
 

NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

ORGANO:
XUNTA DE GOBERNO LOCAL
DÍA:
28 de outubro de 2021
HORA: 
08:30 horas
LUGAR:
Sala de Xuntas
SESIÓN:
ordinaria

            
Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto
Nº 2021007979 da Alcaldía-Presidencia  de data
26  de  outubro de  2021,  convocouse  sesión
ordinaria da Xunta de Goberno Local,  que terá
lugar  en  primeira  convocatoria  o  día  28  de
outubro  de  2021,  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 22 de outubro de
2021.

AVOGACIA CONSISTORIAL

2.- 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.
193/21.

3.- 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.
194/21.

4.-  Sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no  Procedemento
Abreviado núm. 283/2020.

5.- 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  abreviado  núm.
195/21.

6.- 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  abreviado  núm.
212/21.

7.- 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  abreviado  núm.
218/21.

8.- 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.
208/21.
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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  abreviado  núm.
217/21.

10.- 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  abreviado  núm.
226/21.

11.- Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo número Dous de Ourense, no Procedemento
Ordinario 64/2020-E,

12.- Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo número Dous de Ourense, no Procedemento
Abreviado 3/2021-E.

13.-  Dar conta que o Concello  de Ourense foi  emprazado polo Xulgado de Primeira Instancia nº  2 de
Ourense, no P.O. 937/21.

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

14.-  Comunidade  de  Propietarios,  proxecto  básico  e  de  execución  para  instalación  de  ascensor  sita
Francisco de Llorens 13. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2021018962.

APERTURAS

15.- "SALTOKI A CORUÑA S.L.".- EXPTE. APERTURAS 2018016143.- Licenza de obra e de actividade para
proxecto básico e de execución de reforma e acondicionamento para almacén e distribución de produtos de
contrucción na Carretera Nacional 120 KM 574, Outariz. 

16.-  "INVERSIONES  VOLTERRA,  S.L.",  representada  por  Juan  Luis  Brasa  Gómez.-  Expediente  de
Aperturas 2021016865.- Licenza de obra para proxecto de adaptación de local para bar restaurante na
Praza Santa Eufemia, nº1-baixo, de Ourense.

SERVIZO DE PLANEAMENTO, XESTIÓN URBANÍSTICA E PATRIMONIO

PATRIMONIO

17.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polos danos materiais causados nun sinal vertical na rúa
Río Sil.-Expediente 2018040279

18.- Reclamación de responsabilidade patrimonial por danos materiais causados nun sinal de tráfico na rúa
Cruceiro Quebrado.-Expediente 2019024742

19.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polas lesións sufridas como consecuencia dunha caída
na avenida da Universidade.-Expediente de Responsabilidade Patrimonial 2021032311

20.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polos danos causados no vehículo con matrícula 5010
LKS na rúa Antonio Faílde Gago.-Expediente de Responsabilidade Patrimonial 2021033759

21.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polas lesións e danos sufridos como consecuencia duhna
caída no cemiterio de San Francisco. Expediente de Responsabilidade Patrimonial 2020008327

22.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polas lesións e danos sufridos como consecuencia duhna
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caída na rúa do Paseo.-Expediente 2020038574

23.-  Reclamación  de  responsabilidade  patrimonial  polos  danos  causados  nun  sinal  de  tráfico  na  rúa
Remedios polo vehículo con matrícula 5743-KKW.-Expediente 2020024614

24.-  Reclamación  de  responsabilidade  patrimonial  polos  danos  causados  nun  sinal  de  tráfico  na  rúa
Remedios.-Expediente 2020024612

25.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polos danos causados polo vehículo con matrícula 4929-
KVW nun farol do alumeado público situado na N-525, PK 237.-Expediente 2020022482

26.- Reclamación de responsabilidade patrimonial por danos materiais causados nun farol de alumeado
público na rúa Doctor Marañón.-Expediente 2019017425

27.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polos danos causados nun sinal vertical situada na rúa
Vicente Risco.-Expediente 2021002722

28.- Repetición contra VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA S.A.U, concesionaria do
servizo municipal de augas, polos danos causados nun vehículo como consecuencia do mal estado da tapa
dun sumidoiro na rúa Río Barra.-Expediente 2019024867

29.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polos danos causados nun farol do alumeado público na
praza Eduardo Barreiros.-Expediente 2021003637

30.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polas lesións sufridas como consecuencia dunha caída
na rúa do Progreso.-Expediente 2021040499

