
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 CATRO DE MARZO DO ANO 2022,
ÁS NOVE HORAS.

1.- Aprobación das actas dos plenos extraordinarios en substitución do ordinario do día 14
de xaneiro de 2022 e do día 11 de febreiro do ano 2022.

(Acceso  a  través  do  arquivo  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 

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

3.-  Posta  en  coñecemento  do  Decreto  de  Alcaldía-Presidencia  para  determinación,
composición e funcionamento das xuntas de área (núm. 1026/2022)
(Acceso a través do arquivo remitido ao correo electrónico dos/das señores/as 

voceiros/as. Para a súa constancia, prégase que confirmen aviso de recepción)

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

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

5.- Parte resolutiva

(O  acceso  ás  mocións  realizarase  a  través  do  arquivo  remitido  ao  correo  electrónico
dos/das señores/as concelleiros/as. Para a súa constancia, prégase que acepten aviso de
recepción)
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5.1 Moción do concelleiro non adscrito don Laureano Bermejo Ansia sobre mellora
da seguridade viaria

5.3 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE sobre a reforma laboral para a
creación de emprego estable e de calidade

5.4 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para a posta en marcha dun plan
de choque para a limpeza de pintadas, eliminación da cartelería ilegal e recuperación de
espazos degradados de Ourense

5.5 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de solicitude de peonalización e
peche ao tráfico de vehículos privados a  motor os domingos e festivos pola mañá da rúa
do Progreso e avenida da Ribeira Sacra

5.6 Moción do Grupo Municipal do BNG relativa a non adoptar ningunha decisión
no  Servizo  de  Transporte  Público  de  Viaxeiros  do  concello  sen  ter  consensuado
previamente co resto de grupos municipais e cos axentes sociais e representantes veciñais
as ditas modificacións.

5.7  Moción  do Grupo Municipal  de  Ciudadanos  relativa  á  reforma integral  da
estrada de Montealegre e á dotación de servizo de autobuses aos veciños da Urbanización
Monterrei

5.8  Moción  do  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  relativa  ás  bonificacións  de
impostos municipais por puntos de recarga eléctrica
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5.9 Moción do Grupo Municipal do BNG relativa ao soterramento do tráfico na
avenida Otero Pedrayo

6. Mocións de urxencia

7. Parte de información, impulso e control

7.1 Rogos

7.2 Preguntas

Ourense, 25 de febreiro de 2022
            

O alcalde

Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome
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