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Convocatoria da Sesión Ordinaria da Xunta Goberno Local para o 26 de agosto de 2019
(XGL 18/2019)

Conforme ó ordenado pola Alcaldía por Resolución 2233/2019, de 22 de agosto, e de acordo co
previsto no art.113.1. e 2 do R.D. 2568/1986, como membro do seguinte órgano colexiado deste
Concello, convócaselle á sesión Ordinaria da Xunta de Goberno Local que terá lugar na Sala de
sesións do concello de Carballo o día 26 de agosto de 2019, ás 13:00 horas en primeira
convocatoria, e de non haber “quórum” suficiente, en segunda convocatoria unha hora despois.
Asi mesmo informáselle que a copia do borrador da Acta da sesión anterior foille remitida en
formato PDF ó enderezo electrónico que consta na copia da notificación da convocatoria. Do mesmo
xeito, comunícaselle que a partir desta data está á súa disposición, nesta Secretaría Xeral, a
documentación dos asuntos que se inclúen na Orde do Día da presente convocatoria.
Sesión de: Xunta de Goberno Local
Convocatoria: Sesión Ordinaria 18/2019

Data da sesión: 26/08/2019
Hora: 13:00

Orde do día
1.- Acta da sesión anterior (12/08/2019). Aprobación
2.- Publicacións boletíns oficiais.

4.- Subvencións. Concesións
4.1.- Subvencións dirixidas a entidades deportivas para o financiamento de proxectos de actividade
xeral durante o ano 2019.
4.2.- Subvencións dirixidas a entidades deportivas para o financiamento de organización de eventos
deportivos e actividades deportivas de carácter extraordinario durante o ano 2019.
4.3.- Subvencións dirixidas a entidades deportivas para o financiamento de organización e
participación en fases finais de ascenso a competicións nacionais e campionatos de España durante
o ano 2019.
5.- Gratificacións
CVD: neoCy4k3kaTSeINzsH06
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

FIRMADO POR Susana Mariño Lorenzo
Versión imprimible

(FECHA: 22/08/2019 11:24:00)

3.- Facturas, aprobación e pago.

6.- Vaos permanentes.
6.1.- Vao permanente na rúa Luis Calvo nº 19, baixo. Autorización.
6.2.- Vao laboral na rúa Bolivía nº 15. Autorización.
7.- Licenzas de obra.
7.1.- Reforma de zonas comúns e ampliación do oco de ascensor no edificio situado na rúa Vázquez
de Parga nº 10. Expte: 2019/U022/000052.
7.2.- Instalación de ascensor nun edificio situado na rúa Rosas nº 9. Expte: 2019/U022/000053.
7.3.- Remate das obras dunha estación de servicio situada na parcela K5-K6 do Parque Empresarial
de Carballo. Prórroga do prazo. Expte: 2019/U022/000071
7.4.- Construción dunha nave industrial destinada a resgardo de camións de bombeos na rúa do
Granito, parcela A3, do Parque Empresarial de Bértoa. Expte: 2019/U022/000064.
7.5.- Construción dunha nave industrial para fabricación, distribución e venda de produtos químicos
para a construción situada na Parcela F3 do Parque Empresarial de Bértoa. Expte: 2018/U022/000097
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7.6.- Legalización das obras para un establecemento deportivo do motor e obras de reforma e
ampliación da edificación (proxecto técnico modificado), situada en Vilardefrancos. Expte:
2019/U022/000030
8.- Licenzas de primeira ocupación.
8.1.- Vivenda unifamiliar situada no lugar de Loenzo de Abaixo nº 33, parroquia de Bértoa. Expte:
2018/U007/000039.
9. Rogos e preguntas

En proba da recepción da convocatoria e a orde do día, no seu caso, sírvase asinar a presente.
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Documento asinado dixitalmente, en Carballo, na data que figura ao marxe.
A Secretaria Acctal
Susana Mariño Lorenzo
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