46/21.- ACTA ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
22 DE OUTUBRO DE 2021

Na cidade de Ourense, o vinte e dous de outubro 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. Telmo Manuel Ucha Álvarez, don Jorge
Pumar Tesouro, dona Ana María Fernández Morenza, dona Flora Moure Iglesias e don
Armando Ojea Bouzo, que actúa como Concelleiro-Secretario da Xunta -asisten como invitados: A
Oficial maior, dona Silvia Alonso Fernández; a Interventora accidental, dona Paula María Álvarez
Fernández, 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:

APROBACIÓN ACTA
1.- Aprobouse por unanimidade dos asistentes (6 votos a favor), a acta da sesión ordinaria da
Xunta de Goberno Local de 14 de outubro de 2021.

AVOGACÍA CONSISTORIAL
2.- Dar conta do Auto ditado pola Audiencia Provincial de Ourense, en Autos de Apelación
390/2021.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1º.- Coñecer e non recorrer por ser favorable aos intereses municipais, o Auto 531/2021 ditado
pola Audiencia Provincial de Ourense, en Autos de Apelación 390/2021, que devén das Dilixencias
Previas 1019/2019 interposto por Blademil Hernández Martínez.
2º.- Darlle traslado do Auto ao Servizo de Policía Local para o seu coñecemento e efectos
oportunos.

3.- Personamento do Concello en calidade de demandado diante do Xulgado do
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense, no procedemento abreviado 90/2021.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
Darse por informada de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de demandado diante do Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense, no
procedemento abreviado 90/2021 interposto por Subcomunidad de Garajes Doctor Temes 16-1820, contra o acordo da Xunta de Goberno Local de 12/08/2021, desestimatorio da reclamación de
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responsabilidade patrimonial interposta polos danos sufridos nas prazas de aparcadoiro do seus
inmobles por mor dunha zona axardinada lindante, por un importe de 302,50 euros. A data do xuízo
é o 3/05/2022.

4.- Personamento do Concello en calidade de demandado diante do Xulgado do
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no procedemento abreviado 204/2.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
Darse por informada de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de demandado diante do Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no
procedemento abreviado 204/21 interposto por Xabier Álvarez Dieguez, contra a desestimación
presunta da reclamación de responsabilidade patrimonial interposta polas lesións sufridas ao caer
no paso de peóns que hai na rúa Pardo de Cela á altura do Pavillón dos deportes por mor dunha
focha existente na calzada que lle provocou unha escordadura, e reclama un importe de 4.520,04
euros. A data do xuízo é o 18/05/2022.

5.- Personamento do Concello para comparecer e personarse en calidade de demandado
diante do Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense, no procedemento
abreviado 93/2021.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
Darse por informada de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de demandado diante do Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense, no
procedemento abreviado 93/2021 interposto por María de los Ángeles López Vázquez, contra o
acordo da Xunta de Goberno Local de 16/08/2021, desestimatorio da reclamación de
responsabilidade patrimonial interposta polas lesións sufridas ao caer na beirarúa Alejandro
Outeiriño, 9 e 11, polo desnivel existente entre esta e un alcorque, e reclama un importe de
9.810,38 euros. A data do xuízo é o 23/11/2021.

6.- Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no
Procedemento Abreviado núm. 73/2019.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1º.- Coñecer a sentenza núm. 201/21 de 7 de outubro de 2021, ditada polo Xulgado
Contencioso-Administratvio núm. 2 de Ourense, no Procedemento Abreviado núm. 73/2019.
2º.- No suposto de que se interpoña recurso de apelación pola outra parte, comparecer nas
actuacións que se sigan diante da Sala Contenciosa-Administrativa do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia. A tal fin confíreselle a representación municipal á Avogacía Consistorial.
3º.- Darlle traslado da sentenza ao Servizo de Recursos Humanos, para o seu coñecemento e
efectos oportunos.

7.- Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no
Procedemento Abreviado núm. 127/2019.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
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1º.- Coñecer a sentenza de 7 de outubro de 2021, ditada polo Xulgado
Administrativo núm. 2 de Ourense, no Procedemento Abreviado núm. 127/2019.

Contencioso-

2º.- No suposto de que se interpoña recurso de apelación pola outra parte, comparecer nas
actuacións que se sigan diante da Sala Contenciosa-Administrativa do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia. A tal fin confíreselle a representación municipal á Avogacía Consistorial.
3º.- Darlle traslado da sentenza ao Servizo de Recursos Humanos, para o seu coñecemento e
efectos oportunos.

8.- Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no
Procedemento Abreviado núm. 211/2018.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1º.- Coñecer a sentenza núm. 199/2021 de 7 de outubro de 2021, ditada polo Xulgado
Contencioso-Administratvio núm. 2 de Ourense, no Procedemento Abreviado núm. 211/2018.
2º.- No suposto de que se interpoña recurso de apelación pola outra parte, comparecer nas
actuacións que se sigan diante da Sala Contenciosa-Administrativa do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia. A tal fin confíreselle a representación municipal á Avogacía Consistorial.
3º.- Darlle traslado da sentenza ao Servizo de Recursos Humanos, para o seu coñecemento e
efectos oportunos.

9.- Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no
Procedemento Abreviado núm. 213/2018.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1º.- Coñecer a sentenza núm. 197/2021 de 7 de outubro de 2021, ditada polo Xulgado
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no Procedemento Abreviado núm. 213/2018.
2º.- No suposto de que se interpoña recurso de apelación pola outra parte, comparecer nas
actuacións que se sigan diante da Sala Contenciosa-Administrativa do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia. A tal fin confíreselle a representación municipal á Avogacía Consistorial.
3º.- Darlle traslado da sentenza ao Servizo de Recursos Humanos, para o seu coñecemento e
efectos oportunos.

10.- Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no
Procedemento Abreviado núm. 215/2018.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
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1º.- Coñecer a sentenza núm. 200/2021 de 7 de outubro de 2021, ditada polo Xulgado
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no Procedemento Abreviado núm. 215/2018.
2º.- No suposto de que se interpoña recurso de apelación pola outra parte, comparecer nas
actuacións que se sigan diante da Sala Contenciosa-Administrativa do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia. A tal fin confíreselle a representación municipal á Avogacía Consistorial.
3º.- Darlle traslado da sentenza ao Servizo de Recursos Humanos, para o seu coñecemento e
efectos oportunos.

11.- Auto ditado polo Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense, no
procedemento abreviado núm. 38/2021.
1º.- Coñecer o Auto de 5 de outubro de 2021, ditado polo Xulgado Contencioso-Administrativo
núm. 1 de Ourense, no procedemento abreviado núm. 38/2021.
2º.- Darlle traslado do Auto ao Órgano de Xestión Tributaria, para o seu coñecemento e efectos
oportunos.

12.- Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no
Procedemento Abreviado núm. 210/2018.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1º.- Coñecer a sentenza de 7 de outubro de 2021, ditada polo Xulgado
Administrativo núm. 2 de Ourense, no Procedemento Abreviado núm. 210/2018.

Contencioso-

2º.- No suposto de que se interpoña recurso de apelación pola outra parte, comparecer nas
actuacións que se sigan diante da Sala Contenciosa-Administrativa do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia. A tal fin confíreselle a representación municipal á Avogacía Consistorial.
3º.- Darlle traslado da sentenza ao Servizo de Recursos Humanos, para o seu coñecemento e
efectos oportunos.

13.- Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no
Procedemento Abreviado núm. 232/2018.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1º.- Coñecer a sentenza núm. 198/2021 de 7 de outubro de 2021, ditada polo Xulgado
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no Procedemento Abreviado núm. 232/2018.
2º.- No suposto de que se interpoña recurso de apelación pola outra parte, comparecer nas
actuacións que se sigan diante da Sala Contenciosa-Administrativa do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia. A tal fin confíreselle a representación municipal á Avogacía Consistorial.
3º.- Darlle traslado da sentenza ao Servizo de Recursos Humanos, para o seu coñecemento e
efectos oportunos.

14.- Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no
Procedemento Abreviado núm. 120/2021.
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A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1º.- Coñecer a sentenza de 14 de outubro de 2021, ditada polo Xulgado
Administrativo núm. 2 de Ourense, no Procedemento Abreviado núm. 120/2021.

