Asemblea en Común Ordinaria Institucional

Data: Martes 29/03/2016
Lugar: Espazo en Común
Hora de inicio: 19:30h
Hora estimada de remate: 21.30h

ORDE DO DÍA
====================================================================================
1.) Orde do día para o Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 01/04/2016:
Acórdase ABSTENCIÓN argumentada na falta de vinculación a Ourense e porque considérase que se
visibiliza máis por ser unha referencia do PSOE aínda que co recoñecemento da súa laboura.
REXEITADO EN PLENO
- Mocións pleno presentadas por OUeC:

• REMUNICIPALIZACIÓN SERVIZO ORA:
https://www.dropbox.com/s/gsvo2hxk31jspgw/ORA.pdf?dl=0
APROBADA EN PLENO
• VALEDOR DOS VECIÑOS: https://www.dropbox.com/s/compenfnk1v37qi/valedor_do_veci
%C3%B1o.pdf?dl=0
APROBADA EN PLENO
• COLONIAS FELINAS: https://www.dropbox.com/s/gs0d68vj62q2n4d/Colonias%20Gatos.pdf?
dl=0
REXEITADA EN PLENO

-> PARTE ORGÁNICA
• Aprobación acta sesión ordinaria 4 de marzo
• Posta en coñecemento resolucións ditadas dende o último pleno
• Posta en coñecemento do informe de Tesourería periodo medio de pago mes de FEBREIRO:
24,68 días

-> PARTE RESOLUTIVA
• Incoación expediente de honra a favor de Pedro Zerolo
• Mocións
• Mocións de urxencia (prazo: xoves ás 11h)
• Rogos

•

Preguntas

- Mocións pleno presentadas por PSOE e Democracia Ourensana:

PSOE:

• MOCIÓN 1: Instar ao goberno municipal á adopción de compromisos e medidas urxentes co fin de
acadar a reapertura da praza de abastos nº 2 da Ponte á maior brevidade posible:

https://www.dropbox.com/s/ezv8ln4p83wt6lo/MOCION%20PSOE%20PLENO%20ABRIL
%20-%20Reapertura%20Praza%20de%20Abastos%20da%20Ponte.pdf?dl=0
VÓTASE POR PUNTOS: PUNTO 1 A FAVOR; PUNTO 2 EN CONTRA; PUNTO 3 A FAVOR
APROBADA EN PLENO

• MOCIÓN 2: Reactivación do grupo de traballo para a modernización do regulamento orgánico de
goberno e organización de pleno e a comisión especial de suxestións e reclamacións do concello de
Ourense: https://www.dropbox.com/s/bdrodipruvhvx4v/MOCION%20PSOE%20PLENO

%20ABRIL%20-%20Reactivaci%C3%B3n%20Grupo%20Traballo%20Modernizaci
%C3%B3n%20Regulamento.pdf?dl=0
VÓTASE A FAVOR
APROBADA EN PLENO

• MOCIÓN 3: Poñer en marcha a construción e explotación pública dun novo aparcadoiro
soterrado na zona dos Remedios, podendo dar solución ás necesidades dos usuarios do Pavillón de
Deportes, do Edificio Xudicial, da futura Sede da CH Miño-Sil e do futuro Centro de Saúde do
Couto. https://www.dropbox.com/s/weawiermo30433h/MOCION%20PSOE%20Pleno

%20Abril%20-%20Parking%20Soterrado%20Remedios.pdf?dl=0
VÓTASE EN CONTRA
APROBADA EN PLENO
DEMOCRACIA OURENSANA:

• MOCIÓN 1: Cese inmediato do concelleiro D. José Araujo Fernández:
https://www.dropbox.com/s/med8pp6uwrimoyj/Moci%C3%B3n%20Sobrino
%20Araujo_DO.pdf?dl=0
EMENDA solicitando explicacións en comparecencia pública. Se o PP vota en contra, vótase que si á
dimisión, en caso de que o PP votase a favor da emenda o sentido do voto dependerá das
explicacións de Araújo no pleno.
APROBADA EN PLENO

• MOCIÓN 2: Mal funcionamento e estado do Pavillón de Deportes de Os Remedios:
https://www.dropbox.com/s/qnxdaxgk9jcqcmd/Moci%C3%B3n%20Pabell
%C3%B3n_DO.pdf?dl=0
VÓTASE A FAVOR
APROBADA EN PLENO

• MOCIÓN 3 conxunta OUeC + D.O.: Relativa á precariedade de medios materais da Policía Local
de Ourense: https://www.dropbox.com/s/wkoqlw39k15d46e/Moci%C3%B3n%20OUeC-DO
%20Polic%C3%ADa%20Local.pdf?dl=0
APROBADA EN PLENO

2.) Dáse conta da actividade do GT Institucional:
- Xuntas de Área e Consellos:
Actas accesibles mediante web no apartado TRANSPARENCIA ou na URL:
https://www.dropbox.com/sh/mxpe7q4f2urb81c/AABs-DJoocD982rbuJKuLVoDa?dl=0
Para sumarse aos grupos de Telegram:
en materia de urbanismo e vivenda: https://telegram.me/joinchat/AEzksQJPxOIhB2r7Wdak1w
en materia de benestar social e persoal:
https://telegram.me/joinchat/AEzksQGJREqGH1xJZPLA8g
en materia de facenda e servizos xerais:

https://telegram.me/joinchat/AEzksQIdaCpYFjzvdVmoiA
en materia de educación, cultura, turismo e termalismo:

https://telegram.me/joinchat/AEzksQBG4i3zcSZdXFTT1g
sobre o Consello Municipal de Deportes:
https://telegram.me/joinchat/AEzksQHveRCq3OtwQgUFqg
en materia de comercio, promoción económica e emprego:

https://telegram.me/joinchat/AEzksQEM84njsCno83kepQ
en materia de infraestruturas, medio ambiente ou participación cidadá:
https://telegram.me/joinchat/AEzksQHHsI9Vf0rmAbxzeA
- Outros temas:

Artigo publicado en La Voz de Galicia sobre a doazón de OUeC ao proxecto “Apoio escolar” - ter en conta a
experiencia cos seus pros e contras por se hai outra situación similar respecto ás doazóns de OUeC a un
proxecto deste tipo.

