
 

40/21.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO  
23 DE SETEMBRO DE 2021

Na cidade de Ourense, o vinte e tres  de setembro 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:  Don
Gonzalo Pérez Jácome. Srs/as. Concelleiros/as:  Don 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; o Interventor municipal, don Gonzalo Alonso Álvarez, o
Asesor xurídico, don Juan Ramón Costas Núñez e a letrada, dona Ana Blanco Nespereira-; ao
obxecto de examinar os asuntos incluídos na orde do día e seguindo os informes dos pertinentes
Servizos municipais, sobre os que se adoptaron os seguintes acordos:

APROBACIÓN ACTA

1.- Aprobouse por unanimidade dos asistentes (6 votos a favor), a acta da sesión ordinaria da
Xunta de Goberno Local de 16 de setembro de 2021.

 

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.-  Dar  conta  da  sentenza  ditada  polo  Xulgado  do  Penal  núm.  1  de  Ourense  no
Procedemento Abreviado 75/2021.

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 ós intereses municipais,  sentenza 253/2021 ditada
polo Xulgado do Penal núm. 1 de Ourense no Procedemento Abreviado 75/2021.

2º.- Darlle traslado da sentenza ao Servizo de Medio Ambiente para o seu coñecemento e efectos
oportunos.

3.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 115/21.

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  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
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procedemento abreviado núm. 115/21, interposto por Dª Mónica Gómez López, contra o  acordo do
Pleno do Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Ourense de 1 de abril de 2021, que
desestima  a  reclamación  económica-administrativa  interposta  fronte  á  Resolución  do  Xefe  do
Órgano de Xestión Tributaria de 10 de xuño de 2020 pola que aproba as liquidacións  resultantes
dun procedemento de comprobación limitada polo imposto sobre o Incremento de Valor de Terreos
de  Naturaleza  Urbana   por  unha   transmisión  inter  vivos.  A  cuantía  ascende  a  2.144,36  €.
Acordouse remitir o expediente administrativo que deu lugar ó acto administrativo impugnado e
emprazar a todos os interesados téndose, por conseguinte, efectuado o personamento do Concello
en virtude do disposto no artigo 50.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-
administrativa. A data do xuízo fixouse para o día 19-01-2022.

4.-  Auto  ditado  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 20/2021, promovido por D. Tadeo López Sendon Hidalgo.

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

1º.- Coñecer o auto de 7 de setembro de 2021,  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administratvio
núm. 1 de  Ourense, no procedemento abreviado  núm. 20/2021.

2º.-  Darlle traslado do Auto ao Órgano de Xestión Tributaria, para o seu coñecemento e efectos
oportunos.

5.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 91/21.

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  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento  abreviado  núm.  91/21,  interposto  por  D.  Lisardo  Carlos  Casal  Feijoo,  contra  o
Decreto da Concellería de Recursos Humanos do Concello de Ourense de 15 de abril de 2021, que
desestima  o recurso de Alzada interposto fronte ao acordo de 25 de marzo de 2021 do Tribunal
Calificador para a creación dunha lista de traballadoras sociales, funcionarios interinos. Acordouse
remitir o expediente administrativo que deu lugar ó acto administrativo impugnado e emprazar a
todos os interesados téndose, por conseguinte, efectuado o personamento do Concello en virtude
do disposto no artigo 50.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.
A data do xuízo fixouse para o día 16-11-2021.

6.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 105/21.

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  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 105/21, interposto por D.  Román Arias Fraiz, contra o decreto de 1
de  abril  de  2021  desestimando  o  recurso  de  reposición  ditado  polo  Concelleiro  delegado  de
Seguridade Cidadá,  impoñendo unha sanción  de 200 € pola  comisión  dunha infracción  grave,
estacionar en zona de circulación restrinxida,  zona peonil  (rúa Concordia).  Acordouse remitir  o
expediente administrativo que deu lugar ó acto administrativo impugnado e emprazar a todos os
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interesados  téndose,  por  conseguinte,  efectuado  o  personamento  do  Concello  en  virtude  do
disposto no artigo 50.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. A
data do xuízo fixouse para o día 1-02-2022.

7.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 118/21.

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  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 118/21, interposto por D. David Cid Gil, contra o  Acordo do Pleno
do Tribunal  Económico-Administrativo  do  Concello  de  Ourense  de  5  de  febrero  de  2021,  que
inadmite  a tramite a reclamación económica-administrativa interposta fronte á Resolución do Xefe
do Órgano de Xestión Tributaria de 23 de outubro de 2010 pola que aproba a liquidación  resultante
dun procedemento de comprobación limitada polo imposto sobre o Incremento de Valor de Terreos
de  Naturaleza  Urbana  por  unha   transmisión  inter  vivos.  Acordouse  remitir  o  expediente
administrativo que deu lugar ó acto administrativo impugnado e emprazar a todos os interesados
téndose, por conseguinte, efectuado o personamento do Concello en virtude do disposto no artigo
50.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. A data do xuízo
fixouse para o día 2-02-2022.

