
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  TRES  DE  AGOSTO  DO  ANO  2021,  ÁS  NOVE
HORAS.

1.- Aprobación das seguintes actas:
 Sesión ordinaria do 4 de xuño do 2021
 Sesión extraordinaria do 9 de xuño do 2021 
 Sesión extraordinaria do 14 de xuño do 2021 

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

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

 Decreto núm. 5207, do 30 de xuño de 2021 sobre delegación temporal da
Presidencia  do  Consello  Reitor  do  Consello  Municipal  de  Deportes  no
concelleiro Don Armando Ojea Bouzo, exclusivamente para a sesión ordinaria
do 1 de xullo do 2021.
 Decreto núm. 5784, do 23 de xullo de 2021, no que se nomea a concelleira
dona  Eugenia  Díaz  Abella  presidenta  do  Consello  Municipal  de  Servizos
Sociais.
 Decreto núm. 5785, do 23 de xullo de 2021, no que se delega a presidencia
do Consello Municipal  de persoas maiores na concelleira  dona Eugenia Díaz
Abella. 
 Decreto, núm. 5899, do 28 de xullo de 2021, no que se delegan as funcións
de Urbanismo,  Vivenda e  Patrimonio,  atribuídas  á  concelleira  Sonia  Ogando
Vázquez, na concelleira dona Ana Mª Fernández Morenza, para os días 2, 4, 5,
6, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 de agosto de 2021

(Acceso a través do 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 decreto de Alcaldía-Presidencia sobre as áreas de goberno

4.- Posta en coñecemento do decreto de Alcaldía sobre a organización da Xunta de Goberno
Local

5.-  Posta  en  coñecemento  do  decreto  de  Alcaldía-Presidencia  sobre  as  delegacións  das
distintas áreas de goberno.

6.-  Posta  en  coñecemento  do  informe de  Tesouraría  sobre  o  período  medio  de  pago a
provedores correspondente ao mes de xuño 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  do  informe  trimestral  de  facturas  sen  tramitar  no  segundo
trimestre 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)

8.- Parte resolutiva

(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)

8.1 Moción do Grupo Municipal do Partido Popular en apoio do Xacobeo 21-22.
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8.2 Moción do Grupo Municipal  de Ciudadanos relativa a reforma da Praza de
Abastos e a súa contorna.

8.3.  Moción  do  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  relativa  ao  Plan  estatal  de
vivenda.

8.4. Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para a reactivación e posta en
valor do Centro de Iniciativas Empresariais de Ourense co mantemento e impulso dos seus
viveiros de empresa e a reactivación dos servizos de formación ocupacional, xestión de
fondos europeos, emprego e promoción económica.

8.5. Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para que o Concello de Ourense
inste á Deputación Provincial de Ourense e á Xunta de Galicia a elaborar unha campaña
conxunta de promoción específica e con recursos suficientes da ruta da Vía da Prata.

8.6.  Moción  do  Grupo  Municipal  do  Bloque  Nacionalista  Galego  relativa  á
situación do edificio sito na rúa Monterrei, núm. 4.

8.7.  Moción  do  Grupo  Municipal  do  Bloque  Nacionalista  Galego  relativa  á
reprobación dos concelleiros e concelleiras do PP.

8.8. Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE a prol de que o Concello de
Ourense inste ao goberno central a renomear a Ponte Nova para que pase a chamarse Ponte
de Federico García Lorca.
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9.- Parte de información, impulso e control

9.1 Rogos

9.2 Preguntas

Ourense, 29 de xullo de 2021
            

O  alcalde 

Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome
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