súa constancia, prégase que confirmen aviso de recepción)
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3.- Posta en coñecemento  do escrito de D. Antonio Fernández Martín en que comunica a
súa  incorporación  ao  Grupo  Municipal  de  Democracia  Ourensana  tras  o  seu
nomeamento como concelleiro
(Acceso a través do arquivo remitido ao correo electrónico dos/das señores/as
concelleiros/as)

4.- Posta en coñecemento do decreto da Alcaldía polo que se nomean os membros da Xunta
de Goberno Local (decreto núm. 9621/2021)
(Acceso a través do arquivo remitido ao correo electrónico dos/das señores/as
concelleiros/as)

5.-  Posta  en  coñecemento  do  decreto  de  Alcaldía-Presidencia  de  delegación  de
competencias (decreto núm. 9626/2021)
(Acceso a través do arquivo remitido ao correo electrónico dos/das señores/as
concelleiros/as)

6.-Posta  en  coñecemento  do escrito  do Grupo Municipal  de Democracia  Ourensana  de
modificación da representación no Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes.
(Acceso a través do arquivo remitido ao correo electrónico dos/das señores/as
concelleiros/as)

7.- Posta en coñecemento do decreto da Alcaldía de designación de don Antonio Fernández
Martín para o seu exercicio do seu cargo en réxime de dedicación exclusiva (decreto
núm. 8/2022)
(Acceso a través do arquivo remitido ao correo electrónico dos/das señores/as
concelleiros/as)

8.-  Posta  en  coñecemento  do  decreto  da  Alcaldía-Presidencia  sobre  determinación,
composición e funcionamento das xuntas de área (decreto núm. 11/2022)
(Acceso a través do arquivo remitido ao correo electrónico dos/das señores/as
concelleiros/as)
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9.-  Posta  en  coñecemento  do  informe  de  Tesouraría  sobre  o  período  medio  de  pago
correspondente ao mes de novembro de 2021
(Acceso a través do enlace remitido ao correo electrónico dos/das señores/as
concelleiros/as)

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

10.1 Moción Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á nova regulación do tributo
de plusvalía municipal

10.2 Moción Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á creación dunha rede de
atención psicolóxica xuvenil nos centros cívicos da cidade

10.3  Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para a defensa, protección e
recuperación do río Barbaña e do seu entorno

10.4  Moción  do  Grupo  Municipal  do  PSdeG-PSOE  para  instar  ao  goberno
municipal á paralización urxente da licitación das obras de humanización da rúa Concordia
ao carecer da autorización preceptiva por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
da Xunta de Galicia

10.5  Moción  do  Grupo  Municipal  do  Bloque  Nacionalista  Galego  relativa  a
solicitar  da  Xunta  de  Galiza  a  posta  en  funcionamento  dun  centro  de  saúde  na  zona
histórica de Ourense
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10.6  Moción  do  Grupo  Municipal  do  Bloque  Nacionalista  Galego  relativa  á
captación  de  fondos  do  programa  de  impulso  á  rehabilitación  de  edificios  públicos
(PIREP) deseñado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana

10.7  Moción  do  Grupo  Municipal  do  PSdeG-PSOE  para  esixir  ao  goberno
municipal  que proceda á licitación urxente do novo contrato do Servizo de Transporte
colectivo e paralización do procedemento de adquisición directa de 40 novos autobuses
por  14  millóns  de  euros  iniciado  pola  Alcaldía  unilateralmente  e  con  grave  risco  de
endebedamento no futuro para o Concello de Ourense

11. Parte de información, impulso e control

11.1 Rogos

11.2 Preguntas

Ourense, 11 de xaneiro de 2022
            

O alcalde

Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome
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