(FCG/af)
D E C R E T O: Ourense, 27 de xuño de 2017
De conformidade co que dispoñen os artigos 46.2.a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de
bases do réxime local, 78, 80 e 82 do ROF, do 28 de novembro de 1986 e normas concordantes
–e para os efectos do artigo 58 do citado ROF-, convócase sesión ordinaria do Pleno da
Corporación Provincial.
DÍA:
venres, 30 de xuño de 2017.
HORA:
10.00 horas en primeira convocatoria*.
LUGAR:
Salón de sesións do Pazo Provincial.
*Se na primeira convocatoria non existise o quórum necesario segundo o disposto no número anterior,
entenderase convocada a sesión automaticamente á mesma hora, dous días despois.

ORDE DO DÍA
Apartado resolutivo:
1.2.3.4.5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

Acta da sesión anterior, correspondente á ordinaria do día 26 de maio de 2017.
Delegación na Deputación Provincial do exercicio das competencias do Concello de
Petín en materia de recadación executiva.
Expediente n.º 3/2017 de modificación das bases de execución do orzamento.
Programa Provincial de Cooperación cos concellos en materia de mocidade para o
exercicio 2017.
Modificación do Convenio de colaboración para creación e implantación dos Grupos
de Emerxencia Supramunicipais (GES) para inclusión da addenda aprobada pola
Comisión de Seguimento do Convenio o 1 de febreiro de 2017.
Modificación do Convenio de colaboración para creación e implantación dos Grupos
de Emerxencia Supramunicipais (GES) sobre réxime de pago das subvencións da
Deputación Provincial previstas no dito convenio.
Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de
San Cibrao das Viñas para a xestión e contratación delegada do servizo de
explotación e mantemento da EDAR de San Cibrao das Viñas.
Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Ourense e os concellos
de Cenlle, Punxín e San Amaro para a contratación delegada dun seguro de
responsabilidade patrimonial e multiriscos das instalacións de abastecemento en alta
Razamonde – San Trocado.
Convenio de colaboración entre a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Deputación
de Ourense e o Concello de Esgos, para o financiamento, execución e entrega, para o
seu mantemento e conservación, das obras do proxecto do paseo fluvial entre
Tarreirigo e o núcleo de Esgos, termo municipal de Esgos (Ourense).
Aprobación provisional do proxecto de trazado do acceso ao núcleo de San Vicente
de Leira desde a estrada OU-0807.

11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.-

21.22.23.-

Proposición da Presidencia sobre modificación do artigo 39 do Convenio colectivo
do persoal laboral ó servizo da Deputación.
Proposición da Presidencia sobre modificación do artigo 39 do Acordo regulador das
condicións de traballo do persoal funcionario.
Aprobación do proxecto de modificación do orzamento do Consorcio Provincial de
Incendios consistente na engádega do anexo de investimentos.
Aprobación do proxecto de modificación de créditos (C.E. 2/2017) do orzamento do
Consorcio Provincial de Incendios.
Moción de Democracia Ourensana relativa á retirada de delegacións de competencias
feitas a favor de don Jorge Pumar Tesouro.
Moción do BNG sobre o plan de mellora dos camiños rurais.
Moción do BNG sobre o plan de transporte da Xunta de Galicia.
Moción do Grupo Socialista sobre a implicación da Deputación de Ourense na
elaboración do plan de transporte público de Galicia.
Moción do Grupo Popular de apoio aos concellos para a elaboración do inventario de
bens inmobles que integran o patrimonio municipal.
Moción do Grupo Popular sobre a elaboración dun estudo urxente para a preparación
de franxas de biomasa como medida protectora contra incendios forestais nos
núcleos de poboación dos concellos.
Moción do Grupo Socialista para paliar os efectos da seca na provincia de Ourense.
Moción de Democracia Ourensana relativa á adquisición do arquivo histórico do
diario La Región.
Mocións de urxencia.
Apartado de control e fiscalización do goberno provincial

24.25.-

26.-

Dación de conta do ditame do xurado do premio “Otero Pedrayo 2016”
Dación de conta das seguintes relacións de decretos:
- Presidencia: mes de maio de 2017 e dos seguintes adicionais: 2º de marzo e 1º de
abril de 2017.
- Deputado delegado de Facenda: mes de maio de 2017 e dos seguintes adicionais:
3º de novembro de 2016 e 3º de febreiro, 2º de marzo e 1º de abril de 2017.
- Deputado delegado de Administración Provincial: mes de maio de 2017.
- Deputado delegado de Cooperación e Seguimento do Mandato 2015-2019: mes de
maio de 2017.
Rogos e preguntas.
Así o dispón e o asina o Sr. presidente na data indicada. Dou fe.
O PRESIDENTE,
O SECRETARIO,

