
 

27/22.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO  
09 DE XUÑO DE 2022

Na cidade de Ourense, o nove de xuño de 2022, sendo as oito horas e trinta minutos
(08h:30’),  reúnese a Xunta de Goberno Local,  en sesión ordinaria en primeira convocatoria, na
Casa  do  Concello,  cos  seguintes  asistentes: Excmo.  Sr  Alcalde-Presidente:  D.  Gonzalo  Pérez
Jácome.  Srs/as.  Concelleiros/as:  D.  Antonio Fernández Martín,  dona Ana María  Fernández
Morenza, e don  Armando Ojea Bouzo,  que actúa como  Concelleiro-Secretario da Xunta, -non
asistindo dona Flora Moure Iglesias e don Jorge Pumar Tesouro-  -asisten como invitados: A Oficial
maior,  dona  Silvia  Alonso  Fernández;  o  Interventor  municipal,  don  Gonzalo  Alonso  Álvarez,  o
Asesor  xurídico,  don  Juan  Ramón  Costas  Núñez  e  a  letrada  municipal,  dona  Ana  Blanco
Nespereira-; ao obxecto de examinar os asuntos incluídos na orde do día e seguindo os informes
dos pertinentes Servizos municipais, sobre os que se adoptaron os seguintes acordos:

1.- Aprobáronse por unanimidade dos asistentes (4 votos a favor), as actas das sesións ordinaria
e,  extraordinaria  e  urxente,  da  Xunta  de  Goberno  Local,  de  02  e  06  de  xuño  de  2022,
respectivamente.

 

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.- 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. 72/22, interposto por LIDERGAL SL contra o Acordo do Pleno
do  Tribunal  Económico-Administrativo  do  Concello  de  Ourense  de  13/01/2022.  Expte.
2022016322

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(4 votos a favor), acordou:

Darse por informada 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. 72/22, interposto por  LIDERGAL SL contra o Acordo do Pleno do
Tribunal  Económico-Administrativo  do  Concello  de  Ourense  de  13/01/2022,  desestimando  a
solicitude de suspensión do acto impugnado (dilixencia de embargo) sen garantías.  Acordouse
remitir o expediente administrativo que deu lugar ó acto administrativo impugnado e emprazar a
todos os interesados téndose, por conseguinte, efectuado o personamento do Concello en virtude
do disposto no artigo 50.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.
A data do xuízo fixouse para o día 14/02/2023.

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:JSP6A9AK2T5ELWFH



2

3.-  Sentenza  núm.  94/22  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de
Ourense, no Procedemento Abreviado núm. 277/2020, promovido por Promeiga de Contratas
y Servicios SL. Expte. 2021002789

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(4 votos a favor), acordou:

1º.- Coñecer a sentenza núm. 94/22, de 24 de maio de 2022, ditada polo Xulgado Contencioso-
Administrativo núm. 2 de Ourense, no procedemento abreviado núm.  277/2020, promovido  por
Promeiga de Contratas y Servicios SL.

2º.- Darlle traslado da sentenza ao Órgano de Xestión Tributaria para o seu coñecemento e efectos
oportunos.

4.- 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.  82/22,  interposto  por  D.  David  Davite  Aguiar.  Expte.
2022023930

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(4 votos a favor), acordou:

Darse por informada 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.  82/22,  interposto  por  don  David  Davite  Aguiar,  contra  a
desestimación presunta do recurso de reposición  interposto contra solicitude  de recoñecemento
do abono dos pluses de nocturnidade e festividade no periodo de vacacións. Acordouse remitir o
expediente administrativo que deu lugar ó acto administrativo impugnado e emprazar a todos os
interesados  téndose,  por  conseguinte,  efectuado  o  personamento  do  Concello  en  virtude  do
disposto no artigo 50.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. A
data do xuízo fixouse para o día  15/02/2023.

