
 

NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

ORGANO:
XUNTA DE GOBERNO LOCAL
DÍA:
23 de setembro de 2021
HORA: 
08:30 horas
LUGAR:
Sala de Xuntas
SESIÓN:
ordinaria

            
Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto
Nº 2021007040 da Alcaldía-Presidencia  de data
21  de  setembro de  2021,  convocouse  sesión
ordinaria da Xunta de Goberno Local,  que terá
lugar  en  primeira  convocatoria  o  día  23  de
setembro  de  2021,  ás  08:30 horas,  segundo o
previsto  no  artigo  41.4  do  Regulamento  de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico
das Corporacións Locais.  A orde do día será a
seguinte:

ORDE DO DÍA

APROBACIÓN ACTA

1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local de 16 de setembro de
2021.

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.- Dar conta da sentenza ditada polo Xulgado do Penal num. 1 de Ourense no Procedemento Abreviado
75/2021.

3.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de demandado
diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no  procedemento  abreviado  núm.
115/21.

4.- Auto ditado polo Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense, no procedemento abreviado
núm. 20/2021.

5.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de demandado
diante do Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense, no procedemento abreviado núm. 91/21.

6.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de demandado
diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no  procedemento  abreviado  núm.
105/21.

7.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de demandado
diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no  procedemento  abreviado  núm.
118/21.

8.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de demandado
diante do Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense, no procedemento ordinario núm. 56/20.

9.- Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo número Un de Ourense, no Procedemento
Ordinario 263/2018.
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10.- Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo número Un de Ourense, no Procedemento
Abreviado 4/2021.

11.- Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo número Un de Ourense, no Procedemento
Abreviado 5/2021.

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

APERTURAS

12.-  "PELUQUERIA  EVERMAN  S.L.U.".-  Expete.  Aperturas  2017023057.-  Solicitude  de  prórroga  para
licenza de obra de adaptación de local para perruquería sito en Rüa Colón, nº 7 baixo.

13.- "SPORT ZONE ESPAÑA COMERCIO ARTÍGOS DEPORTE S.A.".- Expediente Aperturas 2018026082.-
Licenza de obra para acondicionamento e execución de almacén no local destinado a comercio de venta de
equipamento deportivo e artifos de deporte na Rúa do Paseo, nº 15 baixo.

SERVIZO DE PLANEAMENTO, XESTIÓN URBANÍSTICA E PATRIMONIO

XESTIÓN URBANÍSTICA

14.- Aprobación definitiva do proxecto de urbanización do polígono 1 do Ar-2 da Zona 2 do SU-32 do Pxom.
Expte Xestión Urbanística 2018039200

15.- División en fases do proxecto de urbanización da zona 4 do SU-24 do Pxom Expte. Xestión Urbanística
2018006827

PATRIMONIO

16.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polas lesións e danos sufridos como consecuencia duhna
caída na rúa Vía Vella. Expte. 2020046158.

INFRAESTRUTURAS

17.- Memorias valoradas de obras con cargo ao importe de amortización de inversións da concesión de
auga, saneamento e depuración (Exp. 2020017442)

SERVIZOS XERAIS

18.- Expte.: 2021030486. Reparo Intervención 042R/2021. Aluguer “El Faisán Blanco S.L.”

CONCELLERÍA DE FACENDA

19.-  Expediente  de  modificación  orzamentaria  dos  orzamentos  do  Consello  Municipal  de  Deportes
2M/CMD/2021, utilizando a figura de créditos extraordinarios e de suplemento de crédito. (Exp. 1117/2021).
(Expte. 2021037179)

ALCALDÍA

20.- Modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento vixentes: Dotacións económicas aos
grupos municipais. Exp: 2021033845

21.- Información do Sr. Alcalde e Concelleiros de Área con Delegación, sobre resolucións adoptadas ata a
data.
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Infórmolle  que  de  conformidade  co  previsto  no  artigo  101.2  do  regulamento  orgánico  de  goberno  e
organización do Pleno e a Comisión especial de suxestións e reclamacións do Concello de Ourense (BOP
14.11.2012),  para  que  a  Xunta  de  Goberno  local  se  constitúa  validamente  na  primeira  convocatoria,
requírese a asistencia da maioría absoluta dos seus compoñentes.  Se non existise o quórum indicado,
constituirase nunha segunda convocatoria media hora despois da sinalada para a primeira, sendo suficiente,
neste caso, a asistencia de tres dos seus membros.

Lémbrase que a documentación relativa a estes asuntos encontrase á súa disposición na oficialía maior.

Ourense, na data da sinatura electrónica.

O oficial maior accidental,

Asdo.: José Manuel da-Cunha Babarro
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