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 3 DE XUÑO DO ANO 2022, ÁS
NOVE HORAS.

1.- Aprobación da seguinte acta:


Sesión ordinaria do día 6 de maio 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. 4122, do 03/05/2022, sobre delegacións das funcións da Alcaldía, no
concelleiro Antonio Fernández Martín, para o día 5 de maio de 2022.
- Núm. 4281, do 06/05/2022, sobre delegacións das funcións da Alcaldía, na
concelleira Sonia Ogando Váquez, para o día 6 de maio de 2022.
- Núm. 4335, do 09/05/2022, sobre delegacións das funcións da área de Economía e
Facenda, no concelleiro Jorge Pumar Tesouro, para os días do 12 ao 20 de maio de
2022, ámbolos dous incluidos.
- Núm. 4515, do 13/05/2022, sobre delegacións das funcións da área de Turismo,
Termalismo, Participación Cidadá e Xuventude, na concelleira Eugenia Díaz Abella,
para o día 18 de maio de 2022.

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

4.- Posta en coñecemento do decreto de aprobación da liquidación da entidade Concello de
Ourense do exercicio económico 2021.
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5.- Posta en coñecemento do decreto da liquidación do Orzamento do Consello Municipal
de Deportes. Exercicio económico 2021.

6.- Posta en coñecemento do informe relativo ao cumprimento obxectivo de estabilidade
orzamentaria, regra de gasto e límite da débeda con ocasión da aprobación da
liquidación do exercicio do 2021.

(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)
7.- Parte resolutiva
7.1 Actualización do Inventario Municipal de Bens e Dereitos do Concello de
Ourense. Exercicio 2021.

(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)
7.2 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para a declaración de Ourense
coma concello libre de LGTBIFOBIA e para instar ao goberno municipal a recuperar a
programación de actividades de conmemoración do día do orgullo LGTBI 2022 na cidade
de Ourense.

7.3 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de solicitude de concesión ao
Liceo de Ourense da medalla de ouro da cidade en recoñecemento pola súa traxectoria
histórica a prol da cultura e a sociedade.
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7.4 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á instalación dunha rede de
cámaras intelixentes que faciliten a xestión do tráfico e como medida de vixilancia e
seguridade pública.

7.5 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á eliminación da taxa de
licenza de apertura e actividade a pequenos e medianos establecementos.

7.6 Moción do Grupo Municipal do BNG relativa á elaboración do Plan de
Emerxencia Municipal (PEMU) do Concello de Ourense.

7.7 Moción do Grupo Municipal do BNG relativa a instar á Xunta de Galicia para
que adopte todas as medidas necesarias para corrixir a situación límite na que se atopa
actualmente o persoal do Complexo Hospitalario de Ourense.

7.8 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para que o Concello de Ourense
inste á Xunta de Galicia e ao Sergas para que implanten unha unidade de ictus no CHUO e
melloren o transporte sanitario urxente dos pacientes á mesma dende calquera punto da
provincia.

8.- Mocións de urxencia

9.-Declaración institucional do Concello de Ourense.

10.- Parte de información, impulso e control
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10.1 Rogos
10.2 Preguntas

Ourense, 31 de maio de 2022
O alcalde,

Asinado por: GONZALO PEREZ JACOME
Cargo Alcalde-Presidente
Data Sinatura: 31/05/2022 08:58:35

Gonzalo Pérez Jácome
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