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.  40/22,  interposto  por  dona  Pilar  Quiroga  Álvarez.  Expte.
2022023889

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(4 votos a favor), acordou:

Darse por informada 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.  40/22,  interposto  por  dona  Pilar  Quiroga  Álvarez  contra  a
desestimación  presunta  da reclamación contra   a  baremación de méritos  recollida na Acta  de
8/04/2021  pola  Comisión  de  Valoración,  na  convocatoria  de  provisión  temporal  en  réxime  de
comisión de servizos de dous postos de Oficial da policía local do Concello de Ourense. Acordouse
remitir o expediente administrativo que deu lugar ó acto administrativo impugnado e emprazar a
todos os interesados téndose, por conseguinte, efectuado o personamento do Concello en virtude
do disposto no artigo 50.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.
A data do xuízo fixouse para o día  1/02/2023.

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. 52/22, interposto por don Antonio Amoedo Moreira. Expte.
2022023898
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A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(4 votos a favor), acordou:

Darse por informada 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.  52/22,  interposto  por  don  Antonio  Amoedo  Moreira  contra  a
desestimación presunta da solicitude reclamando o dereito a percibir  o importe íntegro dos pluses
de nocturnidade e festividade no periodo de disfrute de permiso de paternidade  comprendido
entre 16 de setembro ao 13 de outubro de 2020. Acordouse remitir o expediente administrativo que
deu  lugar  ó  acto  administrativo  impugnado  e  emprazar  a  todos  os  interesados  téndose,  por
conseguinte, efectuado o personamento do Concello en virtude do disposto no artigo 50.2 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. A data do xuízo fixouse para o
día  1/02/2023.

7.-  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. 56/22,  interposto por don Fabio González Cadavid.  Expte.
2022023924

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(4 votos a favor), acordou:

Darse por informada 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.  56/22,  interposto  por  don  Fabio  González  Cadavid  contra  a
desestimación presunta da solicitude reclamando o dereito a percibir o importe íntegro dos pluses
de nocturnidade e festividade no periodo de disfrute de permiso de paternidade  comprendido
entre 1 de febreiro ao 2 de marzo de 2016. Acordouse remitir o expediente administrativo que deu
lugar ó acto administrativo impugnado e emprazar a todos os interesados téndose, por conseguinte,
efectuado o personamento do Concello en virtude do disposto no artigo 50.2 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. A data do xuízo fixouse para o día  8/02/2023.

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. 64/22, interposto por D. Javier Filgueiras Carballeira. Expte.
2022023926

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(4 votos a favor), acordou:

Darse por informada 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.  64/22,  interposto  por  D.  Javier  Filgueiras  Carballeira,  contra  a
resolución desestimatoria de 3/11/2021  desestimando a petición de abono de pluses, diferenzas de
pagas  extras  e  retribucións  complementarias  correspondentes  ao  periodo  de  policía  local  en
prácticas do Concello de Ourense. Acordouse remitir o expediente administrativo que deu lugar ó
acto  administrativo  impugnado  e  emprazar  a  todos  os  interesados  téndose,  por  conseguinte,
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efectuado o personamento do Concello en virtude do disposto no artigo 50.2 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. A data do xuízo fixouse para o día  8/02/2023.

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.  85/22,  interposto  por  don  Andrés  Pérez  González.  Expte.
2022016779

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(4 votos a favor), acordou:

Darse por informada 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.  85/22,  interposto  por  don  Andrés  Pérez  González  contra  a
Resolución do Conccellerio delegado de Seguridade Cidadá de 9/03/2022, desestimando o recurso
de reposición  interposto  contra  a   sanción  de  tráfico  por  circular  con  presenza  de  drogas no
organismo,  impoñendo unha multa  de 1.000  €  e  detracción  de  6  puntos.  Acordouse  remitir  o
expediente administrativo que deu lugar ó acto administrativo impugnado e emprazar a todos os
interesados,  téndose,  por  conseguinte,  efectuado  o  personamento  do  Concello  en  virtude  do
disposto no artigo 50.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. A
data do xuízo fixouse para o día  15/02/2023.

