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 6 DE MAIO DO ANO 2022, ÁS
NOVE HORAS.

1.- Aprobación das seguintes actas:



Sesión ordinaria do día 1 de abril de 2022
Sesión extraordinaria urxente do día 7 de abril 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. 2786, do 31/03/2022, sobre delegacións das funcións da área de Servizos
Sociais, na concelleira Ana María Fernández Morenza, para os días 1 e 2 de abril de
2022.
- Núm. 2787, do 31/03/2022, sobre delegacións das funcións da área de Turismo,
Termalismo, Participación Cidadá e Xuventude, na concelleira Sonia Ogando
Váquez, para os días 1 e 2 de abril de 2022.
- Núm. 2943, do 06/04/2022, sobre delegacións das funcións da área de Urbanismo,
Vivenda e Patrimonio, na concelleira Ana María Fernández Morenza, para os días
11, 12 e 13 de abril de 2022.
- Núm. 2993, do 08/04/2022, sobre delegacións das funcións da área de Servizos
Sociais, na concelleira Flora Moure Iglesias, para o día 11 de abril de 2022.
- Núm. 3491, do 19/04/2022, sobre as áreas de goberno.
- Núm. 3694, do 25/04/2022, sobre as áreas de goberno.
- Núm. 3955, do 27/04/2022, sobre delegacións das distintas áreas de goberno.
- Núm. 3934, do 27/04/2022, sobre delegacións das funcións da Alcaldía na
concelleira Sonia Ogando Váquez, para asistir aos actos previstos para o día 22 de
xuño de 2022 e asinar en representación do Concello de Ourense nos actos
correspondentes ao levantamento de actas previas á ocupación dos bens e dereitos
afectados pola instalación eléctrica “Regulamentación LMTA SAC809 van entre
apoios nº 41-6 e nº 41-7 Lugar Outariz”, Exp IN407A 2021/143-3, segundo a
convocatoria recibida pola Xefatura Territorial da Consellería de Economía,
Empresa e Innovación.
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- Núm. 4011, do 28/04/2022, sobre determinación, composición e funcionamento das
Xuntas de Área.

3.- Posta en coñecemento do acordo da Xunta de Goberno Local de 28 de abril de 2022,
sobre delegación de competencias da Xunta de Goberno Local (XIV).

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

5.- Posta en coñecemento do informe trimestral de facturas sen tramitar do 1º trimestre do
2022.

6.- Posta en coñecemento do informe de Intervención sobre resolución de discrepancias
pola Alcaldía-Presidencia correspondentes ao exercicio económico 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 Proposta de nomeamento de presidente e secretaria do Tribunal EconómicoAdministrativo do Concello de Ourense.

7.2 Aprobación dos días festivos non recuperables para o ano 2023.
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(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)
7.3 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á mellora das condicións
dos traballadores das oficinas de Rexistro e Estatística.

7.4 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á subida dos prezos dos
carburantes, o gas e a electricidade.

7.5 Moción do Grupo Municipal de Democracia Ourensana relativa á candidatura
da cidade de Ourense como sede da Axencia Española de Supervisión de Intelixencia
Artificial.

7.6 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para solicitar ao goberno local a
posta en marcha dun programa piloto de prevención da ludopatía, recuperar as concellerías
de Xuventude e Voluntariado dotándoas de persoal e programación e proceder á reapertura
urxente do espazo Lusquiños da mocidade.

7.7 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para instar á Xunta de Galicia a
adoptar todas as medidas necesarias para a reactivación urxente e posterior remate das
obras de construción do novo Centro de Atención a Persoas con Discapacidade en Ourense.

7.8 Moción do Grupo Municipal do BNG relativa á implementación do sistema de
recollida de lixo “porta a porta” na zona histórica e á retirada de todos os contedores
situados ao carón de monumentos e elementos patrimoniais.
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7.9 Moción do Grupo Municipal do BNG relativa a evitar o peche da única oficina
bancaria existente a día de hoxe no barrio da Carballeira.

7.10 Moción de Manuel Álvarez Fernández, concelleiro non adscrito, relativa á
convocatoria de pleno extraordinario de control e fiscalización do alcalde de acordo co
artigo 63 do Regulamento Orgánico de goberno e organización, do Pleno e a Comisión
Especial de Suxestións e Reclamación do Concello de Ourense, por incorporar remanentes
sen o informe preceptivo da Intervención municipal.

7.11 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para ubicación en Ourense da sede da
Axencia Española de Intelixencia Artificial e doutros órganos do sector público
institucional e estatal e autonómico.

8.- Mocións de urxencia

9.- Parte de información, impulso e control
9.1 Rogos

Ourense, 3 de maio de 2022
O alcalde,
Gonzalo Pérez Jácome
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9.2 Preguntas

