
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 7 DE OUTUBRO DO ANO 2022, ÁS
NOVE HORAS.

1.-  Aprobación da seguinte acta:

 Sesión ordinaria do día 5 de agosto de 2022
 Sesión ordinaria do día 2 de setembro de 2022
 Sesión extraordinaria urxente do día 12 de setembro de 2022

2.-  Posta en coñecemento das resolucións ditadas dende a data de celebración do último
Pleno e, en especial, do seguinte decreto:

 
- Núm. 8308, do 09/09/2022, sobre determinación, composición e funcionamento das

xuntas de área.
- Núm. 8580, do 15/09/2022, sobre designación de funcionarios que realizarán por

delegación  as  funcións  de  secretarios  das  Xuntas  de  Área  e  designación  de
funcionarios que actuarán como substitutos.

3.- Posta en coñecemento do escrito do grupo Municipal do Partido Popular comunicando
as adscricións dos concelleiros do grupo municipal ás distintas comisións.

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

5.- Parte resolutiva

5.1  Aprobación  inicial  do  “Plan  Municipal  de  Prevención  e  Defensa  contra
Incendios Forestais do Concello de Ourense

5.2  Recoñecemento  extraxudicial  de  créditos.  PLENO  1-2022  (núm.  Expte.
2022021464)
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5.3 Expediente de recoñecemento extraxudicial  de créditos CMD NÚM. 2/2022
(núm. Expte. 2022038092)

5.4  Expediente  de  modificación  orzamentaria  4M/CMD/2022.  Suplemento  de
crédito núm. 1/2022. (Expediente 2022037909)

5.5 Resolución de discrepancia no expediente de aprobación do modificado núm. 1
do proxecto de reforma e rehabilitación da praza de abastos núm. 1 e planteamento de
discrepancia.

5.6 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE contra a trata, a prostitución e a
explotación sexual.

5.7 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para a defensa do servizo básico
e esencial da educación pública en Galicia e para a ampliación e  mellora das bases de
convocatoria das axudas de libros e comedor escolar do Concello de Ourense para o curso
2023/2024.

5.8 Moción do Grupo Municipal  do PSdeG-PSOE para a aprobación dunha nova
folla de ruta para o desbloqueo do futuro Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello
de Ourense.

5.9  Moción  do  Grupo  Municipal  do  Bloque  Nacionalista  Galego  relativa  á
modificación das bases reguladoras para a concesión de axudas para a adquisición de libros
de texto, material escolar e para comedores escolares.
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5.10  Moción  do  Grupo  Municipal  do  Bloque  Nacionalista  Galego  relativa  á
aprobación dun novo plan estratéxico de subvencións da área de cultura do Concello de
Ourense.

5.11  Moción  do  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  relativa  ao  Plan  Xeral  de
Ordenación Municipal.

5.12 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa ás prazas de aparcamento
para persoas con mobilidade reducida.

6.- Mocións de urxencia

7.-  Parte de información, impulso e control

7.1 Rogos

7.2 Preguntas

Ourense, na data da sinatura electrónica.
             
          O alcalde,

   Gonzalo Pérez Jácome
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