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. 114/22, interposto por don Ignacio de Rafael Ramos. Expte.
2022023932

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(4 votos a favor), acordou:

Darse por informada 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.  114/22,  interposto  por  don  Ignacio  de  Rafael  Ramos  contra  a
desestimación  presunta  do  recurso  de  reposición  interposto  fronte  á  solicitude  de  abono  de
diferenzas  retributivas  e  atrasos   por  realizar  funcións  de  superior  categoría,  de  sarxento  de
incendios.  Acordouse  remitir  o  expediente  administrativo  que  deu  lugar  ó  acto  administrativo
impugnado  e  emprazar  a  todos  os  interesados  téndose,  por  conseguinte,  efectuado  o
personamento do Concello en virtude do disposto no artigo 50.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da
xurisdición contencioso-administrativa. A data do xuízo fixouse para o día  14/02/2023.

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 abreviado núm. 301/21, interposto por Santo Domingo 58 CHC Promociones y
obras SL contra o acordo do Pleno do Tribunal Económico-Administrativo do Concello de
Ourense de 7/10/2021. Expte. 2022002737

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(4 votos a favor), acordou:

Darse por informada 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. 301/21, interposto por   Santo Domingo 58 CHC Promociones y
obras SL contra o acordo do Pleno do Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Ourense
de  7/10/2021,  desestimando  a  reclamación  económica.administrativa  interposta  contra  a
Resolución do Xefe do Órgano de Xestión Tributaria desestimando o recurso de reposición  fronte á
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liquidacións  polo  Imposto sobre  o incremento de valor dos terreos de naturaleza urbana nun
expediente de comprobación limitada (7.705,32 €). Acordouse remitir o expediente administrativo
que deu lugar ó acto administrativo impugnado e emprazar a todos os interesados téndose, por
conseguinte, efectuado o personamento do Concello en virtude do disposto no artigo 50.2 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. A data do xuízo fixouse para o
día 23/03/2023.

12.-  Oficio ditado polo Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, xunto coa
demanda e a sinalización para a celebración da vista para o 15/06/2022, no Procedemento
Abreviado  núm.  205/21,  admitindo  a  demanda  interposta  por  Dª  Rocío  Oliva  González
Álvarez. Expte, 2021040124

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(4 votos a favor), acordou:

Conformar  coa demanda promovida  por  Dª  Rocío  Oliva   González  Álvarez,  que  deu  orixe  á
apertura  do   procedemento  abreviado  205/2021  que  se  segue  no  Xulgado  Contencioso-
Administrativo núm. 2 de Ourense, e en consecuencia prestar a conformidade ás pretensións  da
demandante por estimalas acordes co  ordenamento xurídico.

ASESORÍA XURÍDICA

13.-  Acordar,  se procede,  a  execución provisional  da sentenza que declara o dereito  da
Xunta de compensación da zona 4 da SU 25, a concesión demanial do subsolo inicialmente
presentada. (Expte. 2022022335)

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(4 votos a favor), acordou:

Primeiro.- Acordar a execución provisional, nos seus propios termos, da sentenza de 8 de xuño de
2021 ditada polo Xulgado do contencioso administrativo numero 1 de Ourense, no procedemento
ordinario 220/2019, de conformidade polo ordenado polo Auto de 30 de marzo de 2022, que lle
recoñece á Xunta de compensación o dereito a obter mediante adxudicación directa a concesión
demanial privativa sobre espazos públicos definidos no proxecto refundido 1, de conformidade co
prego de condicións e canon que razoada e xustificadamente aprobe o Concello de Ourense. 

Segundo.-  Darlle traslado  do expediente  ao  Servizo  de Planeamento  e  xestión  urbanística,  a
efectos de que proceda a emisión de informes preceptivos relativos a concesión e a valoración
económica  dos  espazos  concesionais,  e  a  Asesoría  xurídica  para  a  elaboración  de  prego  de
condicións económico administrativas.

