
SECRETARÍA DO PLENO

ORDE DO DÍA PARA A SESIÓN ORDINARIA DE PLENO QUE TERÁ LUGAR O DÍA
5 DE AGOSTO DO ANO 2022, ÁS NOVE HORAS, SEGUNDO CONVOCATORIA

1. Aprobación das seguintes actas:

• Sesión ordinaria do día 1 de xullo de 2022

• Sesión extraordinaria do día 13 de xullo de 2022 

2. Posta en coñecemento das resolucións ditadas dende a data de celebración do último
Pleno e, en especial, dos seguintes decretos: 

- Núm. 6389, do 30/06/2022, sobre delegacións das funcións da área de Economía e
Facenda, no concelleiro Jorge Pumar Tesouro, desde o día 4 ao 17 de xullo de 2022,
ámbolos dous incluídos.

3. Posta en coñecemento do decreto da Alcaldía polo que se nomean os membros da Xunta
de Goberno Local (decreto núm. 7326/2022)

4. Posta en coñecemento do decreto de Alcaldía-Presidencia de delegación de competencias
(decreto núm. 7327/2022)

5.  Posta  en  coñecmento  do  decreto  de  Alcaldía-Presidencia  polo  que  se  revogan  as
dedicacións de dona Ana María Fernández Morenza, de dona Sonia Ogando Vázquez, de
dona Eugenia Díaz Abella e de dona Flora Moure Iglesias
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6.  Posta  en  coñecemento  do  informe  de  Tesouraría  sobre  o  período  medio  de  pago
correspondente ao mes de xuño de 2022

7. Posta en coñecemento do informe trimestral de facturas sen tramitar do 2º trimestre do
2022

8- Parte resolutiva

8.1 Moción de María del Mar Fernández Dibuja, concelleira non adscrita, relativa a que o
grupo de goberno do Concello de Ourense modifique o número de persoal eventual ao seu
cargo (asesores e auxiliares políticos) pasando dos actuais 27 a 14, coa mesma disposición
que estaban nos anteriores mandatos

8.2 Moción do Grupo Municipal  do Bloque Nacionalista  Galego relativa a reclamar do
goberno do Estado a  bonificación  do 100% do aboamento  das  liñas  ferroviarias  Avant
media distancia entre Ourense, Santiago de Compostela e A Coruña

8.3 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE a prol da reapertura inmediata da oferta
pública termal, así como da actualización e posta en marcha do Plan estratéxico termal e do
Plan de acción con motivo da chegada do AVE antes de rematar o 2022
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8.4  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

8.5  Moción do Grupo Municipal  do  PSdeG-PSOE para  o restablecemento  e  reapertura
urxente da Oficina de Rehabilitación Urbana, Vivenda e Peri do Concello de Ourense, a
creación dun punto de información municipal para o bono alugueiro mocidade e a apertura
ao público da Oficina do Ecobarrio para o asesoramento en materia de axudas de aforro e
eficiencia  enerxética  para vivendas  no marco do Plan estatal  de vivenda 2022-2025 en
colaboración coa Xunta de Galicia

8.6 Moción do Grupo Municipal do BNG relativa á conservación e posta en valor do castro
de Santomé

8.7  Moción  do Grupo Municipal  de  Ciudadanos  relativa  á  problemática  dos  incendios
forestais

8.9 Moción do Grupo Municipal  de  Ciudadanos relativa  a  fomentar  o  uso da bicicleta
eléctrica na cidade
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8.10 Moción do Grupo de Democracia Ourensana en relación co aumento inmediato da
oferta de billetes a prezos accesibles para o traxecto Ourense-Madrid, así como a inclusión
do traxecto Ourense-Santiago na campaña de promoción do uso do tren

9.- Mocións de urxencia

10.-  Parte de información, impulso e control

10.1 Rogos

10.2 Preguntas

Ourense, na data da sinatura electrónica

O 1º tenente de alcalde en funcións de alcalde

Asdo.: Armando Ojea Bouzo
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