8.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento ordinario núm. 56/20.

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  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento ordinario núm. 56/20, interposto por D.  Florentino  Varandela Blanco, contra  o
acordo do Pleno do Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Ourense de 18 de decembro
de  2019,  desestimatorio  da  reclamación  económico-Administrativa  contra  a  desestimación  por
silencio da solicitude de rectificación  de autoliquidación polo imposto  sobre o Incremento de Valor
de Terreos  de  Naturaleza  Urbana  por  unha  transmisión  mortis  causa.  A  contía  ascende a
32.986,27 €.  Acordouse remitir  o expediente administrativo que deu lugar ó acto administrativo
impugnado  e  emprazar  a  todos  os  interesados  téndose,  por  conseguinte,  efectuado  o
personamento do Concello en virtude do disposto no artigo 50.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da
xurisdición contencioso-administrativa. 

9.-  Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo número Un de Ourense, no
Procedemento Ordinario 263/2018.

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. 148/2021 ditada  polo Xulgado Contencioso-Administrativo número
Un de Ourense, no Procedemento  Ordinario 263/2018, promovido por OHL SERVICIOS INGESAN
contra a  desestimación por silencio da solicitude presentada o 17/4/2018 fronte ó Concello de
Ourense  coa  finalidade  de  que  dita  Administración  adoptase  medidas  correctoras  que
compensasen á demandante o supostos desequilibrios económicos existentes durante a execución
do  contrato  relativo  ao  Servizo  de  limpeza  de  centros  educativos  municipais  do  Concello  de
Ourense.

2º.-  Darlle  traslado da sentenza ao Servizo de Educación para o seu coñecemento e  efectos
oportunos.

10.-  Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo número Un de Ourense, no
Procedemento Abreviado 4/2021.

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

1º.- Coñecer a sentenza núm. 151/2021 ditada  polo Xulgado Contencioso-Administrativo número
Un de Ourense, no Procedemento  Abreviado 4/2021, promovido por SACYR SOCIAL S.L. contra o
Decreto núm. 2020006116 do Concelleiro Delegado de Facenda do Concello de Ourense, de data
5 de novembro de 2020 que estimou parcialmente a reclamación de intereses devengados polo
pago extemporáneo dunhas facturas.

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

11.-  Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo número Un de Ourense, no
Procedemento Abreviado 5/2021.

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

1º.- Coñecer a sentenza núm. 150/2021 ditada  polo Xulgado Contencioso-Administrativo número
Un de Ourense, no Procedemento  Abreviado 5/2021, promovido por SACYR SOCIAL S.L. contra o
Decreto núm. 2020006040 do Concelleiro Delegado de Facenda do Concello de Ourense, de data
5 de novembro de 2020 que estimou parcialmente a reclamación de intereses devengados polo
pago extemporáneo dunhas facturas.

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

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

APERTURAS

12.- "PELUQUERIA EVERMAN S.L.U.".- Expte. Aperturas 2017023057.- Solicitude de prórroga
para licenza de obra de adaptación de local para perruquería sito en Rüa Colón, nº 7 baixo.

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

1.- Conceder a PELUQUERÍA EVERMAN S.L.U., con NIF B-32163289, prórroga de tres anos para
rematar  as  obras,  nas  condicións  autorizadas  na  licenza  concedida  por  acordo da  Xunta  de
Goberno Local de data 19 de xullo de 2018,  e consonte ao establecido tanto no artigo 359.3 do
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Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de
febreiro, do solo de Galicia como no artigo 147.2 da citada Lei 2/2016.

2.- Asumir o informe técnico de 16 de xullo de 2021 e o xurídico de 16 de setembro de 2021 como
parte integrante da presente resolución a efectos de motivación e dar traslado dos mesmos aos
solicitantes.

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.

13.-  "SPORT ZONE ESPAÑA COMERCIO ARTÍGOS DEPORTE S.A.".- Expediente Aperturas
2018026082.-  Licenza  de  obra  para  acondicionamento  e  execución  de  almacén no  local
destinado a comercio de venta de equipamento deportivo e artigos de deporte na rúa do
Paseo, nº 15 baixo.

