
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 2 DE SETEMBRO DO ANO 2022, ÁS NOVE HORAS.

1.- Posta en coñecemento das resolucións ditadas dende a data de celebración do último
Pleno e, en especial, do seguinte decreto:

 
- Núm. 7430, do 01/08/2022, sobre delegacións das funcións da Alcaldía no tenente

de alcalde, don Armando Ojea Bouzo, os días 2 e 3 de agosto de 2022.

2.- Posta en coñecemento do decreto de Alcaldía-Presidencia sobre as áreas de goberno
(decreto núm. 7434, do 01/08/2022)

3.-  Posta en coñecemento do decreto de Alcaldía-Presidencia sobre as áreas de goberno
(decreto núm. 7435, do 01/08/2022)

4.-  Posta en coñecemento do decreto de Alcaldía-Presidencia sobre as áreas de goberno
(decreto núm. 7447, do 04/08/2022)

5.-.  Posta  en  coñecemento  do  acordo  sobre  delegacións  de  competencias  da  Xunta  de
5oberno Local (XVII). (Expte. Núm. 2022031748)

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

7.- Parte resolutiva

7.1  Expediente  de  modificación  orzamentaria  3M/CMD/2022.  Crédito
extraordinario núm. 1/2022. (Expte. 2022034376)
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7.2  Moción  do  Grupo  Municipal  do  PSdeG-PSOE  para  instar  ao  Concello  de
Ourense a por en marcha medidas urxentes fronte ás picadas, a submisión química e a
violencia sexual exercida contra as mulleres.

7.3 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de solicitude de cesamento do
concelleiro de Seguridade, Telmo Ucha, pola súa imprudencia e temeridade, ao permitir e
invitar a un grupo de persoas a escalar á azotea do edificio da Policía Local para ver o Rally
de Ourense, abusando da súa condición e poñendo en risco a seguridade da cidadanía, e
pola súa ocultación de información sobre os feitos.

7.4 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para dar cumprimento ao acordo
de dedicar unha rúa céntrica de Ourense na honra do alcalde de Ourense Manuel Suárez
Castro, adoptado na sesión plenaria do Concello de Ourense celebrada o 9 de xaneiro de
2004.

7.5 Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa a solicitar
da  Xunta  de  Galicia  colaboración  económica  para  o  financiamento  das  obras  de
humanización da contorna da praza de abastos nº 1 de Ourense.

7.6.  Moción  do  Grupo  Municipal  do  Bloque  Nacionalista  Galego  relativa  á
ampliación da planta xudicial do partido xudicial de Ourense mediante a creación dun novo
xulgado  de  primeira  instancia,  dun  novo  xulgado  do  penal  e  dun   novo  xulgado  de
violencia sobre a muller.

7.7  Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á execución dos acordos
plenarios.

7.8 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa ao apagamento cultural en
Ourense.
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8.- Mocións de urxencia

9.-  Parte de información, impulso e control

9.1 Rogos

9.2 Preguntas

Ourense, na data da sinatura electrónica.
             
          O alcalde,

   Gonzalo Pérez Jácome
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