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

14.- COMUNIDADE DE PROPIETARIOS RÚA VELÁZQUEZ, 17.- Licenza urbanística de obras
para mellora de accesibilidade no edificio sito na rúa Velázquez,  17.-  Expte.  Sección de
Licenzas Urbanísticas 2021045528.
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A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(4 votos a favor), acordou:

1.- Conceder á Comunidade de Propietarios, rúa Velázquez, 17, licenza de obra de mellora nas
condicións de accesibilidade (ascensor) en rúa Velázquez, 17 de Ourense, consonte ó proxecto
redactado  polo  arquitecta  Julia  Vilas  Cruz,  asumindo a  dirección  de  obra  o  arquitecto  técnico
Joaquín Padrón Conde, cun presuposto de execución material de 42.190 euros, de conformidade
co  informe técnico  de data  04/05/2020 e  xurídico  de  01/06/2022 que  se  xuntan  a  efectos  de
motivación. 

2.- Requirir ó solicitante para que unha vez rematadas as obras achegue certificado final de obra
de técnico competente no que conste que as obras están completamente terminadas e axustadas á
licenza outorgada, e comunique a data a partir da cal poderá xirarse visita de comprobación. 

RÉXIME DE RECURSOS-. Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pode interpoñer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo
dun mes a contar desde o día seguinte ao da recepción da notificación,  de conformidade cos
artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas; ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, ante
o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, a contar desde o
día seguinte ao da recepción da notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13
de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se optase por interpor o recurso de reposición
potestativo  non  poderá  interpor  recurso  contencioso-administrativo  ata  que  aquel  sexa  resolto
expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que poida
interpoñer vostede calquera outro recurso ou acción que estime procedente. 

Condicións Xerais: 

1.- Conforme ao disposto no artigo 145 da Lei 2/2016, 10 de febreiro, do Solo de Galicia, o prazo
de iniciación das obras é de 6 meses contados a partires do día seguinte ao que se reciba o
presente documento, non podendo interromperse por tempo posterior a seis meses.

Ase mesmo, o prazo de terminación das obras é de tres anos contados do mesmo xeito que o
sinalado no parágrafo anterior. A administración poderá conceder prórrogas dos referidos prazos,
previa solicitude expresa, sempre que a licenza fose conforme coa ordenación urbanística vixente
no momento da concesión da prórroga. 
Cada prórroga non poderá concederse por prazo superior ao inicialmente acordado. A caducidade
da licenza será declarada pola Administración municipal previa tramitación dun procedemento con
audiencia ao interesado. 

2.- Rematadas as obras e dentro dos oito días seguintes, porao por escrito en coñecemento do
Concello, previa retirada das madeiras, estadas e materiais sobrantes para deixar expedito o paso
e limpa a rúa, que deberá repoñerse ao seu estado anterior ás obras, substituíndo o pavimento
deteriorado ou que fose removido.

3.- O Alcalde, por si ou por medio dos técnicos municipais ou da Inspección Municipal de Obras,
poderá visitar as obras cando o considere convinte co fin de recoñecer o seu estado de construción
e comprobar o cumprimento das condicións en que se concedeu esta licenza.

4.- Durante a execución das obras deberanse observar as seguintes prescricións: En toda obra de
nova planta ou de reforma é preceptiva a colocación de valo a unha altura mínima de 2,00 metros
sendo a distancia ao bordo de 1,00 metro nas beirarrúas que teñan 2 ou máis e de 0,60 nas de
menos. Se a rúa non ten beirarrúa, o valo colocarase á aliñación do edificio. Nos sitios onde exista
beirarrúa de pedra, executarase a fábrica de ladrillo sobre un apoio ou zócolo non adherido ao
pavimento, de xeito que poida demolerse o valo sen dano para a baldosa. A construción poderá ser
de ladrillo revestido e branquexado, ou pranchas metálicas entrevigadas.
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Non se autorizan valos de madeira, aglomerado de madeira, canizos, arpilleiras, etc. Para o acceso
á obra, colocaranse portas de madeira ou metálicas, que abrirán cara a dentro. Unha vez salvada a
planta baixa, será obrigatoria a retirada do valo de protección, debendo substituírse por outra aérea
voada, construída de xeito que impida a caída de obxectos á rúa. O seu saínte será o ancho da
beirarrúa cun máximo de 2 metros e a súa fronte e costados terán unha altura mínima de dous
metros. En cada unha das plantas haberá de colocarse unha rede protectora. 