Contencioso-

2º.- No suposto de que se interpoña recurso de apelación pola outra parte, comparecer nas
actuacións que se sigan diante da Sala Contenciosa-Administrativa do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia. A tal fin confíreselle a representación municipal á Avogacía Consistorial.
3º.- Darlle traslado da sentenza ao Servizo de Recursos Humanos, para o seu coñecemento e
efectos oportunos.

15.- Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no
Procedemento Abreviado núm. 209/2018.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1º.- Coñecer a sentenza núm. 195/2021 de 7 de outubro de 2021, ditada polo Xulgado
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no Procedemento Abreviado núm. 209/2018.
2º.- No suposto de que se interpoña recurso de apelación pola outra parte, comparecer nas
actuacións que se sigan diante da Sala Contenciosa-Administrativa do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia. A tal fin confíreselle a representación municipal á Avogacía Consistorial.
3º.- Darlle traslado da sentenza ao Servizo de Recursos Humanos, para o seu coñecemento e
efectos oportunos.

16.- Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no
Procedemento Abreviado núm. 212/2018.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1º.- Coñecer a sentenza núm. 194/2021 de 7 de outubro de 2021, ditada polo Xulgado
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no Procedemento Abreviado núm. 212/2018.
2º.- No suposto de que se interpoña recurso de apelación pola outra parte, comparecer nas
actuacións que se sigan diante da Sala Contenciosa-Administrativa do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia. A tal fin confíreselle a representación municipal á Avogacía Consistorial.
3º.- Darlle traslado da sentenza ao Servizo de Recursos Humanos, para o seu coñecemento e
efectos oportunos.

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA
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LICENZAS
17.- Dª Alejandra Meiriño López e don Pablo Villar Fernández, proxecto básico e de
execución de construcción de vivenda unifamiliar sita na rúa do Portalón, Santa María de
Reza. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2021011113.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Conceder a dona Alejandra Meiriño López e don Pablo Villar Fernández, licenza urbanística de
obra para proxecto básico e de execución de construción de vivenda unifamiliar sita na rúa do
Portalón, Santa María de Reza, en solo de núcleo rural tradicional ordenanza 2, consonte proxecto
básico e de execución redactado polo arquitecto don Juan Francisco García Gil, quen asume a
dirección facultativa das obras, a dirección técnica das mesmas e a coordinación en materia de
seguridade e saúde, e cun orzamento de execución material de 65.381,50 Euros.
As obras conterán as condicións fixadas no informe técnico do Arquitecto Municipal de data 29 de
xuño do 2021 que trasladaranse ós interesados para o seu cumprimento.
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 rematadas e axustadas á
licenza outorgada, e se comunique a data a partir da cal poderá xirarse visita de comprobación.
O presente acordo tómase en base ós informes do Arquitecto Municipal de data 29 de xuño
do 2021 e ó informe xurídico de data 13 de outubro do 2021, que trasladarase ós interesados ós
efectos de motivación.
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, do 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, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, o
prazo de iniciación das obras é de 6 meses contados a partires do día seguinte do que se reciba o
presente documento e despois de comezadas as obras non poderán suspenderse por un período
superior a seis meses (salvo resolución xudicial).
Asi 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
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e limpa a rúa, que deberá repoñerse o seu estado anterior ás obras, substituindo 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 axeitado 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
substituirse 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.
En especial cumprase coa vixente Ordenanza Municipal de limpeza de terreos e solares e de
protección contra incendios forestais.
Deberá darse cumprimento ó contemplado no Decreto 174/2005, de 9 de xuño, polo que se regula
a produción e xestión de residuos de construción e demolición, debendo o produtor de residuos
contar coa preceptiva autorización da Consellería de Medio Ambiente.

18.- D. José Manuel Rodríguez Jácome, certificado de antigüedade de parcelación na
parcela coa referencia catastral 32900A0760010700PK. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas
2021003328.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
Único.- Denegar a solicitude de don José Manuel Rodríguez Jácome, representado por don Javier
Calvo Salve, de emisión de certificado de antigüedade de parcelación na parcela coa referencia
catastral 32900A076001070000PK.
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O presente acordo tómase en base ós informes técnicos da Arquitecta Municipal de data 26
de abril do 2021 e ó informe xurídico de data 15 de outubro do 2021, que forman parte desta
resolución, os cales trasladaranse ós interesados ós efectos de motivación.
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, do 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.

19.- Secretaría Xeral para o Deporte da Presidencia da Xunta de Galicia, proxecto básico e
de execución para reforma do Estadio de O Couto sito na rúa do Serán s/n. Expte. Sección
Licenzas Urbanísticas 2021006332.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor, acordou:
Único.- Conceder á Secretaría Xeral para o Deporte da Presidencia da Xunta de Galicia, licenza
urbanística de obra para proxecto básico e de execución para reforma e mellora do Estadio de O
Couto, sito na rúa do Serán s/n, segundo proxecto básico e de execución redactado polos
arquitectos don Javier Mariño Rodríguez e don Javier A. Franco Rabuñal, asumindo a dirección de
execución material da obra e a coordinación en materia de seguridade e saúde a arquitecta técnica
dona Ádega da Costa González, e cun orzamento de execución material de 1.157.446,81 Euros.
O presente acordo tómase en base ós informes técnicos do Arquitecto Municipal de data 6
de outubro do 2021 e ó informe xurídico de data 18 de outubro do 2021, que forman parte desta
resolución, os cales trasladaranse ós interesados ós efectos de motivación.
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 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 recurso contenciosoadministrativo, 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, do 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, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, o
prazo de iniciación das obras é de 6 meses contados a partires do día seguinte do que se reciba o
presente documento e despois de comezadas as obras non poderán suspenderse por un período
superior a seis meses (salvo resolución xudicial).
Asi mesmo, o prazo de terminación das obras é de tres anos contados do mesmo xeito que o
sinalado no parágrafo anterior.
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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 axeitado 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
substituirse 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.
En especial cumprase coa vixente Ordenanza Municipal de limpeza de terreos e solares e de
protección contra incendios forestais.
Deberá darse cumprimento ó contemplado no Decreto 174/2005, de 9 de xuño, polo que se regula
a produción e xestión 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
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PLANEAMENTO URBANÍSTICO
20.- Emprazamento para personamento no RCA PO nº 188/2021 – A, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo nº 2 dos de Ourense. Concello de Pereiro de Aguiar. Exp.
Planeamento 2021039233.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1º) Non personarse no RCA n.º PO 188/2021-A que se segue ante o Xulgado do Contencioso
Administrativo n.º 2 dos de Ourense a instancia de Inversiones Patrimoniales Ferreiro S. L., contra
o Concello de Pereiro de Aguiar relativo ó acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local de dito
concello na sesión extraordinaria celebrada o día 28 de maio de 2021 no punto 6.2.1 dos da orde
do día relativo a solicitude de outorgamento de licenza urbanística para construcción de vivenda
unifamiliar illada no SUR-1 do PXOM de Pereiro de Aguiar -”Finca Caracochas” - Rúa Catro –
Parcela 16. E
2º) Dar traslado ó Concello de Pereiro de Aguiar do informe xurídico emitido polo Servizo de
Planeamento e Xestión Urbanística de data 11 de outubro de 2021 no presente expediente para
que conste e surta os efectos oportunos no expediente n.º 782/2021 de dito concello onde se
adoptou o acordo obxecto do RCA.
Todo iso en base ó informe xurídico emitido polo Servizo de Planeamento e Xestión
Urbanística de data 11 de outubro de 2021, que se integra no presente acordo como motivación do
mesmo.
RÉXIME DE RECURSOS
Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pode interpoñerse alternativamente recurso de
reposición potestativo ante o órgano que ditou a resolución, no prazo dun mes a contar desde o día
seguinte ao da recepción da súa 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 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 do mesmo, 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.

