NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto
Nº 2021009575 da Alcaldía-Presidencia de data
29 de decembro de 2021, convocouse sesión
extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno
Local, que terá lugar en primeira convocatoria o
día 29 de decembro de 2021, ás 14:00 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:

ORGANO:
XUNTA DE GOBERNO LOCAL
DÍA:
29 de decembro de 2021
HORA:
14:00 horas
LUGAR:
Sala de Xuntas
SESIÓN:
extraordinaria e urxente

ORDE DO DÍA

1.- Ratificación da Urxencia da sesión.
PERSOAL E RECURSOS HUMANOS
2.- Oferta de Emprego Público do Concello de Ourense correspondente ao exercicio 2021 (prazas de
acceso libre). Expediente nº 2021044716.
3.- Modificación nº 2/2021 da Relación de Postos de Traballo do Consello Municipal de Deportes de
Ourense (modificación do posto de Xefatura da Administración do Consello Municipal de Deportes)..
Expediente nº 2021035042
SERVIZO DE CONTRATACIÓN

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.

A Oficial Maior
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4.- Aprobación, se procede, do expediente para contratar a subministración de 40 autobuses en tres lotes
para o servizo municipal de transporte urbano colectivo do Concello de Ourense. (Expediente núm.
2021033555)