Queda  prohibido  depositar  materiais  fóra  do  valo  de  protección.  A  responsabilidade  polo
incumprimento  da  obriga  a  que  se  refire  este  apartado  esixirase  ao  contratista  das  obras  e
subsidiariamente ao propietario, caso de ser distinto daquel. Para a carga, descarga, depósito e
labrado  de  materiais  e  extracción  de  entullos,  aterase  ás  disposicións  das  Ordenanzas  e  da
autoridade municipal. 

Deberá darse cumprimento ó contemplado no Decreto 352/2002 de 5 de decembro polo que se
regula a produción de residuos de construción e demolición, debendo o produtor de residuos contar
coa preceptiva autorización da Consellería de Medio Ambiente. 

SERVIZO DE PLANEAMENTO, XESTIÓN URBANÍSTICA E PATRIMONIO

PATRIMONIO

15.-  Reclamación  de  responsabilidade  patrimonial  polas  lesións  sufridas  como
consecuencia dunha caída na Avenida de Santiago. Expediente núm. 2022013524.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(4 votos a favor), acordou:

1.- Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por dona Dembi Mimosa
Nfuilu Matondo, polas lesións  sufridas como consecuencia dunha caída na rúa do Progreso, por
non ser o Concello de Ourense a Administración competente para resolvela.

2.-  Remitir as  actuacións  á  Unidade de Ourense  da  Demarcación  de  Estradas de  Galicia en
cumprimento do establecido no artigo 14 da Lei 40/15, de 1 de outubro, de réxime xurídico do
sector público.

3.-  Notificarlle  a  Dembi Mimosa Nfuilu Matondo, o informe xurídico de data 2 de xuño de 2022
para os efectos de motivación. 

Réxime de recursos: Este acto pon fin á vía administrativa e contra el poderá interpoñerse, con
carácter potestativo, recurso de reposición  ante o mesmo órgano que o ditou no prazo dun mes,
contado desde o día seguinte a aquel en que se notifique segundo o establecido nos artigos 52 da
Lei de 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e nos artigos 123 e 124 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Así
mesmo, contra este acto poderá presentarse directamente recurso contencioso-administrativo ante
o xulgado do contencioso administrativo de Ourense no prazo de dous meses contados a partir do
día seguinte a aquel que se notifique de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo,
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
No caso de interpoñer recurso de reposición non poderá impugnarse o acto ante a xurisdición
contencioso-administrativa  ata  que  se  resolva  o  recurso  expresamente  ou  se  produza  a  súa
desestimación por silencio administrativo.
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ASUNTOS SOCIAIS

Respecto a os puntos núms. 16 e 17 da orde do día, o Sr. Interventor manifesta que a autorización
de gasto non foi sometida a fiscalización.
Dona  Ana  María  Fernández  Morenza,  sinala  que  segundo  informa  a  Concelleira  de  Servizos
Sociais, o ano pasado estes expedientes foron sometidos a fiscalización e consta nos mesmos un
oficio de devolución por ser innecesaria. 
Responde o Sr. Interventor que estes gastos convertéronse en periódicos e repetitivos polo que xa
non deben xestionarse, segundo a nosa instrución, como contrato menor. Afirma tamén que por
omisión de fiscalización, os devanditos expedientes terán que volver a Xunta de  Goberno Local,
novamente para o seu convalidación. 
Dona  Ana  María  Fernández  Morenza,  sinala  que  non  existiu  un  cambio  normativo  nin
xurisprudencial, por tanto, descoñécese os fundamentos deste cambio de criterio por Intervención.

16.-  Convocatoria  Programa  de  Actividades  Infantís  Centros  Cívicos  2022/23.
Expd.:2022019537

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por un voto a favor do P.P. e tres
abstencións de D.O., acordou:

Primeiro.- Aprobar as bases reguladoras que rexerán a convocatoria pública para a selección de
proxectos para a súa inclusión no Programa de actividades dos centros cívicos para nenas e nenos
do Concello de Ourense, para o período 2022-2023.