21.- Emprazamento para personamento no RCA PO nº 189/2021 - B ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo nº 2 dos de Ourense. Concello de Pereiro de Aguiar. Exp.
Planeamento 2021039236
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1º) Non personarse no RCA n.º PO 189/2021-B que se segue ante o Xulgado do Contencioso
Administrativo n.º 2 dos de Ourense a instancia de Inversiones Patrimoniales Ferreiro S. L., contra
o Concello de Pereiro de Aguiar relativo ó acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local de dito
concello na sesión extraordinaria celebrada o día 28 de maio de 2021 no punto 6.2.5 dos da orde
do día relativo a solicitude de outorgamento de licenza urbanística para construcción de vivenda
unifamilar illada no SUR-1 do PXOM de Pereiro de Aguiar -”Finca Caracochas” - Rúa Catro –
Parcela 24. E
2º) Dar traslado ó Concello de Pereiro de Aguiar do informe xurídico emitido polo Servizo de
Planeamento e Xestión Urbanística de data 11 de outubro de 2021 no presente expediente para
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que conste e surta os efectos oportunos no expediente n.º 781/2021 de dito concello onde se
adoptou o acordo obxecto do RCA.
Todo iso en base ó informe xurídico emitido polo Servizo de Planeamento e Xestión
Urbanística de data 11 de outubro de 2021, que se integra no presente acordo como motivación do
mesmo.
RÉXIME DE RECURSOS
Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pode interpoñerse alternativamente recurso de
reposición potestativo ante o órgano que ditou a resolución, no prazo dun mes a contar desde o día
seguinte ao da recepción da súa 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 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 do mesmo, 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.

22.- Emprazamento para personamento no RCA PO nº 187/2021 - E ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo nº 2 dos de Ourense. Concello de Pereiro de Aguiar. Exp.
Planeamento 2021039544
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1º) Non personarse no RCA n.º PO 187/2021-E que se segue ante o Xulgado do Contencioso
Administrativo n.º 2 dos de Ourense a instancia de Inversiones Patrimoniales Ferreiro S. L., contra
o Concello de Pereiro de Aguiar relativo ó acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local de dito
concello na sesión extraordinaria celebrada o día 28 de maio de 2021 no punto 6.2.3 dos da orde
do día relativo a solicitude de outorgamento de licenza urbanística para construcción de vivenda
unifamilar illada no SUR-1 do PXOM de Pereiro de Aguiar -”Finca Caracochas” - Rúa Catro –
Parcela 20. E
2º) Dar traslado ó Concello de Pereiro de Aguiar do informe xurídico emitido polo Servizo de
Planeamento e Xestión Urbanística de data 11 de outubro de 2021 no presente expediente para
que conste e surta os efectos oportunos no expediente n.º 779/2021 de dito concello onde se
adoptou o acordo obxecto do RCA.
Todo iso en base ó informe xurídico emitido polo Servizo de Planeamento e Xestión
Urbanística de data 11 de outubro de 2021, que se integra no presente acordo como motivación do
mesmo.
RÉXIME DE RECURSOS
Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pode interpoñerse alternativamente recurso de
reposición potestativo ante o órgano que ditou a resolución, no prazo dun mes a contar desde o día
seguinte ao da recepción da súa 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 recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
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Contencioso Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, a contar desde o día seguinte ao
da recepción da notificación do mesmo, 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.

23.- Emprazamento para personamento no RCA PO nº 200/2021 ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo nº 1 dos de Ourense, Concello de Pereiro de Aguiar. Exp.
Planeamento 2021038473
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1º) Non personarse no RCA n.º PO 200/2012 que se segue ante o Xulgado do Contencioso
Administrativo n.º 1 dos de Ourense a instancia de Inversiones Patrimoniales Ferreiro S. L., contra
o Concello de Pereiro de Aguiar relativo ó acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local de dito
concello na sesión extraordinaria celebrada o día 28 de maio de 2021 no punto 6.2.4 dos da orde
do día relativo a solicitude de outorgamento de licenza urbanística para construcción de vivenda
unifamilar illada no SUR-1 do PXOM de Pereiro de Aguiar -”Finca Caracochas” - Rúa Catro –
Parcela 22. E
2º) Dar traslado ó Concello de Pereiro de Aguiar do informe xurídico emitido polo Servizo de
Planeamento e Xestión Urbanística de data 8 de outubro de 2021 no presente expediente para que
conste e surta os efectos oportunos no expediente n.º 788/2021 de dito concello onde se adoptou o
acordo obxecto do RCA.
Todo iso en base ó informe xurídico emitido polo Servizo de Planeamento e Xestión
Urbanística de data 8 de outubro de 2021, que se integra no presente acordo coma motivación do
mesmo.
RÉXIME DE RECURSOS
Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pode interpoñerse alternativamente recurso de
reposición potestativo ante o órgano que ditou a resolución, no prazo dun mes a contar desde o día
seguinte ao da recepción da súa 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 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 do mesmo, 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.

XESTIÓN URBANÍSTICA
24.- Presentación de folla de aprecio en expropiación forzosa por ministerio da Lei. Expte.
Xestión Urbanística 2019010054
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Rexeitar a folla de aprecio presentada por don Antonio Feijóo Miranda, en representación de
dona María Luisa Marimón Nieves e don Adolfo, dona Cecilia, dona Nuria e dona Paula Pereira
Marimón, en relación con inicio de expediente de xustiprezo por expropiación por ministerio da Lei,
de terreos na zona 6 do SU-3 do PXOU, polas razóns expostas no informe técnico de 7 de outubro
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de 2021 e xurídico de 11 de outubro de 2021, que se asumen a efectos de motivación do presente
acordo.
2.- Notificar esta resolución aos interesados no expediente xunto cos informes que lle serven de
motivación.
RÉXIME DE RECURSOS-. Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pode interpoñer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante o órgano delegante do 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.

PATRIMONIO

25.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polas lesións e danos materiais sufridos
como consecuencia dunha caída na praza Eduardo Barreiros. Expediente núm. 2020008309.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por dona Cristina
Álvarez Iglesias, polas lesións e danos materiais sufridos como consecuencia dunha caída na
praza Eduardo Barreiros o día 5 de decembro de 2020, por non concorrer os requisitos legais que
xustifican o dereito a unha indemnización.
2.- Notificarlle a dona Cristina Álvarez Iglesias e aos demais interesados o informe xurídico de
data 6 de outubro 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.

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:XFQV27TCSIX9HBLX

14
26.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polos danos causados nun sinal vertical
situado na Avenida Otero Pedrayo. Expediente núm. 2021003646
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Requirir a don Martín González García (DNI ***6176**), para que pague ao Concello de
Ourense a suma de cento dez euros con corenta e tres céntimos (110, 43€) en concepto de
indemnización polos danos causados nun sinal vertical situado na avenida Otero Pedrayo, o día 24
de novembro de 2020, cando conducía o vehículo marca Seat, modelo León, con matrícula 8177KNK, debendo facer o pagamento mediante ingreso mediante carta de pagamento emitida polo
servizo de Facenda, e sendo responsable solidaria a compañía aseguradora GENERALI
(NIF
A28007268), 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
Martín González García, nun sinal vertical situado na avenida Otero Pedrayo, o día 24 de
novembro de 2020, cando conducía o vehículo marca Seat, modelo León, con matrícula 8177-KNK,
e dos que é responsable solidaria a compañía aseguradora GENERALI.
3.- Notificarlle a don Martín González García e a compañía aseguradora GENERALI o informe
xurídico de data 7 de outubro 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.

27.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polos danos causados polo vehículo con
matrícula 1258-KTZ na zona axardinada de canalización do tráfico na glorieta da rúa Pardo
de Cela. Expediente núm. 2020009900
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Requirir a dona Yenni Lebron Patricio (NIE ***4898**) para que pague ao Concello de Ourense
a suma de noventa e seis euros con cincuenta céntimos (96,50 €) en concepto de indemnización
polos danos causados na zona axardinada de canalización do tráfico na glorieta da rúa Pardo de
Cela, o día 9 de xaneiro de 2020, cando conducía o vehículo marca Hyundai, modelo Kona, con
matrícula 1258 KTZ, debendo facer o pagamento mediante ingreso mediante carta de pagamento
emitida polo servizo de Facenda, e sendo responsable solidaria a compañía aseguradora
MAPFRE (NIF A28141935), 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 dona
Yenni Lebron Patricio, na zona axardinada de canalización do tráfico na glorieta da rúa Pardo de
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Cela, o día 9 de xaneiro de 2020, cando conducía o vehículo marca Hyundai, modelo Kona, con
matrícula 1258 KTZ, e dos que é responsable solidaria a compañía aseguradora MAPFRE.
3.- Notificarlle a dona Yenni Lebron Patricio e a compañía aseguradora MAPFRE, o informe
xurídico de data 7 de outubro 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.

