
 

34/21.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO  
12 DE AGOSTO DE 2021

Na cidade de Ourense, o doce  de agosto de 2021, 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. Jorge Pumar Tesouro, dona Ana María Fernández Morenza
e don Armando Ojea Bouzo, que actúa como Concelleiro-Secretario da Xunta, -non asistindo don
Telmo Manuel Ucha Álvarez e dona Flora Moure Iglesias-  -asisten como invitados: O oficial
maior accidental, don Javier Freire Gallego e o Interventor municipal, don Gonzalo Alonso Álvarez,
-non asisten o Asesor xurídico,  don Juan Ramón Costas Núñez e a letrada, 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:

APROBACIÓN ACTA

1.-  Aprobouse por unanimidade dos asistentes (4 votos a favor), a acta da sesión ordinaria da
Xunta de Goberno Local de 5 de agosto de 2021.

 

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

2.- D. Julio Marquina Fuentes, licenza de segregación de local sito na rúa Curros Enriquez
31B. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2020044636. 

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

1.- Declarar que a innecesariedade de licenza de segregación do local sito na rúa Curros Enríquez,
31B de Ourense de 197 m2 construídos en dous locais:

• local 1 composto por planta baixa  de 74 m2 construídos, situado na planta baixa do
edificio sito na rúa Curros Enríquez nº 31B.

• Local 2 de planta baixa con 85 m2 construídos y altillo de 38 m2 arrojando un total de
123,00 m2, situado na planta baixa do edificio sito na rúa Curros Enríquez nº 31B.

                                                   
Tendo  en  conta  que  devanditos  locais  xa  teñen  concedida  licenza  de  segregación  cando  se
outorgou para o local 1 a licenza de apertura pola XGL o 5/05/2008 e para o local 2 pola XGL de
6/09/2007. 

2.- Este acordo se adopta en base ós informes do arquitecto municipal de data 15/07/2021 e da
Tax de 03/08/2021 que se unen ao mesmo a efectos de fundamentación.
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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.

3.-  Don JUAN CARLOS VÁZQUEZ DA FONTE.- Licenza urbanística de proxecto básico e de
execución de adaptación de local  para vivenda na rúa José Antonio Moretón,  9.-  Expte.
Sección de Licenzas Urbanísticas 2020042761

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

1.- Conceder a  don Juan Carlos Vázquez Da Fonte, licenza de obra para  básico e de execución
de cambio de uso de local a vividero na rúa José Antonio Moretón, 9 de Ourense,  consonte ao
proxecto básico e de execución redactado pola arquitecta dona Rosa María Oveja Varela, quen
asume  a  dirección  de  obra,  cun  presuposto  de  execución  material  de  28.690,00  euros,  de
conformidade co informe técnico de data 23/07/202 e xurídico de 04/082021 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, achegue a inscrición rexistral de renuncia ao incremento do valor expropiatorio 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  ó 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. 
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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 o 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.
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.

APERTURAS

4.- "ROCKLIFE BOX & FIT OU S.L.".- Expte. Licenzas Apertura 2021017921.- Licenza de obra
para proxecto básico e de execución de local para centro deportivo.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(4 votos a favor), acordou:
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1.- Conceder a Rocklife Box & Fit Ou, SL.,  licenza de obra  para proxecto básico e de execución
de local para centro deportivo sito en rúa Balneario nº 15 de Ourense, de conformidade co informe
do oficial  de incendios de 08/07/2021, da aparelladora municipal  de 22/07/2021, da  enxeñeira
técnica municipal de 29/07/2021 e da Tax de 03/08/2021, os cales se unen ó presente acordo a
efectos de fundamentación.

2.- Requirir ó interesado para que achegue o certificado final de obra de técnico competente, no
que conste que as obras están completamente terminadas e axustadas á licenza outorgada e o
boletín de alta na instalación eléctrica. Advertirlle que non pode exercer  a actividade en canto non
obteña a preceptiva licenza de ocupación e o conforme da actuación comunicada.

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  ó 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 o 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.
Non se autorizan valos de madeira, aglomerado de madeira, canizos, arpilleiras, etc.
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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

5.-  Reclamación de responsabilidade patrimonial a nome de Arturo Gavilanes Fernández,
polos danos sufridos como consecuencia da caída dunha árbore no parque de San Lázaro.
Expediente de Responsabilidade Patrimonial 20200038304.

