
 

NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

ORGANO:
XUNTA DE GOBERNO LOCAL
DÍA:
30 de decembro de 2021
HORA: 
8:30 horas
LUGAR:
Sala de Xuntas
SESIÓN:
ordinaria

            
Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto
Nº 2021009535 da Alcaldía-Presidencia  de data
28  de  decembro  de  2021,  convocouse  sesión
ordinaria da Xunta de Goberno Local,  que terá
lugar  en  primeira  convocatoria  o  día  30  de
decembro  de  2021,  ás  8:30 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 da Xunta de Goberno Local de 23 de decembro
de 2021 e extraordinaria e urxente de 29 de decembro de 2021.

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

APERTURAS

2.- "INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL".- Expte. Aperturas 2021014132.- Licenza de obra
e actividade para proxecto básico e de execución de adptación de local para Sección de Invalidez e Unidade
Médica na Rúa Juan XXIII, nº 27 e 29 planta primeira.

SERVIZO DE PLANEAMENTO, XESTIÓN URBANÍSTICA E PATRIMONIO

PATRIMONIO

3.- Adquisición do inmoble sito na rúa Basilio Álvarez, núm.6. RC 202100041024

SERVIZO DE REHABILITACIÓN, VPP E PERIS

4.- Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago á Comunidade de propietarios de Benito
Fernández núm.1 para o illamento do edificio situado na rúa Benito Fernández Alonso núm.1 dentro da
ARRU Polvorín -Camelias-Carballeira. Expte. 2020034968.
 
5.- Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago a Manuel Figueiras Arias para a rehabilitación
da súa vivenda sita na rúa Filomena Dato núm.4-3ºD dentro da ARRU Polvorín- Camelias-Carballeira. Expte.
2020034978.
 
6.- Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago á Comunidade de propietarios de Fdez Bordás
núm.5 para a instalación dun ascensor no seu edificio sito na rúa Fdez. Bordás núm.5 dentro da ARRu
Polvorín-Camelias-Carballeira. Expte.2020010106.
 
7.- Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago á Comunidade de propietarios de Marañón 19-
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21 para a rehabilitación do edificio sito na rúa Marañón 19-21 dentro da ARRU Casco Histórico de Ourense
– 16ª fase. Expte.2019031101.

ALCALDÍA

8.- Autorización de gasto no expediente de contratación nº 2020028000 (expediente nº 2020028000)

SERVIZO DE CONTRATACIÓN

9.- Rectificación de erros no acordo de prórroga do contrato do servizo de mantemento de xestor de bases
de datos de Oracle no Concello de Ourense. (Expediente núm. 2021023447).

INFRAESTRUTURAS

10.-  Proposta  para acordar  o  pagamento,  polo  periodo 2012 a 2017,  das liquidacións  presentadas por
Viaqua  en  concepto  de  mantemento  e  conservación  dos  tanques  de  tormenta  e  obras  incluídas  nas
encomendas  de  xestión  asinadas  entre  o  Concello  de  Ourense,  Augas  de  Galicia  e  Confederación
Hidrográfica, segunod acordo da Xunta de Goberno Local de 21 de xuño de 2012 (Exp. 2018026362)

PARTICIPACIÓN CIDADÁ - ATENCIÓN CIDADÁ

11.- Convenio entre o Concello de Ourense e a Federación de AA.VV de Ourense Limiar, regulador da
subvención municipal nominativa a esta entidade para gastos de funcionamento e actividades xerais no
exercicio 2021. (expediente nº 2021028883)

12.- Convenio entre o Concello de Ourense e a Agrupación de AAVV do perímetro rural e da periferia Miño,
regulador da subvención municipal nominativa a esta entidade para gastos de funcionameneto e actividades
xerais no exercicio 2021 (expte. 2021028884)

13.- 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
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