ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA INSTITUCIONAL

Data: Martes 31/05/2016
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 03/06/2016:

-> PARTE ORGÁNICA
1. Aprobación actas sesións ordinaria e extraordinaria do 6 e do 30 maio (sorteo público
eleccións) respectivamente
2. Toma de posesión da concelleria Mª del Mar Fdez de D.O.
3. Posta en coñecemento das resolucións ditadas desde a celebración do último pleno
4. Posta en coñecemento acordo XGL 19 de maio, de modificación delegación de competencias
5. Posta en coñecemento informe Tesourería periodo medio de pago abril 2016: 26,62 días
6. PARTE RESOLUTIVA

6.1 resolución do expediente de honra a favor de Marcos Valcárcel
6.2 expediente modificación de créditos 1P-2016
6.3 expediente de recoñecementos extraxudicial 1P-2016
6.4 expediente de modificación de créditos, modalidade créditos extra 2P-2016
6.5 Mocións:

OUeC: EN DEFENSA DOS DEREITOS DAS PERSOAS REFUXIADAS: «rachemos coas
fronteiras, non ás guerras»: https://www.dropbox.com/s/b87zuw5y16svdob/moci
%C3%B3n_persoasrefuxiadas_xu%C3%B1o.pdf?dl=0

PSOE: para o mantemento e/ou aumento da asignación económica nos orzamentos 2016
dos programas, servizos, axudas, subvencións e convenios en materia de política social
do concello de Ourense: https://www.dropbox.com/s/rtqv3o119rasofb/MOCION%20PSOE
%20PLENO%20XU%C3%91O%20-%20Servizos%20Sociais%20Orzamentos%202016.pdf?dl=0

D.O.: adopción de medidas contra as diversas formas de contaminación provocadas polas
cabichas do tabaco: https://www.dropbox.com/s/qma2xfgeqkohtq4/Moci%C3%B3n%20DO
%20Junio%202016%20-%20Medidas%20anti%20contaminaci%C3%B3n%20de%20colillas.pdf?
dl=0

D.O: eliminación de pintadas na cidade de
Ourense: https://www.dropbox.com/s/bz03h0g1iu8qk1r/Moci%C3%B3n%20DO%20Junio
%202016%20-%20Eliminaci%C3%B3n%20Pintadas.pdf?dl=0

PSOE: construción dun parque público na zona da antiga estación buses no barrio de O
Pino: https://www.dropbox.com/s/uv65yru9p0d9yor/MOCION%20PSOE%20PLENO%20XU
%C3%91O%20-%20Parque%20P%C3%BAblico%20Antiga%20Estaci%C3%B3n%20Buses.pdf?
dl=0

PSOE: promover unha educación pública libre de acoso transfóbico e homofóbico no
concello de Ourense: https://www.dropbox.com/s/xp3ejmv0l6te0ya/MOCION%20PSOE
%20PLENO%20XU%C3%91O%20-%20Promoci%C3%B3n%20Educaci%C3%B3n%20P
%C3%BAblica%20Libre%20Acoso%20Transf%C3%B3bico%20e%20Homof%C3%B3bico.pdf?
dl=0

D.O: relativa ao rediseño da política de gasto en medios de comunicación do Concello de
Ourense: https://www.dropbox.com/s/fawuwrd133zhdcl/Mocion%20DO%20Junio%202016%20%20Medios%20comunicacion.pdf?dl=0

OUeC: Que se publique na web do Concello a adxudicación de todos os contratos e
ofertas, sen que necesariamente teñan que saír a concurso público dado o tamaño da súa
contía: https://www.dropbox.com/s/qrfeuzk8m7wtjyq/Publicidade_en_contrataci%C3%B3n_xu
%C3%B1o.pdf?dl=0

OUeC: Que a veciñanza dos barrios de Canedo e Beiro teñan dereito a participar no
Programa de rehabilitación de vivendas nos Camiños de Santiago. Programa de fomento
da rexeneración e renovación urbanas. Plan estatal 2013-2016 promovido e xestionado
pola Xunta de Galicia e o Instituto Galego da Vivenda e Solo:
https://www.dropbox.com/s/ucifk4t0ovuanez/subvcaminho.pdf?dl=0

7. Mocións de urxencia
8. Parte de información, impulso e control: rogos e preguntas

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:
Xornada monográfica COB
Evento no FB: https://www.facebook.com/events/1789415644611730/

Mocíón do PSOE sobre o mantemento ou aumento da asignación económica nos
orzamentos de 2016 en materia de política social.
1) Recórdanse os gastos (soldo do alcalde, pago de facturas, gastos dos grupos municipais,
COB...) e as actuacións (programa de apoion socioeducativo...) do concello.
2) Cómpre a continuidade dos programas sinalados na moción.
3) En canto as facturas de Cáritas, xa están pagadas as do 2014. As facturas do 2015 e 2016 non
están pagadas porque faltan as xustificcións de gastos por parte de Cáritas.
4) Debemos sacar a relucir as contradicións do PSOE en canto a esta moción.
(Voto a favor)
Moción de DO na que se propoñen medidas para controlar a contaminación das cabichas
de tabaco.
1) Os acordos da moción son asumibles por OuenC.
2) Se a moción obriga a cambiar algo da recollida de lixo, podería incrementar os gastos?
3) Sinálase o carácter e finalidade positivos da moción.
(Voto a favor)
Moción de DO para a eliminación de pintadas en Ourense.
1) A moción pide sancións máis duras, maior limpeza e o uso de pinturas antivandálicas.
2) Sinálase o carácter destrutivo da moción.
3) A moción non diferencia entre a pintada vandálica e a expresión artística da rúa. Sería posible
unha enmenda para aclarar esta diferencia?
4) É complicado enmendar esta moción.
5) Xa existe unha normativa actual con respecto á problemática das pintadas vandálicas.
6) O Concello ten programas de pintura de spray.
7) as medidas da moción deberían ser máis construtivas.
(Voto en contra)
Moción do PSOE para a construción dun parque público na zona da antiga estación buses
no barrio de O Pino.
(Voto a favor)
Moción do PSOE para promover unha educación pública libre de acoso transfóbico e
homofóbico no concello de Ourense.
(Voto a favor)
Moción de DO para o redeseño da política de gasto en medios de comunicación do
Concello.
1) existe un despilfarro evidente en exemplares de xornais.
2) Cómpre comprobar os gastos dos grupos municipais permitidos neste ámbito.
(Voto a favor)

Moción de OuenC para denunciar as políticas migratorias da UE.
Moción de OuenC para facer publicos os contratos menores (< 18.000 € por servizo e < 50.000 €
por obra), publicitar as ofertas recibidas e facer público a totalidade das facturas pagadas e as
que faltan por pagar.
Moción de OuenC para inventariar o Camiño de Santiago por Quintela e Castro de Beiro para que
a veciñanza teña acceso ás axudas de rehabilitación de vivendas no Camiño de Santiago.