28.- Reclamación de responsabilidade patrimonial por danos causados nun valado de
protección da glorieta da rúa Basilio Álvarez. Expediente núm. 2020008395
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Requirir a don Diego Dafonte Viñas (NIF ***5955**) para que pague ao Concello de Ourense a
suma de dous mil dezaoito euros con vinte e oito céntimos (2.018,28 €) en concepto de
indemnización polos danos causados nun valado de protección da glorieta da rúa Basilio Álvarez, o
día 15 de decembro de 2018, cando conducía o vehículo marca Opel, modelo Astra, con matrícula
5356-CXR, debendo facer o pagamento mediante ingreso mediante carta de pagamento emitida
polo servizo de Facenda, sendo responsable solidaria a compañía aseguradora GENERALLI (NIF
A28007268), 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
Diego Dafonte Viñas, nun valado de protección da glorieta da rúa Basilio Álvarez, o día 15 de
decembro de 2018, cando conducía o vehículo marca Opel, modelo Astra, con matrícula 5356CXR, e dos que é responsable solidaria a compañía aseguradora GENERALLI.
3.- Notificarlle a don Diego Dafonte Viñas e a compañía aseguradora GENERALLI o informe
xurídico de data 7 de outubro 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
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:XFQV27TCSIX9HBLX

16
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.

29.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polas lesións sufridas
consecuencia duhna caída na rúa Serra Martiñá. Expediente núm. 2021033751.

como

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Considerar a dona Concepción Gómez Perez-Selas, que manifesta actuar no nome e
representación de dona Alicia Fernández Nogueiras, desistida da súa solicitude de reclamación de
responsabilidade patrimonial, polas lesións sufridas como consecuencia dunha caída na rúa Sera
Martiñá o día día 17 de febreiro de 2021, por non reunir esta os requisitos legalmente esixibles
segundo o disposto no artigos 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 dona Concepción Gómez Perez-Selas, que manifesta actuar no nome e
representación de dona Alicia Fernández Nogueiras, o informe xurídico de data 5 de outubro de
2021 para os esfectos 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.

30.- Reclamación de responsabilidade patrimonial por danos materiais causados en dous
sinais de tráfico ubicadas entre as rúas Lugo e Progreso. Expediente núm. 2019024752.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Requirir a don Álvaro González Yáñez (NIF ***5249**) para que pague ao Concello de
Ourense a suma de cento sesenta euros con cinco céntimos (160,05 €) en concepto de
indemnización polos danos causados en dous sinais de tráfico situadas entre a rúa Lugo e a rúa
Progreso, o día 24 de maio de 2019, cando conducía o vehículo marca Fiat, modelo Marea, con
matrícula 8508-CVX, debendo facer o pagamento mediante ingreso mediante carta de pagamento
emitida polo servizo de Facenda, sendo responsables solidarias a compañía aseguradora AXA
(NIF A-60917978) e dona Ana Isabel Rivas Fernández (DNI 5245842-Y), 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
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Álvaro González Yáñez, en dous sinais de tráfico situadas entre a rúa Lugo e a rúa Progreso, o día
24 de maio de 2019, cando conducía o vehículo marca Fiat, modelo Marea, con matrícula 8508CVX e dos que son responsables solidarias dona Ana Isabel Rivas Fernández, titular do automóbil,
e a compañía aseguradora AXA.
3.- Notificarlle a don Álvaro González Yáñez, dona Ana Isabel Rivas Fernández e a compañía
aseguradora AXA, o informe xurídico de data 7 de outubro 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.

31.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polos danos sufridos como consecuencia
do mal estado da calzada na estrada da Lonia. Expediente núm. 2020015423.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Declararse incompetente para resolver a reclamación de responsabilidade patrimonial
presentada por don Mario Folla Pérez, no nome e representación de don Ignacio Folla Pérez, polos
danos sufridos no vehículo marca Volkswagen, modelo Passat, con matrícula 1400-BMY como
consecuencia do mal estado da calzada na estrada da Lonia o día 30 de novembro de 2019, por
non ser o Concello de Ourense a Administración competente para resolvela.
2.- Remitir as actuacións á Unidade de Estradas do Estado en cumprimento do establecido no
artigo 14 da Lei 40/15, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.
3.- Notificarlle a don Mario Folla Pérez, no nome e representación de don Ignacio Folla Pérez, o
informe xurídico de data 7 de outubro 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.
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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.

32.- Reclamación de responsabilidade patrimonial por danos causados polo bolardo da rúa
Cruz Vermella no vehículo con matrícula 2618 FXG. Expediente núm. 2020004668.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por don Julio Javier
Rodríguez Ferreira, polos danos causados no seu vehículo, matrícula 2618 FXG, ao alzarse o
bolardo da rúa Cruz Vermella, o día 28 de agosto de 2019, por non concorrer os requisitos legais
que xustifican o dereito a unha indemnización.
2.- Notificarlle a don Julio Javier Rodríguez Ferreira e á Sociedad Ibérica de Construcciones
EIéctrica, SA e aos demais interesados, ó informe xurídico de data 6 de outubro 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.

33.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polas lesións e danos sufridos como
consecuencia dunha caída na rúa Progreso. Expediente núm. 2020008198.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Declararse incompetente para reolver a reclamación de responsabilidade patrimonial
presentada por dona Florentina Álvarez Álvarez, polos danos sufridos como consecuencia dunha
caída na rúa Progreso, o día 10 de xaneiro de 2020, por non ser o Concello de Ourense a
Administración competente para resolvela.
2.- Remitir as actuacións á Axencia Galega de Infraestruturas en cumprimento do establecido no
artigo 14 da Lei 40/15, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.
3.- Notificarlle a dona Florentina Álvarez Álvarez, o informe xurídico de data 6 de outubro 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
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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.

34.- Repetición contra VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA S.A.U,
concesionaria do servizo municipal de augas, polos danos causados no inmueble sito na
rúa Camino Caneiro, núm. 18, por filtracións de augas. Expediente núm. 2019046497
(Antecedente: Expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial 2016019681).
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Exercitar o dereito de repetición contra VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA
S.A.U (CIF A66141185), concesionaria do servizo de augas do Concello de Ourense, e esixirlle o
pagamento da suma de dous mil catro euros con trinta e dous céntimos (2.004,32€) que o
Concello de Ourense pagou á comunidade de propietarios do inmoble situado na rúa Camiño
Caneiro, núm 18, polos danos causados como consecuencia do atasco dos sumidoiros situados na
parte traseira do edificio o día 4 de outubro de 2015. O pagamento deberá facerse mediante carta
de pagamento emitida polo servizo de Facenda, advertíndolle 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 esixir a VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE
GALICIA S.A.U o resarcimento de dous mil catro euros con trinta e dous céntimos (2.004,32€) que
o Concello de Ourense pagou á comunidade de propietarios do inmoble situado na rúa Camiño
Caneiro, núm 18, polos danos causados como consecuencia do atasco dos sumidoiros situados na
parte traseira do edificio o día 4 de outubro de 2015.
3.- Notificarle a VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA S.A.U o informe xurídico
de data 4 de outubro 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.

35.- Reclamación de responsabilidade patrimonial polas lesións sufridas
consecuencia dunha caída na avenida de Portugal. Expediente núm. 2020005978.
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A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por dona María del
Carmen Novoa Andelo, polas lesións sufridas como consecuencia dunha caída na beirarrúa á
altura do edificio sito no número 61-63 da avenida de Portugal, o día 23 de novembro de 2019, por
non concorrer os requisitos legais que xustifican o dereito a unha indemnización.
2.- Notificarlle a dona María del Carmen Novoa Andelo e ECOURENSE UTE DE GALICIA S.A.U.
e aos demais interesados, o informe xurídico de data 5 de outubro 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.