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

1.- Desestimar o recurso de reposición presentado por don Arturo Gavilanes Fernández, contra o
acordo da Xunta de Goberno Local do 13 de maio de 2021, no que se desestima a súa reclamación
de  responsabilidade  patrimonial  polos  danos  sufridos  o  día  13  de  agosto  de  2020  como
consecuencia da caída dunha árbore no parque de San Lázaro, por non concorrer os requisitos
que xustifican o dereito a unha indemnización.

2.- Notificarlle  a don Arturo Gavilanes Fernández, a Acciona Medio Ambiente SA e aos demais
interesados, o informe xurídico de data 3 de agosto de 2021 para os efectos de motivación.

 
Réxime de recursos:  Contra este acto poderá interpoñerse 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 establecido nos
artigos 52 da Lei de 7/1985, do 2 de abril,  reguladora das bases de réxime local  e 46 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

6.- Reclamación de responsabilidade patrimonial por filtracións de auga na subcomunidade
de garaxes doctor Temes núm. 16-18.- Responsabilidad Patrimonial 2019031893.
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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 María de los
Ángeles López Vázquez, no nome e representación da subcomunidade de garaxes doutor Temes
núm. 16-18-20, polos danos ocasionados nos citados garaxes como consecuencia das filtracións
de  auga  procedentes  dunha  zona  axardinada  de  titularidade  municipal,  por  no  concorrer  os
requisitos legaies que xustifican o derecho a unha indemnización.

2.-  Notificarlle a  dona  María  de  los  Ángeles  López  Vázquez,  no  nome  e  representación  da
subcomunidade de garaxes doutor Temes núm. 16-18-20, e aos demais interesados, o informe
xurídico de data 20 de xullo de 2021 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.

7.-  Adquisición  inmobles  sitos  na  Avenida  das  Caldas,  23  e  rúa  Basilio  Álvarez,  4.
Expediente núm. 2018025356.

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

1.- Adquirir o edificio sito na Avenida Basilio Álvarez, núm. 4 polo prezo de  douscentos quince mil
cento noventa e nove euros con sesenta e oito céntimos  (215.199,68 €).

A descrición do inmoble obxecto de a compra, segundo consta na certificación rexistral emitida pola
rexistradora da propiedade do distrito hipotecario de Ourense núm. 2 é a seguinte: “

URBANA.- Inmoble sinalado co número catro da avenida Basilio Álvarez, municipio de esta cidade.
Consta de de dúas plantas destinadas a almacén,  A superficie  construída é de cento setenta
metros cadrados sobre unha parcela de oitenta e nove metros cadrados. Linda: fronte por onde ten
a súa entrada, con rúa da súa situación – antes camiño da Carballeira –; dereita entrando, inmoble
sinalado co número 2 da mesma rúa; esquerda, inmoble sinalado co número 6 da mesma rúa,
propiedade de Radegonda Calabrese  de Blanco;  e  fondo,  inmoble  sinalado  co  número  23  da
avenida das Caldas. REFERENCIA CATASTRAL.- 3093027NG9839S0001UX. 

O inmoble  pertence  a dona María  Reyes Gómez  González  (NIF  ***81.24**)  don José  Andrés
Gómez González (NIF ***56.62**) e  María de las Mercedes Gómez González, (NIF ***64.27**) por
título de herdanza correspondéndolle a cada un deles unha terceira parte indivisa.

Inscrición:  A finca figura inscrita no rexistro da propiedade núm. 2 desta cidade (finca rexistral
37023, tomo 1961, libro 511, folio 7) 

Cargas: Libre de cargas e gravames reais. 
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Valoración técnica: douscentos quince mil cento noventa e nove euros con sesenta e oito céntimos
(215.199,68 €) 

2.- Aprobar e dispoñer o gasto, e recoñecer a obrigación polo importe de douscentos quince mil
cento noventa e nove euros con sesenta e oito céntimos (215.199,68 €) a favor de dona María
Reyes  Gómez  González,  don  José  Andrés  Gómez González  e   dona María  de  las  Mercedes
Gómez González, en concepto de pagamento do prezo da compra do inmoble sito na Avenida
Basilio Álvarez, núm. 4, con cargo á partida orzamentaria 220.1510.60001. 

