
 

NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

ORGANO:
XUNTA DE GOBERNO LOCAL
DÍA:
15 de setembro de 2022
HORA: 
08:30 horas
LUGAR:
Sala de Xuntas
SESIÓN:
ordinaria

            
Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto
Nº 2022008457 da Alcaldía-Presidencia  de data
13  de  setembro de  2022,  convocouse  sesión 
ordinaria da Xunta de Goberno Local,  que terá
lugar  en  primeira  convocatoria  o  día  15  de
setembro  de 2022,  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, das actas das sesións, ordinaria e, extraordinaria e urxente,  de 8 e 13 de
setembro de 2022, respectivamente.

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.- Personamento do Concello en calidade de demandado diante do Xulgado do Contencioso-Administrativo
núm. 2 de Ourense, no procedemento abreviado 176/22 interposto por PLUS ULTRA SEGUROS e J. V. S.,
en materia de reclamación de responsabilidade patrimonial. Expte. 2022036205

3.- Personamento do Concello en calidade de demandado diante do Xulgado do Contencioso-Administrativo
núm. 1 de Ourense, no procedemento abreviado 160/22 interposto por CATALANA OCCIDENTE en materia
de reclamación de responsabilidade patrimonial. Expte. 2022036209

4.- 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.
199/22, interposto por D. I. G. S. contra o Decreto de 13 de maio de 2022 ditado polo Concelleiro delegado
de Seguridade Ciudadá. Expte. 2022033851

5.- Sentenza núm. 269/2022 ditada polo Xulgado do Social núm. 1 de Vigo, no Procedemento Ordinario
núm. 342/2022, promovido polo D. C. Á. Á.. Expte. 2022025045

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

6.-  Dª M.  Á.  F.  e D. F.  M. B.  P.,  proxecto básico e de execución de rehabilitación parcial  de vivenda
unifamiliar sita Aldea Igrexa Beiro 37. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2018005360-2021028842.

7.- Dª A. S. P., cambio de uso de local a garaxe na rúa Río Támega 27. Exp. Sección Licenzas Urbanísticas
2021046165.

8.-  Comunidade  de  Propietarios,  proxecto  básico  e  de  execución  de  instalación  de  ascensor  sito
Portocarreiro Travesia C, 3. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2021050722.



 

SERVIZO DE CONTRATACIÓN

9.- Acordar, se procede, a prórroga do contrato do seguro de vehículos a motor do Concello de Ourense.
(Expediente núm. 2022004411)

10.- Aprobación, se procede, do expediente para contratar a subministración do equipamento para o espazo
Maker de Ourense, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) (proxecto
0531_EMPRENDE_MAKERS_1_E  aprobado  no  marco  do  programa de  cooperación  territorial  europea
(Interreg V a España Portugal POCTEP). (Expediente núm. 2022034444)

EDUCACIÓN

11.- Omisión fiscalización previa. Ref : 094R-21. Convalidación de acto administrativo relativo á omisión da
función interventora de fiscalización previa de facturas expedidas pola empresa Mantelnor Limpiezas SLU,
en concepto de servizo de limpeza e desinfección de centros educativos do Concello de Ourense. Expte. Nº
2022031876

12.- Información do Sr. Alcalde e Concelleiros de Área con Delegación, sobre resolucións adoptadas ata a
data.

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,

Asdo.: Silvia Alonso Fernández


	