SERVIZO DE REHABILITACIÓN, VPP E PERIS
36.- Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago da subvención á Ricardo
Garrido Garrido para a rehabilitación da súa vivenda na rúa Emilia Pardo Bazan 54-3D dentro
da ARRU Casco Histórico de Ourense, Fase 16- Expte 2020037254.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Outorgar definitivamente a subvención solicitada por Ricardo Garrido Garrido, con NIF
***57.48**, con cargo á partida orzamentaria N220 1522 78038 - Rehabilitación ARRU Casco
Histórico Ourense 16ª Fase, consonte ao Proxecto 19-2-13-01, A con núm. de operación
202100013691, para o financiamento das obras de cambio de carpinterías exteriores do inmoble
sito na Rúa Emilia Pardo Bazán núm. 54 - 3ºD de Ourense (con referencia catastral
3980107NG9838S0235QD), de acordo coa cualificación definitiva do IGVS, de data 17 de setembro
de 2021, por un importe de 2.690,00 €.
2.- Recoñecer a obriga de pago da subvención solicitada por Ricardo Garrido Garrido, con NIF
***57.48**, con cargo á partida orzamentaria N220 1522 78038 - Rehabilitación ARRU Casco
Histórico Ourense 16ª Fase, consonte ao Proxecto 19-2-13-01, A con núm. de operación
202100013691, para o financiamento das obras de cambio de carpinterías exteriores do inmoble
sito na rúa Emilia Pardo Bazán núm. 54 - 3ºD de Ourense (con referencia catastral
3980107NG9838S0235QD), de acordo coa cualificación definitiva do IGVS, de data 17 de setembro
de 2021, por un importe de 2.690,00 €.
3.- Asumir como parte integrante da presente resolución o informe xurídico de data 28 de
setembro de 2021 a efectos de motivación.
4.- Dar traslado da presente resolución á Tesourería Municipal aos efectos oportunos.
Réxime de recursos: Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pode interpoñer
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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.

37.- Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago da subvención a Juan Carlos
Eulogio Ferro González para a rehabilitación da sua vivenda na rúa Emilia Pardo Bazán
54,3B, na ARRU Casco Histórico de Ourense, Fase 16-Expte 2020037236
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Outorgar definitivamente a subvención solicitada por Juan Carlos Eulogio Ferro González, con
NIF ***63.57**, con cargo á partida orzamentaria N220 1522 78038 - Rehabilitación ARRU Casco
Histórico Ourense 16ª Fase, consonte ao Proxecto 19-2-13-01, A con núm. de operación
202100013691, para o financiamento das obras de cambio de carpinterías exteriores do inmoble
sito na Rúa Emilia Pardo Bazán núm. 54 - 3ºB de Ourense (con referencia catastral
3980107NG9838S0233XA), de acordo coa cualificación definitiva do IGVS, de data 17 de setembro
de 2021, por un importe de 4.287,50 €.
2.- Recoñecer a obriga de pago da subvención solicitada por Juan Carlos Eulogio Ferro González,
con NIF ***63.57**, con cargo á partida orzamentaria N220 1522 78038 - Rehabilitación ARRU
Casco Histórico Ourense 16ª Fase, consonte ao Proxecto 19-2-13-01, A con núm. de operación
202100013691, para o financiamento das obras de cambio de carpinterías exteriores do inmoble
sito na Rúa Emilia Pardo Bazán núm. 54-3ºB de Ourense (con referencia catastral
3980107NG9838S0233XA), de acordo coa cualificación definitiva do IGVS, de data 17 de setembro
de 2021, por un importe de 4.287,50 €.
3.- Asumir como parte integrante da presente resolución o informe xurídico de data 28 de
setembro de 2021 a efectos de motivación.
4.- Dar traslado da presente resolución á Tesourería Municipal aos efectos oportunos.
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.
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38.- Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago da subvención a Andrés
González Fernández para a rehabilitación da súa vivenda sita na rúa Emilia Pardo Bazán 542D na ARRU Casco Histórico de Ourense, Fase 16 -Expte 2020037278
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Outorgar definitivamente a subvención solicitada por Andrés González Fernández, con NIF
**35.99**, con cargo á partida orzamentaria N220 1522 78038 - Rehabilitación ARRU Casco
Histórico Ourense 16ª Fase, consonte ao Proxecto 19-2-13-01, A con núm. de operación
202100013691, para o financiamento das obras de cambio de carpinterías exteriores do inmoble
sito na Rúa Emilia Pardo Bazán núm. 54 - 2ºD de Ourense (con referencia catastral
3980107NG9838S0231BO), de acordo coa cualificación definitiva do IGVS, de data 20 de setembro
de 2021, por un importe de 2.690,00 €.
2.- Recoñecer a obriga de pago da subvención solicitada por Andrés González Fernández, con NIF
***35.99**, con cargo á partida orzamentaria N220 1522 78038 - Rehabilitación ARRU Casco
Histórico Ourense 16ª Fase, consonte ao Proxecto 19-2-13-01, A con núm. de operación
202100013691, para o financiamento das obras de cambio de carpinterías exteriores do inmoble
sito na Rúa Emilia Pardo Bazán núm. 54- 2ºD de Ourense (con referencia catastral
3980107NG9838S0231BO), de acordo coa cualificación definitiva do IGVS, de data 20 de setembro
de 2021, por un importe de 2.690,00 €.
3.- Asumir como parte integrante da presente resolución o informe xurídico de data 28 de
setembro de 2021 a efectos de motivación.
4.- Dar traslado da presente resolución á Tesourería Municipal aos efectos oportunos.
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.

39.- Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago da subvención á Comunidade
de propietarios de Camelias 24, para a rehabilitación do seu edificio sito na rúa Camelias 24
na ARRU Polvorín-Camelias-Carballeira, Fase 5- Expte 2020035076
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Outorgar definitivamente a subvención solicitada pola Comunidade de Propietarios Camelias
24, con NIF H-32124893, con cargo á partida orzamentaria N220 1522 78039 -Rehabilitación
ARRU Polvorín, Camelias, Carballeira-5ª Fase, consonte ao Proxecto 19-2-13-02, A con núm. de
operación 202100013694, para o financiamento das obras de substitución de batería de contadores
e de xerais de saneamento e obras auxiliares no interior das vivendas do inmoble sito na rúa
Camelias núm. 24 de Ourense (con referencia catastral 3373001NG9837S), de acordo coa
cualificación definitiva do IGVS, de data 13 de agosto de 2021, por un importe de 8.179,42 €.
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2.- Recoñecer a obriga de pago da subvención solicitada pola Comunidade de Propietarios
Camelias 24, con NIF H-32124893, con cargo á partida orzamentaria N220 1522 78039
-Rehabilitación ARRU Polvorín, Camelias, Carballeira-5ª Fase, consonte ao Proxecto 19-2-13-02, A
con núm. de operación 202100013694, para o financiamento das obras de substitución de batería
de contadores e de xerais de saneamento e obras auxiliares no interior das vivendas do inmoble
sito na rúa Camelias núm. 24 de Ourense (con referencia catastral 3373001NG9837S), de acordo
coa cualificación definitiva do IGVS, de data 13 de agosto de 2021, por un importe de 8.179,42 €.
3.- Asumir como parte integrante da presente resolución o informe xurídico de data 10 de
setembro de 2021 a efectos de motivación.
4.- Dar traslado da presente resolución á Tesourería Municipal aos efectos oportunos.
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.

40.- Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago da subvención a Olaia
Romasanta Graña, para a rehabilitación da súa vivenda na rúa Nova 7 na ARRU Núcleo
Etnográfico de Seixalbo, Fase 11. Expte. 2019036020
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Outorgar definitivamente a subvención solicitada por Olaia Romasanta Graña, con NIF
***45.08**, con cargo á partida orzamentaria N220 1522 78040 -Rehabilitación ARRU Núcleo de
Seixalbo 11ª Fase, consonte ao Proxecto 19-2-13-03, A con núm. de operación 202100013695,
para o financiamento das obras de rehabilitación da vivenda unifamiliar sita na rúa Nova núm. 7 de
Seixalbo, Ourense (con referencia catastral 4444829NG9844S0001YP), de acordo coa cualificación
definitiva do IGVS, de data 13 de agosto de 2021, por un importe de 18.253,25 €.
2.- Recoñecer a obriga de pago da subvención solicitada por Olaia Romasanta Graña, con NIF
***45.08, con cargo á partida orzamentaria N220 1522 78040 -Rehabilitación ARRU Núcleo de
Seixalbo 11ª Fase, consonte ao Proxecto 19-2-13-03, A con núm. de operación 202100013695,
para o financiamento das obras de rehabilitación da vivenda unifamiliar sita na rúa Nova núm. 7 de
Seixalbo, Ourense (con referencia catastral 4444829NG9844S0001YP), de acordo coa cualificación
definitiva do IGVS, de data 13 de agosto de 2021, por un importe de 18.253,25 €.
3.- Asumir como parte integrante da presente resolución o informe xurídico de data 13 de
setembro de 2021 a efectos de motivación.
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4.- Dar traslado da presente resolución á Tesourería Municipal aos efectos oportunos.
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.

