(FCG/af)
D E C R E T O: Ourense, 19 de decembro 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, 22 de decembro 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.
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ORDE DO DÍA
Apartado resolutivo:
Actas anteriores correspondentes á extraordinaria do día 16 de novembro de 2017 e á
ordinaria do día 24 de novembro de 2017.
Resolución de alegacións e aprobación definitiva da ordenanza reguladora do servizo
intermunicipal delegado de recollida de residuos urbanos da Deputación Provincial
de Ourense.
Modificación do convenio de colaboración asinado entre a C.H. do Miño-Sil, a
Deputación de Ourense e o Concello da Veiga, para o financiamento, execución e
entrega, para o seu mantemento e conservación, das obras do proxecto de
acondicionamento, protección e mellora da conectividade das marxes do río Xares ao
seu paso polos núcleos de Xares, Ponte e Baños (A Veiga).
Aprobación do convenio de colaboración entre a C.H. do Miño-Sil, a Deputación de
Ourense e o Concello de Vilamarín para o financiamento, execución e entrega, para o
seu mantemento e conservación, das obras de mellora do tratamento na EDAR do
parque empresarial de Vilamarín no Concello de Vilamarín (Ourense).
Proposta de dispensa ao Concello dos Blancos da obriga de prestar determinados
servizos mínimos e asunción destes servizos pola Deputación Provincial.
Proxecto de modificación de créditos orzamentarios 4/2017 do orzamento do
Consorcio Provincial de Incendios.
Aprobación da quinta addenda ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia,
a FEGAMP e as deputacións provinciais para a creación e implantación dos GES.
Aprobación inicial do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos
Municipais 2018.
Adaptación do contido do Plan Económico Financeiro da Deputación para o
cumprimento da regra de gasto á plataforma PEFEL.
Moción do Grupo Socialista sobre a construción dunha vía de circunvalación de alta
capacidade en Ourense.
Moción do BNG a respecto da conexión con Portugal, a través da Baixa Limia, e do
desenvolvemento social e económico da comarca.
Moción do BNG contra a subida de peaxes na AP-9.
Moción do Grupo Socialista sobre a modificación do Código Penal para introducir
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un artigo que prevexa e castigue o delito de apoloxía do fascismo e do totalitarismo.
Moción de Democracia Ourensana relativa á eliminación das taxas emitidas pola
pasada vaga de lumes.
Moción de Democracia Ourensana relativa ás mocións cuxa natureza ou efecto non
sexan particulares e específicas da provincia de Ourense.
Moción do Grupo Popular para a creación da rede provincial de andainas.
Mocións de urxencia.
Apartado de control e fiscalización do goberno provincial
Dación de conta das seguintes relacións de decretos:
- Presidencia: mes de novembro de 2017 e dos seguintes adicionais: 2º de setembro e
1º de outubro de 2017.
- Deputado delegado de Facenda: mes de novembro de 2017 e dos seguintes
adicionais: 3º de maio, 3º de xullo, 3º de agosto, 2º de setembro e 1º de outubro de
2017.
- Deputado delegado de Administración Provincial: mes de novembro de 2017 e 1º
adicional de outubro de 2017.
- Deputado delegado de Cooperación e Seguimento do Mandato 2015-2019: mes de
novembro de 2017 e 1º adicional de outubro de 2017.
Rogos e preguntas.
Así o dispón e o asina o Sr. presidente na data indicada. Dou fe.
O PRESIDENTE,
O SECRETARIO,

