
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 CINCO DE NOVEMBRO DO ANO
2021, ÁS NOVE HORAS.

1.-  Aprobación das  actas  do  pleno extraordinario  en substitución  do ordinario  do 3 de
agosto e do ordinario do 9 de setembro de 2021

(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 e, en especial, dos seguintes:

- Decreto núm. 7593, do 8/10/2021, no que o alcalde delega a presidencia efectiva da
Comisión Especial de Contas na concelleira delegada dona Ana María Fernández
Morenza.

- Decreto  núm.  7732,  do  19/10/2021,  sobre  delegación  temporal  da  Alcaldía  no
tenente de alcalde, don Armando Ojea Bouzo, os días 20 e 21 de outubro  de 2021.

- Decreto núm. 7992, do 27/10/2021, sobre delegación temporal das funcións da Área
de Servizos Sociais, que están atribuídas á concelleira dona Eugenia Díaz Abella, na
concelleira dona Flora Moure Iglesias, o día 28 de outubro de 2021.

(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 da portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular do escrito en
que comunica a incorporación de D. José Jésús Cudeiro Mazaira ao devandito grupo
tras o seu nomeamento como concelleiro.

(Acceso a través do arquivo remitido ao correo electrónico dos/das señores/as
concelleiros/as)

4.-  Posta  en  coñecemento  do  informe  de  Tesouraría  sobre  o  período  medio  de  pago
correspondente ao mes de agosto de 2021

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:KMER0O3VY3VAQS4N



CONCELLO DE OURENSE
SECRETARIA XERAL DO PLENO

5.- Posta en coñecemento do informe de Tesouraría de facturas sen tramitar do 3º trimestre
de 2021

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

6.- Parte resolutiva

6.1  Convenio  entre  a  Confederación  Hidrográfica  do  Miño-Sil,  o  Concello  de
Ourense e o Concello de Coles para o financiamento, execución e entrega das obras de
mellora do saneamento e bombeo das augas residuais en Sequeiros (no termo municipal de
Coles). Expediente nº 2021026135.

6.2 Convenio de cooperación entre o Concello de Ourense e o Concello de Coles
para a prestación ao Concello de Coles do servizo de saneamento e depuración das augas
residuais que se recollan na infraestrutura de conexión na N-525 prevista no convenio de
cooperación entre a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, o Concello de Coles e o
Concello de Ourense tramitado no expediente 2021026135.

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

6.4 Convenio de colaboración 2021-2022 entre o Concello de Ourense e ADIF para
o  desenvolvemento  da  permeabilidade  da  cidade  mediante  a  execución  das  obras  de
construción de ampliación do paso inferior á vía P.K. 244/881 da liña Zamora-A Coruña,
na  rúa  Ramón  Puga  e  obras  de  ampliación  do  paso  superior  no  P.K.  48/241  da  liña
Monforte-Vigo, na rúa Tarascón.
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(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)

6.5 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para o desbloqueo urxente do
proxecto  de  restauración  do  cámping  de  Untes  a  través  da  solución  definitiva  dos
problemas de saneamento do núcleo rural de Untes por parte do Concello de Ourense 

6.6.  Moción  do  Grupo  Municipal  do  PSdeG-PSOE  para  solicitar  ao  goberno
municipal  a  mellora  e  posta  en  valor  da Aula  da Natureza  do río  Miño como espazo
referente no ámbito da educación ambiental na cidade

6.7 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE sobre o impulso dunha nova liña
ferroviaria entre as provincias de Ourense e Pontevedra

6.8 Moción da concelleira non adscrita María del Mar  Fernández Dibuja relativa a
implantar na web do concello un apartado de transparencia que facilite ao cidadán o acceso
a todos os indicadores esixidos pola lei

6.9  Moción  conxunta  do  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  e  de  Democracia
Ourensana relativa á conexión ferroviaria de alta velocidade Ourense-Vigo

6.10  Moción  do  Grupo  Municipal  do  BNG relativa  ao  anteproxecto  de  lei  de
mellora da xestión do ciclo da auga

6.11 Moción do Grupo Municipal do BNG relativa á defensa e mellora da atención
primaria
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6.12 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa ás funcións do persoal
eventual

7.- Mocións de urxencia

8. Parte de información, impulso e control

8.1 Rogos

8.2 Preguntas

Ourense, 2 de novembro de 2021
            

O alcalde

Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome
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