41.- Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago da subvención a Lucia de
Jesús Sereijo Vieira para a rehabilitación da súa vivenda na rúa Inmaculada 9-1D na ARRU
Serra San Mamede –Cruceiro Quebrado– Inmaculada,Expte 2020030301.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Outorgar definitivamente a subvención solicitada por Lucía de Jesús Sereijo Vieira, con NIF
***9574**, con cargo á partida orzamentaria N220 1522 78041 - Rehabilitación ARRU Barrios San
Mamede, Cruceiro Quebrado, Inmaculada-3ª Fase, consonte ao Proxecto 19-2-13-04, A con núm.
de operación 202100013696, para reforma parcial para mellora da habitabilidade da vivenda sita na
rúa Inmaculada núm. 9 - 1ºD de Ourense (con referencia catastral 4374101NG9847S0009HM), de
acordo coa cualificación definitiva do IGVS, de data 13 de agosto de 2021, por un importe de
9.127,01 €.
2.- Recoñecer a obriga de pago da subvención solicitada por Lucía de Jesús Sereijo Vieira, con
NIF ***9574**, con cargo á partida orzamentaria N220 1522 78041 - Rehabilitación ARRU Barrios
San Mamede, Cruceiro Quebrado, Inmaculada-3ª Fase, consonte ao Proxecto 19-2-13-04, A con
núm. de operación 202100013696, para reforma parcial para mellora da habitabilidade da vivenda
sita na rúa Inmaculada núm. 9 – 1º D de Ourense (con referencia catastral
4374101NG9847S0009HM), de acordo coa cualificación definitiva do IGVS, de data 13 de agosto
de 2021, por un importe de 9.127,01 €.
3.- Asumir como parte integrante da presente resolución o informe xurídico de data 10 de
setembro de 2021 a efectos de motivación.
4.- Dar traslado da presente resolución á Tesourería Municipal aos efectos oportunos.
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.
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42.- Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago da subvención á Comunidade
de propietarios de Eladio Rodríguez 3 para a rehabilitación do edificio sito na rúa Eladio
Rguez. 3 na ARRU Polvorín-Camelias-Carballeira, Fase 5. Expte 2019042829.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Outorgar definitivamente a subvención solicitada pola Comunidade de Propietarios Eladio
Rodríguez 3, con NIF H-32403727, con cargo á partida orzamentaria N220 1522 78039
-Rehabilitación ARRU Polvorín, Camelias, Carballeira-5ª Fase, consonte ao Proxecto 19-2-13-02, A
con núm. de operación 202100013694, para o financiamento das obras de renovación da cuberta e
rehabilitación das fachadas con incorporación de illamento no inmoble sito na rúa Eladio Rodríguez
núm. 3 de Ourense (con referencia catastral 3377402NG9837N), de acordo coa cualificación
definitiva do IGVS, de data 5 de agosto de 2021, por un importe de 25.561,49 €.
2.- Recoñecer a obriga de pago da subvención solicitada pola Comunidade de Propietarios Eladio
Rodríguez 3, con NIF H-32403727, con cargo á partida orzamentaria N220 1522 78039
-Rehabilitación ARRU Polvorín, Camelias, Carballeira-5ª Fase, consonte ao Proxecto 19-2-13-02, A
con núm. de operación 202100013694, para o financiamento das obras de renovación da cuberta e
rehabilitación das fachadas con incorporación de illamento no inmoble sito na rúa Eladio Rodríguez
núm. 3 de Ourense (con referencia catastral 3377402NG9837N), de acordo coa cualificación
definitiva do IGVS, de data 5 de agosto de 2021, por un importe de 25.561,49 €.
3.- Asumir como parte integrante da presente resolución o informe xurídico de data 10 de
setembro de 2021 a efectos de motivación.
4.- Dar traslado da presente resolución á Tesourería Municipal aos efectos oportunos.
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.

43.- Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago a María Dolores Cougil Doniz
para a rehabilitación da súa vivenda sita na rúa Antonio Jaunsarás 8 - 2º Dta. na ARRU
Polvorín-Camelias-Carballeira, Fase 5- Expte 2019027130.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Outorgar definitivamente a subvención solicitada por María Dolores Cougil Doniz, con NIF
***06.13**, con cargo á partida orzamentaria N220 1522 78039 -Rehabilitación ARRU Polvorín,
Camelias, Carballeira-5ª Fase, consonte ao Proxecto 19-2-13-02, A con núm. de operación
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202100013694, para o financiamento das obras de reforma de baño e acabados interiores da
vivenda sita na rúa Antonio Jaunsarás núm. 8 – 2º dereita de Ourense (con referencia catastral
3377303NG9837N0005JU), de acordo coa cualificación definitiva do IGVS, de data 16 de setembro
de 2021, por un importe de 8.533,88 €.
2.- Recoñecer a obriga de pago da subvención solicitada por María Dolores Cougil Doniz, con NIF
***06.13**, con cargo á partida orzamentaria N220 1522 78039 -Rehabilitación ARRU Polvorín,
Camelias, Carballeira-5ª Fase, consonte ao Proxecto 19-2-13-02, A con núm. de operación
202100013694, para o financiamento das obras de reforma de baño e acabados interiores da
vivenda sita na rúa Antonio Jaunsarás núm. 8 – 2º dereita de Ourense (con referencia catastral
3377303NG9837N0005JU), de acordo coa cualificación definitiva do IGVS, de data 16 de setembro
de 2021, por un importe de 8.533,88 €.
3.- Asumir como parte integrante da presente resolución o informe xurídico de data 29 de
setembro de 2021 a efectos de motivación.
4.- Dar traslado da presente resolución á Tesourería Municipal aos efectos oportunos.
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.

SERVIZO DE CONTRATACIÓN
44.- Rectificación de erros, se procede, do acordo da Xunta de Goberno Local de 07/10/2021
(apartado 23 da orde do día), sobre actualización do inventario das instalacións semafóricas
e de control de tráfico, sistema TVCC e sala de control. (Expediente núm. 2020006075)
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1º.- Rectificar o erro material detectado no acordo da Xunta de Goberno Local 07/10/2021,
apartado 23 da orde do día, polo que se aproba a actualización do inventario das instalacións
semafóricas e de control de tráfico, sistema TVCC e sala de control do Concello de Ourense
(expediente 2020006075) nos seguintes termos:
Onde di:
“Terceiro.- Aprobar e dispoñer o gasto e recoñecer a obriga a favor de Sociedad Ibérica de
Construcciones Eléctricas SA, titular do NIF A28002335, por importe de 1.081.860,40 €, da que
894.099,50 € corresponde ao principal e 187.760,90 € ao IVE (factura núm. F25-0-05931, emitida o
14/04/2021) en concepto de retribución da xestión do servizo público de conservación e
mantemento das instalacións semafóricas e control de tráfico, sistema T.V.C.C e sala de control do
Concello de Ourense, orixinada polas diferenzas no inventario ao que se vincula dita retribución de
acordo co previsto no prego de cláusulas administrativas particulares polo que se rexe devandito
contrato, devindicadas entre o 23/03/2012 e 2019 inclusive, con cargo á aplicación orzamentaria
240.1330.22703 (RC 202100014717)...”
Debe dicir:
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“Terceiro.- Aprobar e dispoñer o gasto e recoñecer a obriga a favor de Sociedad Ibérica de
Construcciones Eléctricas SA, titular do NIF A28002335, por importe de 1.081.860,40 €, da que
894.099,50 € corresponde ao principal e 187.760,90 € ao IVE (factura núm. F25-0-05931, emitida o
14/04/2021) en concepto de retribución da xestión do servizo público de conservación e
mantemento das instalacións semafóricas e control de tráfico, sistema T.V.C.C e sala de control do
Concello de Ourense, orixinada polas diferenzas no inventario ao que se vincula dita retribución de
acordo co previsto no prego de cláusulas administrativas particulares polo que se rexe devandito
contrato, devindicadas entre o 23/03/2012 e 2019 inclusive, con cargo á aplicación orzamentaria
240.1330.22703 (RC 202100040825)...””

