
 

NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

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

            
Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto
Nº 2022008160 da Alcaldía-Presidencia  de data
06  de  setembro de  2022,  convocouse  sesión 
ordinaria da Xunta de Goberno Local,  que terá
lugar  en  primeira  convocatoria  o  día  08  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,  da Xunta  de
Goberno Local, de 1 e 2 de setembro de 2022, respectivamente.

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.- Personamento do Concello en calidade de demandado diante do Xulgado do Contencioso-Administrativo
núm. 1 de Ourense, no procedemento abreviado 158/22 interposto por ALLIANZ en materia de reclamación
de responsabilidade patrimonial. Expte. 2022035297

3.- Personamento do Concello en calidade de demandado diante do Xulgado do Contencioso-Administrativo
núm. 2 de Ourense, no procedemento abreviado 156/22 interposto por MAPFRE e R. R. Á., en materia de
reclamación de responsabilidade patrimonial polos danos causados no vehículo por mor da caída dunha
árbore na Avda. Ribeira Sacra. EXPTE 2022035298

4.- Personamento do Concello en calidade de demandado diante do Xulgado do Contencioso-Administrativo
núm. 1 de Ourense, no procedemento abreviado 135/22 interposto por V. R. Á., en materia de reclamación
de responsabilidade patrimonial polos danos causados no vehículo por mor dun colector de lixo na R/ Vasco
Diaz Tanco. Expte.  2022035303

5.- Personamento do Concello diante do Xulgado de Instrución núm. 2, en calidade de perxudicado nas
Dilixencias Previas núm. 697/2022 que se seguen pola comisión dun delito de condución baixo substancias
psicotrópicas  ou  alcohólicas  polos  feitos  que  constan  no  Atestado  da  Policía  Local  274/2022,  e  en
reclamación dos danos causados a unha árbore. Expte 2022035309

6.-  Dar  conta  da  sentenza  ditada  polo  Xulgado  do  contencioso  administrativo  nº  1  de  Ourense,  no
procedemento ordinario  202/2021 promovido  a  instancia  de  R.  N.  P.  contra  o  Decreto  da  Alcaldía  de
Ourense 2021004188 de 25 de maio. Expte 2022035475

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS



 

7.-  VICESECRETARIA XERAL DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACION E UNIVERSIDADE DA
XUNTA DE GALICIA.- Licenza urbanística de obra para proxecto básico e de execución para instalación de
ascensor en Edificio Ribeiro no recinto da Universidade Laboral, sito na rúa da Universidade número 18.-
Expte. Sección de Licenzas Urbanísticas 2022034344.

SERVIZO DE PLANEAMENTO, XESTIÓN URBANÍSTICA E PATRIMONIO

PATRIMONIO

8.-  Responsabilidade  patrimonial  por  danos  derivados  de  caída  en  Rúa  Luis  Trabazos.  Expediente
2017017955.

9.- Solicitude de baixa de camiño en inventario. Camiño con ref. cat. 32900a212090050000tk en Granxa
Velle. Expediente 2022022990

10.- Responsabilidade patrimonial por danos derivados de caída en rúa Río Camba por mal estado de
baldosa en beirarúa. Expediente 2020042559

SERVIZO DE CONTRATACIÓN

11.- Rectificación, se procede, do erro material detectado no acordo da Xunta de Goberno Local adoptado
en sesión ordinaria de 1 de setembro de 2022 (apartado 7 da orde do día), polo que se adxudican as obras
do  proxecto  de  acondicionamento  e  mellora  das  rúas  Valle  Inclán,  Ramón  Cabanillas  e  Bedoya,  na
intersección con Valle Inclán e Avenida de Bos Aires. (Expediente núm. 2021042356)

12.- Aprobación, se procede, do expediente para contratar, mediante procedemento aberto, as obras do
proxecto  de  mellora  da  seguridade  peonil  mediante  pasos  de  peón  elevados.  (Expediente  núm.
2022027059)

13.- Aprobación, se procede, do expediente para contratar mediante procedemento aberto, as obras de
humanización e mobilidade vertical na contorna da Praza das Mercedes e na rúa Arturo Pérez Serantes.
(Expediente núm. 2022026621)

SERVIZOS XERAIS

14.- Aprobación da conta xustificativa do anticipo de caixa fixa. (Expte.2022029887)

TRANSPORTES

15.- Actualización tarifas servizo taxi do Concello de Ourense. Exp. 2022029236 de Transporte

16.- 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


	

