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 TRES DE SETEMBRO DO ANO
2021, ÁS NOVE HORAS.
1.- Aprobación da acta do Pleno Ordinario do 2 de xullo de 2021
(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:
-

-

Decreto núm. 6011, do 4/08/2021, sobre delegación temporal da Alcaldía no
tenente de alcalde, don Armando Ojea Bouzo, o día 5 de agosto de 2021.
Decreto núm. 6066, do 10/08/2021, sobre delegación temporal das funcións da Área
de Servizos Sociais, que están atribuídas á concelleira dona Eugenia Díaz Abella, na
concelleira dona Ana María Fernández Morenza dende o día 9 ao 13 de agosto de
2021, ambos os dous incluídos, e na concelleira dona Flora Moure Iglesias dende o
día 17 ao 25 de agosto, ambos os dous incluídos.
Decreto núm. 6120, do 10/08/2021, sobre delegación temporal das funcións da Área
de Medio Ambiente, que están atribuídas ao concelleiro don Jorge Pumar Tesouro,
na concelleira dona Ana María Fernández Morenza dende o día 14 ao 22 de agosto
de 2021, ambos os dous incluídos.

(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)

3.- Posta en coñecemento do decreto da Alcaldía-Presidencia sobre o nomeamento de
representantes dos cidadáns nas xuntas de área (III)
(Acceso a través do enlace 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 xullo de 2021
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(Acceso a través do enlace remitido ao correo electrónico dos/das voceiros/as. Para a
súa constancia, prégase que confirmen aviso de recepción)

5.- Parte resolutiva
5.1 Modificación puntual do PXOU de 1986. Cambio de uso da parcela sita en
carretera de Vigo, 1B (referencia catastral 2497004NG9826S0001DK), antigamente
destinada a estación de autobuses de Ourense.

(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 acepten aviso de
recepción)
5.2 Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á
actualización da ordenanza fiscal nº 15, reguladora das taxas por aproveitamento especial
ou utilización privativa do dominio público local, coa incorporación de exencións ao pago
de taxas para as iniciativas promovidas sen ánimo de lucro

5.3 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para instar ao Concello de
Ourense a que poña en marcha un plan de choque urxente para sacar do abandono total os
parques infantís e zonas verdes da cidade

5.4 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para instar ao goberno municipal
a recuperar a xestión municipal da Casa de Acollida de Ourense, favorecendo un modelo
de funcionamento público e directo a partir do ano 2022

5.5 Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á
captación de fondos do denominado Plan de recuperación e resiliencia da Unión Europea
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5.6 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para instar ao concello a
mellorar a accesibilidade das persoas con mobilidade reducida ao Centro de Saúde da
Cuña e para instar á Xunta de Galicia a fixar un calendario para a construción dun novo
centro de saúde na Cuña-Mariñamansa

5.7 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa ao programa de axudas a
concellos para a implantación de zonas de baixas emisións e a transformación dixital e
sostible dun transporte urbano

5.8 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á necesidade de
instalacións para a práctica da escalada e a ximnasia

6.- Mocións de urxencia

7. Parte de información, impulso e control
7.1 Rogos
7.2 Preguntas

O alcalde

Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome

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:V87Z2KNVPMNUIM5G

Asinado por: GONZALO PÉREZ JÁCOME - 34960446D
Cargo Alcalde-Presidente
Data Sinatura: 31/08/2021 09:21:40

Ourense, 31 de agosto de 2021