31.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polos danos causados nun sinal vertical situada entre a
avenida de Zamora e a rúa do Regato.-Expediente 2021002720

32.- Reclamación de responsabilidade patrimonial por danos materiais causados nun farol do alumeado
público na rúa Vasco da Ponte.-Expediente 2019038426

33.-  Reclamación  de  responsabilidade  patrimonial  polos  danos  causados  por  filtracións  de  augas.-
Expediente de Responsabilidade Patrimonial 2020021911

34.-  Reclamación  de  responsabilidade  patrimonial  polos  danos  causados  nun  sinal  de  tráfico  na  rúa
Progreso.-Expediente 2020039212

35.- Reclamación de responsabilidade patrimonial por danos materiais causados nunha árbore situada na
rúa Río Támega.-Expediente 2019037317

36.- Rectificación de oficio do parágrafo cuarto punto segundo do acordo número 7 da sesión ordinaria da
Xunta de Goberno Local de 12 de agosto de 2021.Expediente núm. 2018025356.

SERVIZO DE REHABILITACIÓN, VPP E PERIS

37.- Concesión de axuda e recoñecemeto de obriga de pago da subvención a Adolfo Rodríguez de la Rúa
Román para a rehabilitación da súa vivenda na rúa Alejandro Outeiriño nº 8 –3º B. na ARRU Casco Histórico
de Ourense – 16ª fase. Expte. 2020034469

38.- Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago da subvención a á María Lourdes Cacharrón
Souto para a rehabilitación da súa vivenda sita na rúa Rúa Hernán Cortés núm. 28 – 1º na ARRU Casco
Histórico de Ourense –16ª fase. Expte 2019029986
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39.- Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago á Subcomunidade de propietarios de Heroes
do exército 11para a instalación dun ascensor no edificio sito na rúa Heroes do exercito 11 dentro da ARRU
Polvorín-Camelias-Carballeira. Fase 5. Expte 2019042834

40.- Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago da subvención á Comunidade de propietarios
de Fernández Alonso 21 para a rehabilitación do seu edificio na rúa Benito Fernández Alonso 21 na ARRU
Polvorín-Camelias-Carballeira Fase 5- Expte.2020011661
 
 
SERVIZO DE CONTRATACIÓN

41.- Adxudicación, se procede, do servizo de redacción do proxecto de humanización das rúas Ánxel Barxa
Compositor, Mestre Vide, Eduardo Blanco Amor e Alfonso R. Castelao do Concello de Ourense. (Expediente
núm. 2020028000)

42.-  Rectificación de erros,  se procede,  do prego de prescricións técnicas que rexe a contratación por
procedemento aberto e trámite ordinario suxeito a regulación harmonizada, da subministración e instalación
de xogos infantís, os seus pavimentos de seguridade e o mobiliario auxiliar para a renovación, posta en
valor  e  adaptación  á  normativa  vixente  de  varios  parques de  xogos infantís  do  Concello  de  Ourense.
(Expediente núm. 2021022305)

43.- Aprobación, se procede, do expediente para contratar, mediante procedemento aberto simplificado, o
proxecto de control de caudais no Concello de Ourense. (Expediente núm. 2020035886)

44.- Rectificación, se procede, do prego de prescricións técnicas aprobado pola Xunta de Goberno Local, en
sesión ordinaria de 30/09/2020 (apartado 27 da orde da sesión), para a contratación da subministración e
instalación de xogos infantís, os seus pavimentos de seguridade e o mobiliario auxiliar para a renovación,
posta  en  valor  e  adaptación  á  normativa  vixente  de  varios  parques  de  xogos infantís  do  Concello  de
Ourense. (Expediente núm. 2021022305)

INFRAESTRUTURAS

45.- Memorias valoradas de obras con cargo ao importe de amortización de inversións da concesión de
auga, saneamento e depuración (Exp. 2020017442)

CULTURA

46.- Adhesión ao programa Bono Cultural da Xunta de Galicia (Expediente 2021040874)

EDUCACIÓN

47.- Convalidación de acto administrativo relativo á omisión da función interventora de fiscalización previa
nas facturas 0 20-01776, 20-01953, 20-02167, 20-02387, V02191, V02360, V02478, V02651, expedidas
pola empresa Itma SL, en concepto de servizo de limpeza e desinfección de centros educativos do Concello
de Ourense en turno de mañá (lote II) por un importe conxunto cifrado en 21.205,22 euros modificación
contrato servizo limpeza centros educativos públicos de educación infantil e primaria. Lotes II

48.- 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,
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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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