
 

NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

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

            
Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto
Nº 2022002169 da Alcaldía-Presidencia  de data
15 de  marzo  de  2022,  convocouse  sesión
ordinaria da Xunta de Goberno Local,  que terá
lugar en primeira convocatoria o día 17 de marzo
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 10 de marzo de
2022.

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

2.- D. Rubén Julio Rodríguez Ramos, proxecto de reforma da licenza de obras nº 42/20. Expte. Sección
Licenzas Urbanísticas 2021045568.

3.- "GOMEZ P, S.L.", representada por don Juan Carlos Ferro González.- Corrección de oficio do acordo
número  9  da  Xunta  de  Goberno  Local  de  data  24  de  febreiro  do  2022.-  Expte.  Sección  de  Licenzas
Urbanísticas 2016029929

APERTURAS

4.- "ALBIA GESTION DE SERVICIO, S.L.".- Licenza de obra e de actividade para proxecto básico e de
execución de construcción de Tanatorio na rúa do Tinteiro, 2.- Expte.  Sección de Licenzas Urbanísticas
2019002820.

SERVIZO DE PLANEAMENTO, XESTIÓN URBANÍSTICA E PATRIMONIO

XESTIÓN URBANÍSTICA

5.- Corrección de erros, en relación con comunicación de resolucións do Xurado de Expropiación de Galicia,
de expropiación de bens e dereitos afectados pola execución do proxecto integrador da estación intermodal
de Ourense. Expediente de Xestión Urbanística 2017027218

PATRIMONIO

6.- Cumprimento de sentenza 241/2021 de 2 de decembro ditada no PA 10/2021 seguido no xulgado do
contencioso-administrativo núm. 2 de Ourense. Expediente núm. 2020016579.RC – 202200007453 e RC –
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202200007454.

7.- Protocolo de colaboración entre o Concello de Ourense e a Consellería de Facenda e Administración
Pública para o desenvolvemento urbanístico da zona das Lagoas. Expediente núm. 2022005256.

8.- Cumprimento de sentenza 233/2021 de 23 de novembro ditada no PA 11/2021 seguido no xulgado do
contencioso-administrativo núm. 2 de Ourense. Expediente núm. 2020008337.RC – 202200007445, RC –
202200007446, RC – 202200007447 e RC – 202200007448.

SERVIZO DE REHABILITACIÓN, VPP E PERIS

9.- Aprobación das bases que rexeran a convocatoria de subvencións do Programa de Fomento de Vivenda
2018-2021 para as ARRUs (antes ARIs) do Casco Histórico de Ourense (18ª fase),  Polvorín-Camelias-
Carballeira (6ª fase), Serra San Mamede-Cruceiro Quebrado- Inmaculada (4ª fase). e NIE de Seixalbo (13ª
fase).Aprobación da convocatoria correspondente. Anualidade 2021. Expte.2021029128

SERVIZO DE CONTRATACIÓN

10.- Adxudicación, se procede, do servizo de telecomunicacións do Concello de Ourense, lote 1- servizo
corporativo de telefonía fixa, rede de datos e acceso a Internet. (Expediente núm. 2021027503)

11.- Aprobación, se procede, do expediente para contratar, mediante procedemento aberto, as obras do
proxecto  de  acondicionamento  e  mellora  das  rúas  Valle  Inclán,  Ramón  Cabanillas  e  Bedoya,  na  súa
intersección con Valle Inclán e Avda. Bos Aires. (Expediente núm. 2021042356)

ASUNTOS SOCIAIS

12.- Aprobación Bases e Convocatoria libros e comedores. Expd.:2022004262.

13.-  Expediente  nº  2022003567.  Convalidación  de  acto  administrativo  relativo  na  omisión  da  función
interventora de fiscalización previa na factura de aluguer local Francisco de Moure nº 2 baixo.

PERSOAL E RECURSOS HUMANOS

14.- Abono de costas xudiciais 1210 € PTC 331-2015 Recurso Apelación 331-15 TSXG. EXP 2022007597

15.- Devolución de ingreso indebido no proceso selectivo de bombeiros – condutores correspondente á
Oferta de Emprego Público de 2020 (expediente nº 2021007222)

16.- EXP 2022007897. Abono de intereses Xudiciais XCA2. Execucion 54/2019.

CONCELLERÍA SERVIZOS XERAIS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS EUROPEOS, 
FORMACIÓN OCUPACIONAL, TURISMO, TERMALISMO, SISTEMAS DE INFORMACIÓN E 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

EMPREGO

17.- Proposta de resolución para a aprobación dun Convenio de Colaboración entre o Concello de Ourense
e a Universidade de Vigo para a creación dun espazo maker para o fomento da innovación tecnolóxica e
creativa,  no  marco  do  proxecto  0531_EMPRENDE_MAKERS_1_E,  aprobado  na  2ª  convocatoria  do
programa Interreg V_A España-Portugal (POCTEP 2014-2020) (Exp. núm. 2021050870)

ALCALDÍA
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18.- Omisión da fiscalización previa no expediente de recoñecemento da obriga de pagamento de xuros de
demora á Xunta de Galicia, derivados da devolución do anticipo da subvención concedida para a obra de
mellora do camiño de acceso a Zaín, no marco do Plan de mellora de camiños municipais 2017 – 2018.
(Expediente nº 2021045819, relacionado co expediente nº 2021023779). 

19.-  Ampliación  das  delegacións  de  carácter  xeral  da  Xunta  de  Goberno  a  favor  dos  concelleiros  –
delegados  de  área  en  materia  de  exercicio  de  accións  administrativas  de  reposición  da  legalidade,
revogación e declaración de caducidade de autorizacións e licenzas e execución forzosa dos actos ditados
no exercicio das atribucións delegadas (expediente nº 2022010263). 

20.- 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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