O pago efectuarse do seguinte modo: dona María Reyes Gómez González, percibirá setenta e un
mil setecentos trinta e tres euros con vinte e tres céntimos (71.733,23 €); don José Andrés Gómez
González,  percibirá  setenta  e  un  mil  setecentos  trinta  e  tres  euros  con  vinte  e  tres  céntimos
(71.733,23 €) e dona Mercedes Gómez González, setenta e un mil setecentos trinta e tres euros
con vinte e dous céntimos (71.733,22 €)

Os gastos e impostos derivados do contrato, que está exento do IVE,  serán da conta do Concello
agás o Imposto de Incremento do Valor de Terreos  Urbanos.

3.- Adquirir o edificio sito na Avenida das Caldas núm. 23,  polo prezo de seiscentos sesenta e
nove mil setecentos setenta e oito euros con setenta e oito céntimos (669.778,78 €).

A descrición do inmoble obxecto da compra, segundo consta na certificación rexistral emitida pola
rexistradora da propiedade do distrito hipotecario de Ourense núm. 2, é a seguinte: “

URBANA.- Casa sinalada co número vinte e tres da Avenida das Caldas desta cidade – antes
marxe esquerda da estrada de Villacastín  a Vigo –.  Consta de planta  baixa destinada a usos
comerciais, planta primeira destinada a vivenda e bufarda ou espazo baixo cuberta destinada a
almacén. A superficie total construída é de catrocentos corenta e dous metros cadrados, sobre
unha parcela de douscentos setenta e sete metros cadrados. Linda; fronte, por onde ten a súa
entrada, coa Avenida das Caldas; esquerda entrando, inmobles sinalados cos números 4 e 6 da
Avenida  Basilio  Álvarez;  este  último  propiedade  de  Radegonda  Calabrese  de  Blanco.
REFERENCIAS  CATASTRALES:  3093025NG9839S0001SX,  3093025NG9839S0002DM,
3093025NG9839S0003FQ,  3093025NG9839S0004GW,  3093025NG9839S0005HE,
3093025NG9839S0006JR e 3093025NG9839S0007KT.

O inmoble pertence por título de herdanza aos seguintes propietarios e polas seguintes cotas: 

María Elisa Fernández González, con NIF ***67.23**D  (14,895000%).
Ventura Fernández González, con NIF ***30.69**  (13,125000%).
María Eva Gutiérrez Fernández, con NIF ***54.12** (3,065000%).
María Cristina Fernández Gutiérrez, con NIF ***35.77** (2,043300%).
María Estrella Fernández Gutiérrez, con NIF ***51.74** (2,043300%).
Emma Antonia Fernández Gutiérrez, con NIF ***46.28** (2,043300%).
Andrés Gutiérrez Iglesias, con NIF ***87.56** (1,532500%).
María del Carmen Gutiérrez Iglesias, con NIF ***66.82** (1,532500%).
Rodolfo Gutiérrez Montañés, con NIF ***40.43**  (1,532500%)
Miguel Ángel Gutiérrez González, con NIF ***81.31** (1,532500%).
María Emma Gutiérrez González, con NIF ***53.52** (1,532500%).
Francisco Fernández Lodeiro, con NIF ***01.33** (11,516600%).
José María Fernández Lodeiro, con NIF ***62.19** (11,516600%).
Beatriz Martínez Fernández, con NIF ***82.61** (5,758300%).
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Jorge Martínez Fernández, con NIF ***86.50** (5,758300%).
Alberto José Fernández Fernández, con NIF ***10.15** (3,808000 %).
Sara Fernández Rodríguez, con NIF ***69.51** (7,616000%).
María Esther Gómez Fernández, con NIF ***19.92** (1,269300%).
Elpidio Gómez Fernández, con NIF ***78.68** (1,269300%).
Jesús Gómez Fernández, con NIF ***04.83** (1,269300%).
María de los Ángeles Montañés Duce, con NIF ***94.99** (1,532500%)
Sara Fernández Rodríguez, con NIF ***69.51** (3,808000%).