2º.- Manter o resto do contido da resolución obxecto de rectificación.

45.- Rectificación de erros, se procede, na aprobación do expediente para contratar o
proxecto de acondicionamento do camiño de baixada á igrexa e camiño das Fontes.
(Expediente núm. 2021030912)
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
Único.- Modificar o Acordo numero 15 da Xunta de Goberno local ordinaria de 14 de outubro de
2021, no seu punto primeiro, onde se aproba o Prego de cláusulas administrativas particulares, e
modificar o Artigo 4 in fine do indicado prego, na parte relativa a clasificación, de forma que
ONDE DI:
“É necesaria nesta licitación a clasificación do contratista.
Ós efectos do establecido no artigo 77.1 a) segundo parágrafo da LCSP, a clasificación esixible
será a seguinte:
Grupo E: Hidráulica
Subgrupo 1: Abastecementos e Saneamentos
Categoría 3
Subgrupo 6: Obras viales sen cualificación específica
GRUPO I.- INSTALACIONS ELÉCTRICAS
Subgrupo 1: Alumeados, iluminacións e balizamentos luminosos.
Subgrupo 6: Distribución en baixa tensión.
Categoría 2
GRUPO G Viales y pistas
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SUBGRUPO 6 Obras e viais sen cualificación específica.
CATEGORÍA 2.”
DEBE DICIR:
“É necesaria nesta licitación a clasificación do contratista.
Os efectos do establecido no artigo 77.1 a) da LCSP, a clasificación esixible será a seguinte:
Grupo E: Hidráulica
Subgrupo 1: Abastecementos e Saneamentos
Categoría 3
GRUPO I.- INSTALACIONS ELÉCTRICAS
Subgrupo 6: Distribución en baixa tensión
Categoría 2
GRUPO G Viales y pistas
SUBGRUPO 6 Obras e viais sen cualificación específica.
CATEGORÍA 2.”.

SERVIZOS XERAIS
46.- Exp.2021038053. (Reparo Intervención 066R/2021). Recoñecemento do gasto
correspondente ao aluguer do local sito na rúa Arcediagos 3 - 3º A, destinado ás
agrupacións sindicais, a favor da sociedade "El Faisán Blanco".
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
Primeiro.- Convalidar a omisión da función interventora do acordo que modificou as condicións
contractuais inicialmente pactadas, na que ante a necesidade da contención do gasto municipal e
de racionalizar o uso dos recursos dos que dispón o Concello, dende as Concellerías de Recursos
Humanos e Servizos xerais revisáronse os contratos de alugueiro adicados ós servizos sindicais,
constatada a variación á baixa dos prezos do mercado de aluguer e segundo a negociación levada
a cabo coa propiedade.
Segundo.- Aprobar e dispoñer o gasto, e recoñecer a obriga a favor de “EL FAISAN BLANCO
S.L.”, con CIF: B32493496, dunha indemnización substitutoria por importe neto de 1.115,08€, con
cargo á aplicación orzamentaria 120 9200 20200 do orzamento vixente en concepto de abono de
dúas mensualidades (agosto e setembro de 2021), do contrato de aluguer do local sito na rúa
Arcediagos, 3-3º andar letra A, para o aloxamento das seccións sindicais do Concello,
correspondente ás seguintes facturas:

Nº
2021-9

Mensualidade
Agosto

Expte.
2021033277

Data
17 de agosto de 2021
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2021-10

Setembro

2021035196

3 de setembro de 2021

Terceiro.- Dar traslado á Tesourería e á Intervención xeral ós efectos contables oportunos.
Operacións Rc 202100058314.

COMERCIO
47.- Expediente de Comercio 2020038930. Informe proposta resolución recurso de
reposición presentado por Tecnotrón contra resolución que ordena a retirada dunha
máquina de fotos situada na rúa Mestre Vide.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta e, engadindo neste acto un
novo punto (terceiro) ó acordo que di: “(...) No caso de que non se produza a retirada no prazo
sinalado, procederase á execución forzosa (…)”; de tal xeito que o punto terceiro do acordo pasará
a ser cuarto; por unanimidade dos asistentes (6 votos a favor) , acordou :
Primeiro.- Desestimar integramente o recurso de reposición presentado por TECNOTR ÓN SA,
con NIF A 28225712, contra o acordo da Xunta de Goberno local do 19 de xullo de 2021, que
acordou a retirada da máquina automática de fotos situada na rúa Mestre Vide desta cidade,
ordenando a súa retirada.
Segundo.- Reiterar a TECNOTRON SA a orde de retirada da máquina de fotos no prazo
improrrogable de quince días hábiles, computados desde o día seguinte da recepción da presente
resolución, e notificarlle conxuntamente coa resolución o Informe da Asesoría xurídica do 7 de
outubro de 2021 que serve de fundamento á presente resolución.
Terceiro.- No caso de que non se produza a retirada no prazo sinalado, procederase á execución
forzosa.
Cuarto.- Darlle traslado ao Servizo de Facenda deste Concello do contido do presente acordo.
Contra a presente resolución unicamente poderá interpoñerse recurso contencioso administrativo
ante os Xulgados do contencioso-administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, computados
desde a notificación ao interesado do presente acto administrativo.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
48.- Exp núm 2021005639. Xustificación caixa fixa.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
Primeiro: Convalidar a omisión da función interventora no decreto núm. 2018008978, ditado o
pasado 6 de agosto, en virtude do cal ordenabase a reposición de fondos a favor do habilitado D.
Manuel Jorge Villar Álvarez, por importe de 2.313,79 euros.
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Segundo: Aprobar a conta xustificativa nº 2ª, relativa ao emprego do anticipo de caixa fixa
constituída polo decreto núm. 2018000359, de data 19/01/2018, asociada á aplicación
orzamentaria 120-9202-22002, presentada polo/a habilitado/a Don/Dona Manuel Jorge
Villar Alvarez N.I.F.: ***5610**, así como as facturas que se relacionan na rendición de fondos
efectuada polo/a habilitado/a conforme ao seguinte detalle:

CIF/NIF

TERCEIRO

NÚM. FACTURA

DATA

IMPORTE
TOTAL

RETENCIÓN

IMPORTE
LÍQUIDO

***2949**

ARSYS

ES2020E043878

30/11/2020

7,26

7,26

***2949**

ARSYS

ES2020E047954

02/12/2020

78,65

78,65

***2949**

ARSYS

ES2020X005781

06/12/2020

7,26

7,26

***2949**

ARSYS

ES2020E048392

31/12/2020

7,26

7,26

***2949**

ARSYS

ES2021E001287

04/01/2020

78,65

78,65

***2949**

ARSYS

ES2021X000316

06/01/2021

79,86

79,86

***2949**

ARSYS

ES2021A008158

06/01/2021

421,08

421,08

***2949**

ARSYS

ES2021E004388

31/01/2021

7,26

7,26

***2949**

ARSYS

ES2021E007945

02/02/2021

78,65

78,65

***2949**

ARSYS

ES2021X000783

06/02/2021

7,26

7,26

***2949**

ARSYS

ES2021E012185

02/03/2021

78,65

78,65

***2949**

ARSYS

ES2021X001234

06/03/2021

7,26

7,26

***2949**

ARSYS

ES2021E008946

28/02/2021

7,26

7,26

***2949**

ARSYS

ES2021X001662

06/04/2021

7,26

7,26

***2949**

ARSYS

ES2021E013517

31/03/2021

7,26

7,26

***0742**

UBILIBET

876

21/03/2021

319,44

319,44

***2949**

ARSYS

ES2021E014560

06/04/2021

78,65

78,65

***8054**

Dinahosting

P8348232

09/04/2021

182,01

182,01
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***2949**

ARSYS

ES2021E018177

10/05/2021

7,26

7,26

***2949**

ARSYS

ES2021E019635

10/05/2021

78,65

78,65

***2949**

ARSYS

ES2021X002089

10/05/2021

7,26

7,26

***2949**

ARSYS

ES2021X0022871

31/05/2021

7,26

7,26

***2949**

ARSYS

ES2021E026020

02/06/2021

78,65

78,65

***2949**

ARSYS

ES2021X002510

06/06/2021

7,26

7,26

***2949**

ARSYS

ES2021A236204

18/06/2021

666,47

666,47

TOTAL

2.313.79

Terceiro.- Ordenar a reposición de fondos ao habilitado pola contía de 2.313,79€, con destino á
mesma finalidade da primitiva orde de pagamento.
Cuarto.- Darlle traslado do presente acordo á Tesoureria Municipal aos efectos contables
oportunos.

