
 

NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

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

            
Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto
N.º 2022005785 da Alcaldía-Presidencia de data
15  de  xuño de  2022,  convocouse  sesión
ordinaria da Xunta de Goberno Local,  que terá
lugar en primeira convocatoria o día  17 de xuño
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, da acta da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local de 09 de xuño de 2022.

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.-  Sentenza  núm.  115/22  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
Procedemento Abreviado núm. 171/2021, promovido por Dª Catalina Álvarez Ogando. Expte. 2021035980

3.-  Sentenza  núm.  113/22  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
Procedemento Abreviado núm. 243/2021, promovido por don Gumersindo Rapela Sarmiento, don  Camilo
Rapela Sarmiento e dona Tomasa Romero de Avila Coronado. Expte. 2021042946

4.- Sentenza ditada pola Sala contenciosa-administrativa, Sección 1ªª, do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia de A Coruña, no recurso de apelación núm. 85/2022, promovido polo Concello de Ourense. Expte.
2022025033

5.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de demandado
diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no  procedemento  abreviado  núm.
116/22, interposto por D. José Luis Rubín Curras. Expte. 2022025036

6.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de demandado
diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no  procedemento  abreviado  núm.
138/22, interposto por SAMARO 298 SL contra o Acordo do Pleno do Tribunal Económico-Administrativo do
Concello de Ourense de data 7/10/2021. Expte. 2022022670

7.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de demandado
diante do Xulgado do Social núm. 1 de Vigo, no procedemento ordinario núm. 342/22, interposto por don
Carlos Álvarez Álvarez, contra o Instituto Nacional da Seguridade Social, a Tesorería Xeneral da Seguridade
Social e o Concello de Ourense. Expte. 2022025045

8.- Sentenza ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no Procedemento Ordinario 7572/2021
promovido por Maria Elena Martinez Balado e Bautista Rodríguez Diaz, pola que se estimou parcialmente o
recurso interposto contra a resolución do Xurado de Expropiación de Galicia de 27 de maio de 2021, que
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fixou o prezo xusto da leira expropiada por ministerio da lei denominada “Acevedo” . Expte. 2022025359

9.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de demandado
diante do Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no Procedemento Ordinario 119/2022-A,
interposto por Dª Felicitas Santas Campos contra a declaración de ruína do inmoble sito na rúa Portalón do
Casar, 1. Expte. 2022025370

10.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de demandado
diante do Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no Procedemento Ordinario 318/2021-B,
interposto  pola  entidade  mercantil  BODEGAS  MILENIUM  S.L.  Y  OTROS  contra  a  imposición  dunha
infracción leve por verteduras industriais. Expte. 2022025374

11.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de demandado
diante do Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no Procedemento Ordinario 36/2022-E
interposto por don Segundo Pereira Feijoo contra a desestimación presunta da solicitude de abono dunha
factura do Servizo de Formación Ocupacional. Expte. 2022025364

12.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de demandado
diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no Procedemento Ordinario 7176/2022, interposto por Dª
Marisa Marimón e outros contra o acordo do Xurado de Expropiación de Galicia en relación cas leiras da
súa propiedade sitas na zona 6 e 19 do SU-3 do PXOU. Expte. 2022025377

13.- 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 Ordinario 61/2022,
interposto pola entidade mercantil SACYR SOCIAL. Expte 2022025369

14.-  Sentenza  ditada  polo  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia,  no  Recurso  de  Apelación  núm.
4082/2022,  promovido  por  LA  DIOCESIS  DE  OURENSE  contra  a  Sentenza  ditada  polo  Xulgado
Contencioso-Administrativo  número  1  de  Ourense,  no  Procedemento  ordinario  268/2020.  Expte.
2022025361

15.- 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 Ordinario 149/2022,
interposto pola entidade mercantil ONET IBERIA SOLUCIONES, S.A.U.. Expte. 2022025372

16.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de demandado
diante do Xulgado Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense no Procedemento Ordinario 318/2021,
interposto por VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A contra a reclamación de pago da factura
correspondente  aos  traballos  de  mantemento  e  mellora  das  zonas  verdes  do  Concello  de  Ourense
correspondente ao mes de Xaneiro 2019. Expte. 2022025373

17.-  Sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no  Procedemento
Ordinario 210/2021, promovido por Rafael Rodríguez Vilariño e outros contra o Decreto polo que aprobouse
definitivamente a modificación orzamentaria 2P/2021. Expte. 2022025422

18.-  Dar  conta  da  sentenza  ditada  polo  Xulgado  do  contencioso  administrativo  nº  1  de  Ourense,  no
procedemento ordinario 80/2021 promovido a instancia de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MIRADOR DE
SAN LAZARO NUM. 11 contra a instrución ditada pola Xunta de Goberno de data 17/12/2020, pola que se
estableceu  as condicións xerais  para a  tramitación de solicitudes  de autorización  de ocupación da  vía
publica mediante terrazas de veladores no municipio de Ourense. Expte 2022025272

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS
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19.- O Colexio "Maria Auxiliadora Salesianos", proxecto básico e de execución de instalación de ascensor e
escaleiras exteriores sita Praza Don Bosco 1. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2021017535.

20.-  D.  Victor  Quintas  González  e  dona  Isabel  Prada  González,  proxecto  básico  e  de  execución  de
construción  de  vivenda  unifamilair  sita  Soutelo  1  O  Peliquin.  Expte.  Sección  Licenzas  Urbanísticas
2021030854.

21.- Comunidade de Propietarios, proxecto básico e de execucion de instalación de ascensor sito Antonio
Puga 33. Expte.Sección Licenzas Urbanísticas 2022001682.

SERVIZO DE PLANEAMENTO, XESTIÓN URBANÍSTICA E PATRIMONIO

PATRIMONIO

22.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polas lesións sufridas como consecuencia dun accidente
na rúa Marcelo Macías. Expediente núm. 2022024320.

SERVIZO DE REHABILITACIÓN, VPP E PERIS

23.-  Aprobación da modificación do artigo 9.2 das bases que rexen a convocatoria de subvencións do
programa de Fomento da Rexeneración e Renovación Urbana e rural para as ARRUs (antes ARIs) do Casco
Histórico de Ourense – 18ª  fase e do Núcleo Etnográfico de Seixalbo –  13 ª  fase;  Polvorín-Camelias-
Carballeira – 6ª fase e Serra San Mamede -Cruceiro Quebrado – Inmaculada – 4ª fase- Expte.2021029128.

24.-  Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago á Comunidade de propietarios de Avda
Portugal 119 para a instalación dun ascensor no edificio sito na Avda. de Portugal 119, dentro da ARRU
Polvorín-Camelias-Carballeira-Prórroga  5Fase-  Plan Estatal  de Fomento da  Rexeneración e  Renovación
Urbana e Rural. Expte. 2021023263.

SERVIZO DE CONTRATACIÓN

25.- Aprobación, se procede, do expediente para contratar o servizo de mantemento do centro de proceso
de datos do Concello de Ourense. (Expte. 2022015218)

26.-  Aprobación,  se procede,  o expediente para contratar,  mediante procedemento aberto,  as obras do
proxecto de instalación de elevador en Avilés de Taramancos. (Expte. 2022017222)

ALCALDÍA

27.- Plan de medidas anti – fraude para a xestión de fondos europeos do Concello de Ourense (expediente
nº 2022025102)

28.- 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.
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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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