
CONCELLO  DE  OURENSE
SECRETARIA  XERAL DO PLENO

           

ORDE DO DÍA

ORDE  DO  DÍA  PARA  A  SESIÓN  ORDINARIA  DO  PLENO  DO
CONCELLO DE OURENSE DO DÍA TRES DE DECEMBRO DO ANO
2021, ÁS NOVE HORAS.

1.-  Aprobación  das  actas  dos  plenos  extraordinario  do  14  de  setembro  de  2021  e  do
extraordinario en substitución do ordinario do 6 de outubro 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.- Posta en coñecemento das resolucións ditadas dende a data de celebración do último
Pleno e, en especial dos seguintes: 

- Decreto núm. 8290, 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 12 de  novembro
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)

3.-  Posta  en  coñecemento  do  decreto  da  Alcaldía-Presidencia  de  delegacións  de
competencias (núm. 2021008122)

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

4.- Posta en coñecemento do decreto da Alcaldía-Presidencia sobre as áreas de goberno
(núm. 2021008454)

(Acceso a través do enlace remitido ao correo electrónico dos/das señores/as
concelleiros/as)
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5.- Posta en coñecemento  do acordo de “Delegación de competencias da Xunta de Goberno
Local” (XI e XII)

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

6- Posta en coñecemento das conclusión da Comisión de Investigación sobre desaparición
de documentación na Concellería de Urbanismo

(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  do  informe  de  Tesouraría  sobre  o  período  medio  de  pago
correspondente ao mes de outubro de 2021

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

8.- Parte resolutiva

8.1 Convenio entre  a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil  e  o Concello de
Ourense para o financiamento, execución e entrega das obras do proxecto de mellora de
saneamento en Velle 2021-2023. Expediente 2021033096.

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

8.2  Recoñecemento  extraxudicial  de  créditos.  PLENO  1-2021  (núm.  Expte.
2021033644)

(Acceso a través do enlace remitido ao correo electrónico dos/das voceiros/as. Para a
súa constancia, prégase que confirmen aviso de recepción)
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8.3 Convenio entre o Servizo Galego de Saúde e o Concello de Ourense para o
financiamento da execución das obras da fase I da reprogramación funcional do Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense.

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

(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)

8.4 Moción de don Manuel Álvarez Fernández, concelleiro non adscrito, relativa a
instar ao alcalde de Ourense, don Gonzalo Pérez Jácome a que renuncie ao  seu soldo
municipal xa que claramente é incompatible coa súa actividade profesional

8.5 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para mellorar o funcionamento
da  Concellería  de  Participación  Cidadá,  mediante  a  dotación  de  persoal  suficiente,  a
adecuación  do marco  normativo,  as  melloras  na tramitación  orzamentaria  e  a  correcta
regulación dos orzamentos participados.

8.6 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de solicitude de conmemoración
do IX Centenario da Carta de Recoñecemento da Cidade de Ourense

8.7 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para instar ao goberno municipal
a que adopte todas as medidas necesarias para adquirir integramente o antigo edificio do
colexio  María  Goretti,  no  casco  histórico  da  cidade,  proceder  á  súa  rehabilitación  e
destinar o seu futuro uso a fins de carácter social, de promoción da igualdade e loita contra
a violencia de xénero
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8.8 Moción do Grupo Municipal  de Ciudadanos relativa ao pago de autovías  e
estradas secundarias

8.9 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa ás agrupacións de música
coral

8.10  Moción  do  Grupo  Municipal  do  Bloque  Nacionalista  Galego  relativa  á
elaboración e posta en marcha dun plan municipal contra a pobreza infantil no Concello de
Ourense

8.11  Moción  do  Grupo  Municipal  do  Bloque  Nacionalista  Galego  relativa  á
mellora da coordinación entre administracións que permita o desenvolvemento integral do
termalismo como elemento de dinamización socio-económica de Ourense

9. Mocións de urxencia

10. Parte de información, impulso e control

10.1 Rogos

10.2 Preguntas

Ourense, 30 de novembro de 2021
            

O alcalde

Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome
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