(FCG/af)
D E C R E T O: Ourense, 24 de abril de 2018
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, 27 de abril de 2018.
HORA:
10.00 horas en primeira convocatoria*.
LUGAR:
Salón de sesión s 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 anterior correspondente á ordinaria do día 23 de marzo de 2018.
Reclamación formulada polo deputado provincial don Gonzalo Pérez Jácome, do
grupo provincial de Democracia Ourensana, contra o acordo do Pleno da Deputación
Provincial de Ourense do 23 de febreiro de 2018 de aprobación definitiva do
expediente de modificación de créditos e das bases de execución dos orzamentos do
INORDE n.º 1/2018.
Expediente de modificación de créditos e das bases de execución dos orzamentos do
INORDE n.º 2/2018.
Adhesión ao convenio de colaboración entre a AEAT e a FEMP para a recadación en
executiva dos ingresos de dereito público das corporacións locais.
Expediente de modificación orzamentaria por suplemento de crédito e crédito
extraordinario n.º 1/2018.
Programa provincial de cooperación cos concellos e mancomunidades para a súa
adaptación ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do
27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao
tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento xeral de
protección de datos).
Ratificación da decisión de iniciar o expediente de concesión da medalla de ouro da
provincia de Ourense a don Eligio Rivas Quintas.
Moción de Democracia Ourensana relativa á reprobación do presidente da
Deputación Provincial de Ourense, por usar diñeiro público para figurar no ranking
de transparencia.
Moción do Grupo Popular para creación dunha base da UME na provincia de
Ourense.
Moción do Grupo Socialista sobre apoio á declaración institucional do Eixo
Atlántico do noroeste peninsular sobre o corredor europeo de transporte ferroviario.
Moción de Democracia Ourensana relativa a instarlles á Xunta e ao Estado Español
para que constrúan na provincia de Ourense un centro de investigación de
intelixencia artificial.
Moción do Grupo Socialista sobre o plan reitor do Parque Natural da Baixa LimiaSerra do Xurés.
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Moción do BNG en apoio das demandas d@s comuneir@s do Parque do Xurés.
Moción do BNG respecto da situación da depuración de augas residuais na provincia.
Moción do Grupo Popular para a creación do centro de interpretación da Vía da
Prata-Camiño Mozárabe.
Mocións de urxencia.
Apartado de control e fiscalización do goberno provincial
Dación de conta das seguintes relacións de decretos:
- Presidencia: mes de marzo de 2018 e do 1º adicional de febreiro de 2018.
- Deputado delegado de Facenda: mes de marzo de 2018 e dos seguintes adicionais:
2º de xaneiro e 1º de febreiro de 2018.
- Deputado delegado de Administración Provincial: mes de marzo de 2018.
- Deputado delegado de Cooperación e Seguimento do Mandato 2015-2019: mes de
marzo de 2018.
Rogos e preguntas.
Así o dispón e o asina o Sr. presidente na data indicada. Dou fe.
O PRESIDENTE,
O SECRETARIO,