Segundo.- Aprobar o gasto con cargo á partida 140.2311.22691 “Actividades en centros cívicos”
do  orzamento  vixente  na  contía  de  trece  mil  douscentos  cincuenta  euros  (13.250,00  €)
correspondentes ao ano 2022 co RC núm. 202200026305, e dezasete mil seiscentos cincuenta e
seis euros (17.656,00 €) para o ano 2023 co RC a futuros núm. 202200026306.

Terceiro.- Publicar as bases reguladoras que rexerán a convocatoria pública para a selección de
proxectos para a súa inclusión no Programa de actividades dos centros cívicos para nenas e nenos
do Concello de Ourense, para o período 2022-2023 no taboleiro de edictos e na páxina web do
Concello de Ourense (www.ourense.gal).

17.-  Convocatoria  Programa  Actividades  Adultos  Centros  Cívicos  2022-23.  Expd:
2022019539.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por un voto a favor do P.P. e tres
abstencións de D.O., acordou:

Primeiro.- Aprobar as bases reguladoras que rexerán a convocatoria pública para a selección de
proxectos para a súa inclusión no Programa de actividades dos centros cívicos para adultos do
Concello de Ourense, para o período 2022-2023.

Segundo.- Aprobar o gasto con cargo á partida 140.2311.22691 “Actividades en centros cívicos”
do orzamento vixente na contía de cinco mil euros (5.000,00 €) correspondentes ao ano 2022 co
RC núm. 202200027354 e dezasete mil seiscentos cincuenta e sete euros (17.657,00€) para o ano
2023 co RC a futuros núm. 202200026304 .

Terceiro.- Publicar as bases reguladoras que rexerán a convocatoria pública para a selección de
proxectos para a súa inclusión no Programa de actividades dos centros cívicos para adultos do
Concello  de Ourense,  para  o  período  2022-2023 no taboleiro  de edictos e  na  páxina  web do
Concello de Ourense (www.ourense.gal).
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18.- Reposición de legalidade da vía pública de 6 kioscos. Expd.:2022022915

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(4 votos a favor), acordou:

Primeiro: Ordenar a Alejandro Fuente Jansá, que proceda á retirada de xeito inmediato (15 días)
dos Kioscos referenciados neste expediente.

Segundo: Apercibir ao interesado, de xeito expreso, que para o caso de non retirar os kioscos da
zona de dominio público no prazo indicado, procederase por este Concello á execución forzosa coa
imposición de multas coercitivas e/ou execución subsidiaria, de acordo cos art 102 e 103 da vixente
lei 39/2015 de 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común das AAPP.

Terceiro: A notificación da presente resolución á parte interesada aos efectos legais indicados.

Réxime de  recursos:  Este  acto  pon  fin  a  vía  administrativa  e  contra  él  poderase  interpoñer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que o ditou, no prazo dun
mes  contado  a  partires  do  día  seguinte  ao  da  recepción  da  notificación,  de  conformidade co
disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do procedemento administrativo
común  das  Administracións  Públicas;  ou  ben  interpoñer  directamente  o  recurso  contencioso
administrativo.  Así  mesmo,  contra  este  poderase  interpor  directamente  o  recurso  contencioso
administrativo ante o Xulgado Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses
contados a partires do día seguinte ao da recepción da notificación, conforme o establecido no
artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa. Se
optase por interpoñer o recurso de reposición potestativo, non poderá interpor recurso contencioso
administrativo ate que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por
silencio. Todo iso, sen prexuízo de que poida interpoñer vostede calquera outro recurso ou acción
que estime procedente.

19.- Darse por enterada da información do Sr. Alcalde e Concelleiros de Área con Delegación,
sobre resolucións adoptadas ata a data.

Ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, o Excmo. Sr Alcalde-Presidente, levantou a sesión ás
oito horas e corenta e cinco minutos (08h:45’), do que como  Concelleiro-Secretario da Xunta de
Goberno Local dou fe.
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