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

1.- Conceder  a  SPORT ZONE ESPAÑA COMERCIO ARTÍCULOS DEPORTE, S.A., con NIF A-
81906810, representada por Ángel  Segarra Soria,  con NIF 74.227.704-B, licenza de obra para
acondicionamento e execución de almacén no local destinado a comercio de venta de equipamento
deportivo e artigos de deporte na rúa do Paseo nº 15 – baixo de Ourense (con referencia catastral
3682011NG9838S0002PY  e  3682011NG9838S0010GA),  consonte  ao  proxecto  redactado  polo
enxeñeiro técnico industrial  Víctor Manuel  Galán Núñez, quen asume a dirección da obra,  cun
orzamento de execución material de 6.859,02 euros, e de conformidade cos informes da arquitecta
municipal de 30 de novembro de 2018, o do Oficial de Incendios de 20 de agosto de 2021 e co
xurídico de 16 de setembro de 2021, dos cales se achega copia a efectos de motivación.

2.- Requirir  aos interesados para que acheguen o certificado final de obra asinado por técnico
competente no que conste que as obras están completamente terminadas e axustadas á licenza
outorgada, e a comunicación previa ao inicio de actividade, advertíndolle que non poderá exercer
actividade mentres non obteña a licenza de ocupación, por ser esta conditio sine qua non para
exercer actividade, así coma o conforme documental do acto comunicado,  baixo apercibimento no
caso de incumprimento de peche e precinto. 

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
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día seguinte ao da recepción da  notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13
de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se optase por interpor o recurso de reposición
potestativo  non  poderá  interpor  recurso  contencioso-administrativo  ata  que  aquel  sexa  resolto
expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que poida
interpoñer vostede calquera outro recurso ou acción que estime procedente.

Condicións urbanísticas:

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

Ase mesmo, o prazo de terminación das obras é de tres anos contados do mesmo xeito que o
sinalado no parágrafo anterior. 

A  administración  poderá  conceder  prórrogas  dos  referidos  prazos,  previa  solicitude  expresa,
sempre que a licenza fose conforme coa ordenación urbanística vixente no momento da concesión
da prórroga. Cada prórroga non poderá concederse por prazo superior ao inicialmente acordado. 

A  caducidade  da  licenza  será  declarada  pola  Administración  municipal  previa  tramitación  dun
procedemento con audiencia ao interesado.

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

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

4.- Durante a execución das obras deberanse observar as seguintes prescricións:

En toda obra de nova planta ou de reforma é preceptiva a colocación de valo a unha altura mínima
de 2,00 metros sendo a distancia ao bordo de 1,00 metro nas beirarrúas que teñan 2 ou máis e de
0,60 nas de menos. Se a rúa non ten beirarrúa, o valo colocarase á aliñación do edificio. Nos sitios
onde exista beirarrúa de pedra, executarase a fábrica de ladrillo sobre un apoio ou zócolo non
adherido  ao  pavimento,  de  xeito  que  poida  demolerse  o  valo  sen  dano  para  a  baldosa.  A
construción poderá ser de ladrillo revestido e branquexado, ou pranchas metálicas entrevigadas.
Non se autorizan valos de madeira, aglomerado de madeira, canizos, arpilleiras, etc.

Para o acceso á obra, colocaranse portas de madeira ou metálicas, que abrirán cara a dentro.

Unha  vez  salvada  a  planta  baixa,  será  obrigatoria  a  retirada  do  valo  de  protección,  debendo
substituírse por outra aérea voada, construída de xeito que impida a caída de obxectos á rúa. O
seu saínte será o ancho da beirarrúa cun máximo de 2 metros e a súa fronte e costados terán unha
altura  mínima  de  dous  metros.  En  cada  unha  das  plantas  haberá  de  colocarse  unha  rede
protectora.

Queda  prohibido  depositar  materiais  fóra  do  valo  de  protección.  A  responsabilidade  polo
incumprimento  da  obriga  a  que  se  refire  este  apartado  esixirase  ao  contratista  das  obras  e
subsidiariamente ao propietario, caso de ser distinto daquel.

Para  a  carga,  descarga,  depósito  e  labrado  de  materiais  e  extracción  de  entullos,  aterase  ás
disposicións das Ordenanzas e da autoridade municipal.

Deberá dar debido cumprimento á Ordenanza municipal de Limpeza vixente.
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Deberá darse cumprimento ó contemplado no Decreto 174/2005 de 9 de xuño polo que se regula a
produción de residuos de construción e demolición, debendo o produtor de residuos contar coa
preceptiva autorización da Consellería de Medio Ambiente.

SERVIZO DE PLANEAMENTO, XESTIÓN URBANÍSTICA E PATRIMONIO

XESTIÓN URBANÍSTICA

14.- Aprobación definitiva do proxecto de urbanización do polígono 1 do Ar-2 da Zona 2 do
SU-32 do PXOM. Expte Xestión Urbanística 2018039200

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes (6 votos a favor), acordou:

Retirar este asunto da orde do día para un mellor estudo.

