
 

NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

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

            
Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto
Nº 2021006269 da Alcaldía-Presidencia  de data
17  de  agosto de  2021,  convocouse  sesión
ordinaria da Xunta de Goberno Local,  que terá
lugar en primeira convocatoria o día 19 de agosto
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 12 de agosto de
2021.

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

2.- Comunidade de Propietarios, licenza de obra para mellora das condicións de accesibilidade mediante a
substitución do ascensor no inmoble sito na Avd. de Zamora 60. Expte.  Sección Licenzas Urbanísticas
2021013532.

3.- Dª Josefa Pérez Cid e don Luis Pérez Bergantiños, proxecto básico e de execución rehabilitación vivenda
sita Adegas 6. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2021020107.

4.-  Don  CASTRO  BUJÁN  RODRÍGUEZ.-  Licenza  urbanística  de  segregación  o  certificación  de
innecesariedade de licenza de segregación de parcela sita na rúa Irixo, 6.- Expte. Sección de Licenzas
Urbanísticas 2021029095.

5.-  COMUNIDADE  DE  PROPIETARIOS  AVDA.  ALFONSO  RODRÍGUEZ  CASTELAO,  16.-  Licenza
urbanística para proxecto básico e de execución de cambio de cuberta no edificio sito na Avda. Alfonso
Rodríguez Castelao, 16.- Expte. Sección de Licenzas Urbanísticas 2021030470

6.- VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO DE GALICIA.- Licenza
urbanística  de  obra  para  proxecto  básico  e  de  execución  para  instalación  de  ascensor  en  edificio
administrativo sito na Avda. da Habana, 79.- Expte. Sección de Licenzas Urbanísticas 2021032166

SERVIZO DE PLANEAMENTO, XESTIÓN URBANÍSTICA E PATRIMONIO

PATRIMONIO

7.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polas lesións sufridas como consecuencia dunha caída na
rúa Río Mao.-Expediente de Responsabilidade Patrimonial 2020008114
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8.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polos danos causados no muro de peche dunha finca en
Vilar de Astrés. Expte. Expediente de Responsabilidade Patrimonial 2014008663.

9.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polos danos ocasionados nun vehículo na rúa do Hórreo a
causa dunha focha. Recurso Reposición.-Expediente de Responsabilidade Patrimonial 2020045773

10.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polas lesións sufridas como consecuencia dunha caída
na rúa da Unión. Bibian González González.-Expediente de Responsabilidade Patrimonial 2020008204

11.- Información do Sr. Alcalde e Concelleiros/as 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
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