
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 DOUS DE XULLO DO ANO 2021,
ÁS NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS.

1.- 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)

2.- Posta  en  coñecemento  do  informe  de  Tesouraría  sobre  o  período  medio  de  pago
correspondente ao mes de maio 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)

3. Posta en coñecemento do informe relativo ao cumprimento do obxectivo de estabilidade
orzamentaria e regra de gasto do exercicio económico 2020

4.- Parte resolutiva

4.1  Aprobación  inicial  da  Ordenanza  municipal  reguladora  do  teletraballo  no
Concello de Ourense e no Consello Municipal de Deportes.

4.2 Resolución de emendas e aprobación inicial do proxecto de modificación da
Ordenanza  fiscal  reguladora  do imposto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  (Expte.
Núm. 2021016769).
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4.3. Aprobación dos días festivos non recuperables para o ano 2022.

(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)

4.4 Moción do Grupo Municipal  do PSdeG-PSOE para a  posta  en marcha  dun
proxecto de recuperación de espazos degradados e eliminación do feísmo a través da arte
urbana,  para  converter  Ourense  nunha  cidade  de  cor  apostando  polo  talento  e  a
creatividade local, e para a organización dun festival anual de arte urbana na cidade.

4.5 Moción do Grupo Municipal  do Partido Popular para instar ao Goberno de
España  a  baixar  o  prezo  da  luz  actuando  sobre  determinados  impostos  e  custos
regulatorios.

4.6 Moción do Grupo Municipal do BNG relativa a nova tarifa eléctrica.

4.7  Moción do Grupo Municipal  do BNG relativa a solventar  os problemas de
anegamentos na zona histórica.

4.8 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para a recuperación do camiño
entre a rúa Lamas Carvajal e a praza Bispo Cesáreo como novo espazo para á cidadanía de
Ourense por parte do Concello.
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4.9  Moción  do  Grupo  Municipal  do  Partido  Popular  para  reclamar  a  posta  a
disposición  dos  veciños  do  barrio  de A Ponte,  cun sistema que  os  beneficie,  o  maior
número posible de prazas de aparcamento,  no novo aparcamento soterrado da estación
intermodal da cidade de Ourense.

4.10 Moción do Grupo Municipal de PSdeG-PSOE sobre a rebaixa das tarifas nos
trens do servizo AVANT entre Ourense e Santiago de Compostela.

4.11  Moción  do  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  relativa  á  relación  das
administracións cos cidadáns 

4.12 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa ao consumo de alcol na
rúa.

5.- Mocións de urxencia

6. Parte de información, impulso e control

6.1 Rogos

6.2 Preguntas
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Ourense, 29 de xuño de 2021
            

O  Alcalde 

Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome
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