15.-  División en fases do proxecto de urbanización da zona 4 do SU-24 do PXOU. Expte.
Xestión Urbanística 2018006827

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

1.- Desestimar a solicitude de don Oscar Colmenero González, de cambio de titularidade e división
en dúas fases do proxecto de urbanización da zona 2 do SU-24 do PXOU con base no exposto no
informe  xurídico  de  17  de  setembro  de  2021  que  se  achegará  ao  solicitante  a  efectos  de
motivación.

2.- Notificar ao solicitante xunto cos informes técnicos dos servizos municipais que deberán terse
en conta para o caso da execución das obras incluidas no proxecto.

RÉXIME DE RECURSOS-. Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pode interpoñer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante o órgano delegante o acto, 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.

PATRIMONIO

16.-  Reclamación de  responsabilidade  patrimonial  polas  lesións e  danos sufridos  como
consecuenca duhna caída na rúa Vía Vella. Expte. 2020046158.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes

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:877T1LX1CTI4WAYS



8

(6 votos a favor), acordou:

1.- Considerar a dona Ángela Fernández Rodríguez, desistida da súa solicitude de reclamación de
responsabilidade  patrimonial  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 Ángela Fernández Rodríguez  o informe  xurídico de data  3 de setembro
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. 

INFRAESTRUTURAS

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

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes (6 votos a favor), acordou:

Retirar este asunto da orde do día para un mellor estudo.

SERVIZOS XERAIS

18.- Expte.: 2021030486. Reparo Intervención 042R/2021. Aluguer “El Faisán Blanco S.L.”

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 número B32493496, dunha indemnización substitutoria por importe neto de 2.787,7€, con
cargo á aplicación orzamentaria 120 9200 20200 do orzamento vixente en concepto de abono de 5
mensualidades (febreiro,marzo, abril, maio e xullo de 2021), do contrato de aluguer do local sito na
rúa  Arcediagos  3-3º,  andar  letra  A,  para  o  aloxamento  das  entidades  sindicais  do  Concello,
correspondente ás seguintes facturas:
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Nº  Mensualidade Expte. Data

2021-2  Febreiro 2021009592 2 de marzo de 2021

2021-3  Marzo 2021009582 2 de marzo de 2021

2021-5  Maio 2021028007 2 de xullo de 2021

2021-7  Abril 2021028006 2 de xullo de 2021

2021-8  Xullo 2021028015 2 de xullo de 2021

Terceiro.- Dar  traslado  á  Tesourería  e  á  Intervención  xeral  ós  efectos  contables  oportunos.
Operacións Rc 202100043422 e complementaria 202100051562.

CONCELLERÍA DE FACENDA

19.-  Expediente de modificación orzamentaria dos orzamentos do Consello Municipal de
Deportes 2M/CMD/2021, utilizando a figura de créditos extraordinarios e de suplemento de
crédito. (Exp. 1117/2021).

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

PRIMEIRO.- Aprobar  a  proposta  de  modificación  orzamentaria  dos  orzamentos  do  Consello
Municipal  de  Deportes  2M/CMD/2021,  utilizando  a  figura  de  créditos  extraordinarios  e  de
suplemento de crédito, de acordo co seguinte contido:

   A)  Créditos extraordinarios que se dotan:

Código              Descrición                                                              Importe            Financiamento

3410-48015
Subvención  a  Club  Ourense  Baloncesto  tempada
2020/2021 150.000,00€

Remanente de
Tesourería para

gastos xerais3410-48016 Subvención a Rally de Ourense 2021 35.000,00€

3410-48017 Subvención Federación Galega de Hockey 18,000,00€

TOTAL 203.000,00€

 B)  Financiamento dos créditos extraordinarios:

      Modificación do Estado de Ingresos

Código           Descrición                                                                                  Importe

        Rmte. de Tesourería para Gtos. Xerais                              203.000,00€
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Total financiamento créditos extraordinarios                                          203.000  ,00€  

C) Suplemento de Crédito que se propón

3410-48010 Subvencións a entidades deportivas 
50.000,00

Remanente de
Tesourería para

gastos xerais

D) Financiamento dos suplementos de Créditos:

Rmte. de Tesourería para Gtos. Xerais                            50.000, 00€

Total financiamento suplemento de créditos                                          50.000, 00€

SEGUNDO.- Elevar este acordo ao Pleno da Corporación para que proceda, no seu caso, á
aprobación provisional da modificación.

ALCALDÍA

20.- Modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento vixentes: Dotacións
económicas aos grupos municipais. Exp: 2021033845

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes (6 votos a favor), acordou:

Retirar este asunto da orde do día para un mellor estudo.

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

Ningunha.

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