ASEMBLEA en COMÚN ORDINARIA INSTITUCIONAL
Datos: 31/10/2016
Lugar: Espazo en Común
Hora de inicio: 19h30
Hora Estimada de remate: 21h30

Dinamización: Martiño X.
Acta: Javier Octavio de Toledo
Quendas: Alejandro

ORDE DO DÍA

1.) Orde do día para o Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 04/11/2016:

-> PARTE ORGÁNICA
- Resolucións varias e posta en coñecemento de decretos.
Cuestión formalmente sobre todo polo nomeamento dpo novo concelleiro.
- Informe período medio de pago do concello setembro 2016: 35.31 días, estase a incumpir o
prazo previsto pola Lei 15/2010
Suponse que é por falta de persoal.

-> PARTE RESOLUTIVA
- Solicitude de compatibilidade para unha traballadora municipal e desempeñar un segundo posto
de traballo na Universidade de Vigo.
Trámite administrativo de solicitude para compatibilizar, pendente do informe de
incompatibilidades para tomar posición. Defende Ledi que falará coa interesada.
- Resolución alegacións ordenanzas:
_ Limpeza de terreos e solares da Concellería de Medio Ambiente.
Se solicitou en Xunta de Area que se fixeran achegas ao texto, presentaronse varias que non
se incluiron (tampouco as dos restos de grupos municipais), presentandose un texto plano ao que
se fixeron emendas, aceptandose só unha delas. Abstención.
_ Réxime de funcionamento e cesión de vivendas de emerxencia social do Concello de
Ourense.
Neste caso, fixose un texto consensuado, alterado posteriormente, e sobre o que se
presentaron emendas rexeitadas, incluso cando entraban en contradiccións entre as mesmas.
Abstención.
_ Anulación PERI Seixalbo

Aprobouse o PERI no pleno de agosto. A consellería argumenta un defecto de forma para non
implementalo. A proposta do técnico municipal, aínda estimando que o proceso foi correcto é de
voltar a iniciar o proceso. OUeC non contravén o exposto polo técnico, polo que a postura é a
absentción.
_Exp. Modifiación Crédito pago equipo redactor PXOM
Coa nova lei do solo o PXOM debe adaptarse, polo que o equipo redactor comezou a traballar
nese sentido. A información que se lle faio chega a OUeC é que para desbloquear a situación
teñen que cobrar a factura polo traballo feito. Abstención.

• OUeC: Moción de apoio á proposición de lei para a aplicación de medidas urxentes en materia de
réxime local presentada no congreso dos
deputados: https://www.dropbox.com/s/fyo3wiq2hqgelzk/LeiMontoro.pdf?dl=0
OUeC: Moción presentada para a creación dunha Comisión de Investigación que depure as
responsabilidades técnicas e políticas derivadas da anulación da Ordenación Provisional
Urbanística do Concello de Ourense por parte do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia: https://www.dropbox.com/s/tfb51poldhme5g8/Comisi%C3%B3nInvPXOM.pdf?

dl=0
• OUeC: Moción presentada para que o Concello de Ourense conforme un grupo de traballo para
que, xunto coa Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, a Consellería de Medio Ambiente e o
concello de San Cibrao das Viñas, acorden traballar conxuntamente para a posta en valor e
protección do río Barbaña no seu conxunto: https://www.dropbox.com/s/0055160xu8mxfi6/r

%C3%ADobarba%C3%B1a.pdf?dl=0

D.O.: Moción relativa á ampliación do servizo municipal de aseos públicos e á mellora dos xa
existentes: https://www.dropbox.com/s/u8oqll3tw3pk456/Moci%C3%B3n

%20%20Aseos%20p%C3%BAblicos.pdf?dl=0
Defende Miguel. Voto a favor.
D.O: Moción relativa á reordenación do espazo urbano da zona de Os Remedios:
https://www.dropbox.com/s/u79v826g0n1l1fz/Moci%C3%B3n%20Parking%20Couto.pdf?dl=0
Defende Martiño. Abstención.
D.O: Moción relativa a reducir a carga de traballo así como á reincorporación de
persoal nos negociados de Estatística e Rexistro do
concello:https://www.dropbox.com/s/lm79xegzil1klr0/Moci%C3%B3n%20Registro.pdf?

dl=0
Defende Ledi. Voto a favor.
PSOE: Moción para instar ao goberno municipal a adoptar medidas de respaldo institucional
ao comité Anti-SIDA de Ourense: https://www.dropbox.com/s/e5eh4mgg4l2qv0n/MOCION

%20PSOE%20PLENO%20NOVEMBRO%20-%20Comit%C3%A9%20Cidad
%C3%A1n%20AntiSida.pdf?dl=0
Defenden Ledi ou Miguel. Voto a favor.

PSOE: Moción para instar ao goberno municipal á execución de actuacións urxentes no barrio de
A Carballeira: https://www.dropbox.com/s/znire7rpj2nqqte/MOCION%20PSOE

%20PLENO%20NOVEMBRO%20-%20Actuaci%C3%B3ns%20Urxentes%20Barrio
%20da%20Carballeira.pdf?dl=0
Defende Miguel. Voto a favor.
PSOE: Moción para instar ao goberno municipal á elaboración dunha proposta global de reforma
fiscal a nivel municipal: https://www.dropbox.com/s/o4yfixd09w19cza/MOCION

%20PSOE%20PLENO%20NOVEMBRO%20-%20Reforma%20Fiscal
%20Municipal.pdf?dl=0
Defende Martiño. Voto a favor.

7. Mocións de urxencia
8. Parte de información, impulso e control: rogos e preguntas
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/AEzksQJP:xOIhB2r7Wdak1w
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

3.) Outros temas:
Rendición de contas:
Reforma fiscal e rebaixa IBI
Moción de censura - escrito DO