María de los Ángeles Montañés Duce, ten tamén o usufruto  da cota de (1,532500%) don Rodolfo
Gutiérrez Montañes

Inscrición: A finca figura inscrita no rexistro da propiedade núm. 2 desta cidade (finca rexistral1984,
tomo 1961, libro 511, folio 1) 

Cargas: libre de cargas e gravames reais  

4.- Aprobar e dispoñer o gasto, e recoñecer a obrigación polo importe de seiscentos sesenta e
nove mil setecentos setenta e oito euros con setenta e oito céntimos (669.778,78 €), a favor de
María Elisa Fernández González, Ventura Fernández González, María Eva Gutiérrez Fernández,
María Cristina Fernández Gutiérrez, María Estrella Fernández Gutiérrez, Emma Antonia Fernández
Gutiérrez,  Andrés  Gutiérrez  Iglesias,  María  del  Carmen  Gutiérrez  Iglesias,  Rodolfo  Gutiérrez
Montañés,  Miguel  Ángel  Gutiérrez  González,  María  Emma  Gutiérrez  González,  Francisco
Fernández Lodeiro, José María Fernández Lodeiro, Beatriz Martínez Fernández, Jorge Martínez
Fernández, Alberto José Fernández Fernández, Sara Fernández Rodríguez, María Esther Gómez
Fernández, Elpidio Gómez Fernández, Jesús Gómez Fernández e María de los Ángeles Montañés
Duce, en concepto de pagamento do prezo da compra  do inmoble sito na Avenida das Caldas
núm. 23 con cargo á partida orzamentaria 220.1510.60001. 

O pagamento efectuarase do seguinte xeito:

TITULAR PREZO A PERCIBIR
María Elisa Fernández González 99.763,55 €
Ventura Fernández González 87.908,46 €
María Eva Gutiérrez Fernández 20.528,72 €
María Cristina Fernández Gutiérrez 13.685,79 €
María Estrella Fernández Gutiérrez 13.685,79 €
Emma Antonia Fernández Gutiérrez 13.685,79 €
Andrés Gutiérrez Iglesias 10.264,36 €
María del Carmen Gutiérrez Iglesias 10.264,36 €
Rodolfo Gutiérrez Montañés   9.237.93 €.
María de los Ángeles Montañés Duce             11.290, 79 €
Miguel Ángel Gutiérrez González 10.264,36 €
María Emma Gutiérrez González 10.264,36 €
Francisco Fernández Lodeiro 77.135,74 €
José María Fernández Lodeiro 77.135,74 €
Beatriz Martínez Fernández 38.568,07 €
Jorge Martínez Fernández 38.568,07 €
Alberto José Fernández Fernández, 25.505,71 €
Sara Fernández Rodríguez 76.516,06 €
María Esther Gómez Fernández   8.501,71 €
Elpidio Gómez Fernández   8.501,71 €
Jesús Gómez Fernández   8.501,71€

Os gastos e impostos derivados do contrato, que está exento do IVE,  serán da conta do Concello
agás o Imposto de Incremento do Valor de Terreos  Urbanos.
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5.- Incluír os inmobles adquiridos no inventario municipal e inscribilos no Rexistro da Propiedade.

6.- Elevar o contrato a escritura pública e  facultar ao Alcalde para firmar os documentos que sexan
necesarios para realizar a adquisición acordada.

7.- Darlle traslado aos interesados do informe xurídico de data 9 de agosto de 2021, para 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.    

8.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polas lesións sufridas como consecuencia
dunha  caída  na  rúa  Bispo  Cesáreo.-  Expediente  de  Responsabilidade  Patrimonial
2020036940.

 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 Rosa Ayuso
Blanco, polas lesións sufridas como consecuencia dunha caída na rúa Bispo Cesáreo, o día 3 de
agosto  de  2020,  por  non  concorrer  os  requisitos  legais  que  xustifican  o  dereito  a  unha
indemnización.  

2.- Notificarlle a dona Rosa Ayuso Blanco e aos demais interesados, o informe xurídico de data 2
de agosto de 2021 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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9.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polos danos ocasionados no vehículo con
matrícula  47799  FXF por  un  operario  municipal  con  motivo  dunha roza.-  Expediente  de
Responsabilidade Patrimonial nº 2021026518.

