
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 1 DE ABRIL DO ANO 2022,  ÁS
NOVE HORAS.

1.-  Aprobación da seguinte acta:

 Sesión ordinaria do día 4 de marzo de 2022

(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 decretos:

 
(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)

- Núm. 1625, do 03/03/2022, sobre celebracións de matrimonios civís. 
- Núm.  2098,  do  14/03/2022,  sobre  delegacións  da  Alcaldía  na  concelleira  Sonia

Ogando Váquez, para asistir aos actos previstos para os días 16 de marzo e 5 de
maio  de  2022  e  asinar  en  representación  do  Concello  de  Ourense  nos  actos
correspondentes ao “levantamento das actas previas á ocupación e formalización
das actas de ocupación, senda na OU-101, treito: Montealegre e na OU-150, treito:
Valdorregueiro”.

- Núm.  2101,  do  15/03/2022,  sobre  solicitude  de  baixa  na  dedicación  exclusiva
comunicada polo concelleiro don Javier Rey Rey, do Grupo Municipal Socialista.

- Núm.  2569,  do  25/03/2022,  sobre  delegacións  da  Alcaldía  na  concelleira  Sonia
Ogando Váquez, para asistir aos actos previstos para os días 28 3 29 de marzo e 18
e 19 de maio de 2022 e asinar en representación do Concello de Ourense nos actos
correspondentes  ao  “levantamento  das  actas  previas  e  fomulación  das  actas  de
ocupación, en relación coa obra: “Fomento da mobilidade sustentable, senda na OU-
105, treito A Ponte Sevilla (punto quilométrico 0+000-0+850), na OU-536, treito
Rabaza  (punto  quilómetrico  0+790-2+320)  e  na  avenida  de  Ponferrada  (punto
quilométrico 0+000-1+140). Clave: OU/16/271.06”.

3.- Posta en coñecemento do acordo da Xunta de Goberno Local de 17 de marzo de 2022,
de  ampliación  das  delegacións  de  carácter  xeral  da Xunta  de  Goberno a  favor  dos
concelleiros-delegados de área en materia de exercicio de accións administrativas de
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reposición da legalidade,  revogación e declaración de caducidade de autorizacións e
licenzas e execución forzosa dos actos ditados no exercicio das atribucións delegadas.
(Expediente nº 2022010263).

4.-  Posta  en  coñecemento  do  informe  de  Tesouraría  sobre  o  período  medio  de  pago
correspondente ao mes de febreiro de 2022.

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

5.- Parte resolutiva

5.1 Modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento vixente:
Dotacións  económicas  aos  grupos  municipais.  Expte.:  2021033845.  Aprobación
provisional.

5.2  Aprobación  provisional  da  modificación  da  Ordenanza  fiscal  reguladora  do
imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (Expediente número
2022002362).

 (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 confirmen aviso de
recepción)

5.3 Moción de dona María  del  Mar Fernández Dibuja,  concelleira  non adscrita,
relativa  a  que  o  grupo  de  goberno  do  Concello  de  Ourense  emita  informe  sobre  o
cronograma  a  lei  de  cambio  climático  e  as  accións  municipais  relacionadas  con  dita
normativa.
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5.4 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para instar á Xunta de Galicia a
manter o seu compromiso para a execución urxente e definitiva do proxecto ecobarrio en
Ourense.

5.5 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE contra o peche da OMIC e pola
potenciación deste servizo público. 

5.6 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para o recoñecemento a Carlos
6Casares Mouriño con motivo do 20 aniversario do seu falecemento.

5.7 Moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa á continuidade
6da autovía de Celanova (AG-31) ata a fronteira de A Madalena (Lobios). 

5.8 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á mellora das condicións
dos traballadores das oficinas de Rexistro e Estatística.

5.9 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á subida dos prezos dos
6carburantes, o gas e a electricidade.

5.10 Moción do Grupo Municipal do BNG relativa á mellora da rede ferroviaria
galega.

5.11  Moción  do  Grupo  Municipal  do  BNG  relativa  ás  actuacións  que  deben
impulsar  os  gobernos  galego  e  central  para  mitigar  o  impacto  do  medre  disparado  da
inflación na sociedade e economía galega.

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:2PD9U0TOSF8TRTE7



CONCELLO DE OURENSE
SECRETARIA XERAL DO PLENO

6.- Mocións de urxencia

7.- Parte de información, impulso e control

7.1 Rogos

7.2 Preguntas

Ourense, 29 de marzo de 2022
             
          O alcalde,

Gonzalo Pérez Jácome
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