EDUCACIÓN
49.- Corrección de erros no acordo da Xunta de Goberno Local de 07 de outubro de 2021,
punto segundo, relativo á aprobación da "Omisión fiscalización facturas MANTELNOR
limpezas extraordinarias por covid-19. Expediente 2021036180
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
Punto Único.- Rectificar, ao abeiro do previsto no artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 2 de outubro, do
procedemento administrativo común das Administracións Públicas, o punto 24 do acordo adoptado
na Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria do 07 de outubro de 2021 (punto 24 da orde do día)
coa corrección do contido do apartado segundo aprobado de forma que:
Onde di: “Aprobar e dispoñer o gasto e recoñecer a obriga a favor de Mantelnor Limpiezas Slu.,
unha indemnización substitutoria por importe de 162.222,30 euros, con cargo á aplicación
orzamentaria 200.3230.22700 do orzamento vixente, facturas núm. 04L20200277, 04L20200278,
04L20200276, 04L20200315, 04L20200314, 04L20200313, 4L20200353, 04L20200355,
04L20200354, 04L20200382, 04L20200383, 04L20200384, 04L20210027, 04L20210028,
04L20210029, 04L20210056, 04L20210055,04L20210085, 04L20210084, 04L20210086,
04L20210103, 04L20210104, 04L20210105, 04L20210150, 04L20210140, 04L20210138,
04L20210139, expedidas pola empresa Mantelnor Limpiezas SLU, en concepto de servizo de
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limpeza e desinfección de centros educativos do Concello de Ourense en turno de mañá ( lotes I, III
e IV (RC núm. 202100056116).”
Debe dicir: Aprobar e dispoñer o gasto e recoñecer a obriga a favor de Mantelnor Limpiezas Slu.
con CIF B15857220, unha indemnización substitutoria por importe de 162.222,30 euros, con cargo
á aplicación orzamentaria 200.3230.22700 do orzamento vixente, facturas núm. 04L20200277,
04L20200278, 04L20200276, 04L20200315, 04L20200314, 04L20200313, 4L20200353,
04L20200355, 04L20200354, 04L20200382, 04L20200383, 04L20200384, 04L20210027,
04L20210028, 04L20210029, 04L20210056, 04L20210055,04L20210085, 04L20210084,
04L20210086, 04L20210103, 04L20210104, 04L20210105, 04L20210150, 04L20210140,
04L20210138, 04L20210139, expedidas pola empresa Mantelnor Limpiezas SLU, en concepto de
servizo de limpeza e desinfección de centros educativos do Concello de Ourense en turno de mañá
( lotes I, III e IV (RC núm. 202100056116)), co seguinte detalle:

FACTURA Nº

Nº SICAL

IMPORTE

EMPRESA

04L20200277

166473

3.862,30 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20200278

166506

7.703,30 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20200276

166514

8.631,27 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20200315

167074

9.103,89 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20200314

167077

3.686,74 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20200313

167078

8.238,94 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

4L20200353

167927

7.846,61 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20200355

167928

8.670,38 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20200354

167935

3.511,18 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20200382

169119

5.492,63 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20200383

169120

2.457,82 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20200384

169121

6.069,26 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.
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04L20210027

169421

6.277,29 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20210028

169422

2.808,94 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20210029

169423

6.936,30 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20210056

170992

7.369,82 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20210055

170999

2.984,50 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20210085

171439

3.335,62 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20210084

171442

7.454,28 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20210086

171443

8.236,86 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20210103

171902

7.454,28 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20210104

171903

3.335,62 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20210105

171907

8.236,86 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20210150

172280

3.490,85 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20210140

172282

8.236,86 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20210138

172301

7.454,28 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
S.L.U.

04L20210139

172302

3.335,62 €

MANTELNOR
LIMPIEZAS,
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S.L.U.
162222,3

CIF B15857220

XESTIÓN ECONÓMICA
50.- Modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento vixente: Dotacións
económicas ós grupos municipais. Expte: 2021033845
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
Primeiro.- Aprobar o proxecto de modificación da base nº 41 das Bases de Execución do
Orzamento vixentes, pasando a ser a redación da base a seguinte:
“Base 41. - Dotacións económicas ós Grupos municipais
Establécese como asignación mensual a cada un dos grupos políticos do Concello de
Ourense, a cantidade de 700,00 euros por grupo municipal constituído, e de 700,00 euros por cada
membro do grupo.
Para estes efectos, o número de membros de cada grupo estará determinado polo número
de concelleiros electos na candidatura da formación política a través da que foron elixidos. Este
número de membros manterase invariable durante toda a duración do mandato, con independencia
de que un ou varios concelleiros abandonen o grupo ou non cheguen a integrarse no mesmo.
O importe da dotación económica recoñecida a favor dos grupos municipais non poderá
destinarse ó pagamento de remuneracións de persoal ó servizo da corporación, nin á adquisición
de bens que poidan constituír activos fixos de carácter patrimonial. A estes efectos, non terán a
consideración de bens de inversión, os sinalados no artigo 108.2 da Lei 37/1992, do 28 de
decembro, do Imposto sobre o valor engadido.
A dotación económica ós grupos municipais aboarase ó comezo de cada trimestre natural.
Os grupos municipais deberán levar unha contabilidade específica da dotación monetaria a
que se refiren os apartados anteriores, comprensiva dun rexistro de caixa, de entradas e saídas,
conformado polo Voceiro do grupo municipal, que porán a disposición do Pleno a petición da Xunta
de Voceiros.
A fiscalización destas dotacións económicas por parte da Intervención municipal,
realizarase anualmente con referencia a 31 de decembro, debéndose presentar, no primeiro
trimestre do exercicio seguinte a que correspondan, xunto a un estado resumo da contabilidade
levada polo grupo e unha declaración responsable, expedida polo voceiro do grupo, na que se poña
de manifesto que a totalidade dos fondos percibidos foron aplicados ós supostos e ós casos
previstos na lei.
No último ano de mandato corporativo e con carácter previo á súa finalización, os grupos
municipais deberán liquidar as dotacións recibidas con destino o seu funcionamento, de xeito tal
que no caso de existiren excesos de financiamento deberán reintegrar o exceso percibido na
Tesourería municipal.”
Segundo.- Esta modificación terá efectos dende o 1 de xaneiro de 2021.
Terceiro.- Elevar este acordo ao Pleno da Corporación para que proceda, no seu caso, á
aprobación provisonal da modificación das Bases de Execución do Orzamento proposta.
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PARTICIPACIÓN CIDADÁ
51.- Convocatoria de subvencións a Asociacións de veciños para o funcionamento e a
realización de programas ou actividades a favor do asociacionismo veciñal para o ano 2021.
(Expediente 20210028983)
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
1.- Aprobar a convocatoria das subvencións a asociacións de veciños para o funcionamento e a
realización de programas ou actividades a favor do asociacionismo veciñal e da participación
cidadá no Concello de Ourense, para o ano 2021.
2.- Aprobar o gasto por importe de 55.373,98 € euros con cargo á aplicación orzamentaria 300
9240 48956 do orzamento municipal vixente. (RC 202100043926).

4.- Ordenar a publicación do extracto da Convocatoria na Base de datos Nacional de subvencións
para o seu xeral coñecemento e efectos.

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

Dáse conta do decreto da Alcaldía núm. 2021007732 de 19.10.2021, de delegación
temporal de funcións da Alcaldía.

Asinado por: ARMANDO OJEA BOUZO - 34948827M
Cargo Concelleiro Delegado
Data Sinatura: 26/10/2021 13:47:52

E non habendo máis asuntos que tratar, o Excmo. Sr Alcalde-Presidente, levantou a sesión ás
oito horas e cincuenta minutos (08h:50’), do que como Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno
Local dou fe.

Asinado por: GONZALO PÉREZ JÁCOME - 34960446D
Cargo Alcalde-Presidente
Data Sinatura: 26/10/2021 13:50:25

3.- Ordenar a publicación do acordo da convocatoria, no Boletín Oficial da Provincia para o seu
xeral coñecemento e efectos.

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:XFQV27TCSIX9HBLX