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

1.-  Considerar a  don  Alesandro  Gómez  González,  en  representación  de  dona  María  José
González Moya, desistido da súa solicitude de reclamación de responsabilidade patrimonial polos
danos ocasionados no vehículo con matrícula 47799 FX, por un operario municipal, o día 28 de
abril de 2021, por non reunir esta os requisitos legalmente esixibles segundo o disposto no artigo
67 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións
Públicas e non atender a interesada ao requirimento para completala.

2.- Arquivar o expediente.

3.-  Notificarlle a  don  Alesandro  Gómez  González,  en  representación  de  dona  María  José
González Moya, o informe xurídico de data 3 de agosto de 2021 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.

10.-  Reclamación de responsabilidade patrimonial polos danos causados nun colector de
lixo na rúa Galicia.- Expediente de Responsabilidade Patrimonial 2020029801

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

1.- Requirir a don Jorge André Martín (NIF ***5453**), para que pague ao Concello de Ourense a
suma de oitocentos dez euros con setenta céntimos (810,70 €) en concepto de indemnización
polos danos causados nun colector de lixo situado na rúa Galicia, núm. 12, o día 1 de agosto de
2020, debendo facer o pagamento mediante carta de pagamento emitida polo servizo de Facenda,
sendo responsables solidarias a compañía aseguradora Allianz, SA (NIF A28007748) e a mercantil
Viguesa de Transporte, SL (B36693778) titular do automóbil,  advertíndolles que de non facer o
pagamento  no  prazo  de  dez  días  porase  en  coñecemento  da  avogacía  consistorial  para  que
exercite as accións legais oportunas.
 
2.-  Que no caso de que non se atenda ó requirimento de pagamento,  a Avogacía Consistorial
exercite as accións xudiciais oportunas para obter o resarcimento dos danos causados por don
Jorge André Martí nun colector de lixo situado na rúa Galicia, núm. 12 ,o día 1 de agosto de 2020
cando conducía o vehículo marca IRISBUS, modelo Cityclass, con matrícula 3058-DDG, e dos que
son  responsables  solidarias  Viguesa  de  Transporte,  SL,  titular  do  automóbil,  e  a  compañía
aseguradora Allianz.
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3.- Notificarlle a don Juan Seijo Fresco, á mercantil  Viguesa de Transporte,  SL e a compañía
aseguradora Allianz, o informe xurídico de data 2 de agosto de 2021 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.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

11.- Expte. Núm 2021005589. Convalidación omisión función interventora firewalls.

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

1º.-  Convalidar a  recepción  de  dous  firewalls  realizada  no  expediente  2020011336,  malia  a
omisión da función interventora da comprobación material do investimento, ao estimar acreditada
de modo fidedigna a adquisición por importe de 116.186,80€ conforme a acta de recepción e aos
informes técnicos que obran no expediente. 

2º.- Aprobar e  dispoñer o gasto, e  recoñecer e  liquidar a favor de GREEN TIC, SISTEMAS Y
COMUNICACIONES SL (B94108156) unha obriga económica por importe de 116.186,80€,  con
cargo  á  aplicación  orzamentaria  120.9202.62600  do  orzamento  municipal  vixente,  AD  núm.
Operación: 202100036506.

3º.-  Dar  traslado  á Tesourería  para  os  efectos  da  contabilización  e  tramitación  do pagamento
correspondente.  

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

Dáse conta expresamente dos seguintes Decretos de Alcaldía:

• Decreto  núm.  2021006011,  de  delegación  temporal  das  funcións  da  Alcaldía  no
tenente de alcalde, don Armando Ojea Bouzo. E

• Decreto núm. 2021006066, de delegación temporal das funcións da área de Servizos
Sociais, nas concelleiras, dona Ana María Fernández Morenza e dona Flora Moure
Iglesias.
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E non habendo máis asuntos que tratar, o Excmo. Sr Alcalde-Presidente, levantou a sesión ás
oito horas e corenta minutos (08h:40'), do que como Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno
Local dou fe.
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