(FCG/af)
D E C R E T O: Ourense, 26 de abril de 2016
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, 29 de abril de 2016.
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.
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ORDE DO DÍA
Apartado resolutivo:
Acta da sesión anterior, correspondente á ordinaria do día 31 de marzo de 2016.
Moción do Grupo Popular para esixir a dimisión e reprobar ao deputado don Ignacio
Gómez Pérez.
Resolución de reclamacións e aprobación definitiva da RPT de 2016.
Delegación na Deputación Provincial do exercicio das competencias do Concello de
Ramirás en materia de xestión recadatoria.
Resolución de alegacións e aprobación definitiva da Ordenanza reguladora da taxa
pola prestación do servizo de extinción de incendios no Parque de bombeiros da
Deputación no Polígono de San Cibrao das Viñas.
Expediente de modificación das bases de execución do orzamento para o ano 2016,
n.º 3/2016.
Rexeitamento da delegación de competencia efectuada polo Concello de Maceda
para a demolición de edificación situada nas Laxas n.º 5 (Maceda).
Moción do BNG a respecto das parcelas do predio Antela.
Moción do BNG a respecto dos danos causados polas choivas na Comarca da Limia.
Adhesión da Deputación Provincial de Ourense á EHTTA (European Historical
Thermal Town Association).
Resolución de alegacións e aprobación definitiva do expediente de modificación de
créditos n.º 2/2016.
Mocións de urxencia.
Apartado de control e fiscalización do goberno provincial
Dación do Decreto de delegación en don Pablo Pérez Pérez a representación da
Presidencia da Deputación no Consorcio Provincial de Ourense para a prestación do
servizo contra incendios e de salvamento.
Dación de conta das seguintes relacións de decretos:
- Presidencia: mes de marzo de 2016 e 2º adicional novembro e 2º adicional
decembro 2015, e 1º adicional febreiro de 2016.
- Deputado delegado de Facenda: mes de marzo, 3º de decembro de 2015 e 2º de
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xaneiro e 1º de febreiro de 2016.
- Deputado delegado de Administración Provincial: mes de marzo de 2016, e 1º
adicional de febreiro de 2016.
- Deputado delegado de Cooperación e Seguimento do Mandato 2015-2019: mes de
marzo de 2016.
Rogos e preguntas.
Así o dispón e o asina o Sr. presidente na data indicada. Dou fe.
O PRESIDENTE,
O SECRETARIO,

