
 

42/21.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO  
30   DE SETEMBRO DE 2  021  

Na cidade de Ourense, o trinta 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 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 23 de setembro de 2021.

 

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.- Personamento do Concello diante do Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 1 de
Ourense, no procedemento abreviado 152/21.

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  do  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento abreviado 152/21 interposto por Mª Rosario Vilar Álvarez contra a desestimación da
reclamación de responsabilidade patrimonial interposta polas lesións sufridas por mor dunha caída
na rúa Pura e Dora Vázquez, polo mal estado dunha loseta, por importe de 18.939,66 euros. A
data do xuízo é 8 de febreiro de 2022.

3.-  Personamento  do  Concello  en  calidade  de  demandado  diante  do  Xulgado  do
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense, no procedemento abreviado 158/21.

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  do  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento abreviado 158/21 interposto por Mª Dolores Cid Cid,  contra a desestimación da
reclamación de responsabilidade patrimonial acordada pola Xunta de Goberno Local de data 18 de
marzo de 2021, desestimatoria da reclamación interposta polas lesións sufridas por mor dunha
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caída na rúa Unión coa Praza dos Suaves, polo mal estado dunha loseta, por importe de 12.085,06
euros. A data do xuízo é 8 de febreiro de 2022.

4.-  Dar  conta  da  sentenza  ditada  polo  Xulgado  do  contencioso  administrativo  nº  1  de
Ourense, no procedemento abreviado 87/2021.

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

1º.- Coñecer e non recorrer  por non ser susceptible de recurso, a sentenza 155/2021 ditada polo
Xulgado  do contencioso  administrativo  nº  1  de Ourense,  no  procedemento  abreviado  87/2021
interposto por Augusto Estévez Viriato.

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

5.-  Dar  conta  da  sentenza  ditada  polo  Xulgado  do  contencioso  administrativo  nº  1  de
Ourense, no procedemento abreviado 89/2021.

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 os intereses municipais,  a sentenza 156/2021
ditada polo Xulgado do contencioso-administrativo nº 1 de Ourense,  no procedemento abreviado
89/2021 interposto por PLUS ULTRA SEGUROS SA, EMILIO PARDO CRESPO.

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

6.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 109/21.

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. 109/21, interposto por PROFALSA SL, contra o  acordo do Pleno do
Tribunal  Económico-Administrativo  do  Concello  de  Ourense  de  5  de  febreiro  de  2021,  que
desestima  a  reclamación  económica-administrativa  interposta  fronte  á  Resolución  do  Xefe  do
Órgano de Xestión Tributaria de 5 de marzo de 2020, pola que desestima o recurso de reposición
contra a liquidación  polo Imposto de Bens Inmobles correspondentes aos exercicios 2014 a 2017.
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 9-02-2022.

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. 127/21.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
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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. 127/21, interposto por  D. André González Quelle, contra o  acordo
do Pleno do Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Ourense de 11 de marzo de 2021,
que  desestima  a  reclamación  económica-administrativa  interposta  contra  a  desestimación por
silencio da rectificación  de autoliquidación   polo Imposto sobre o Incremento de Valor de Terreos
de  Naturaleza  Urbana   por  unha   transmisión  inter  vivos,  a  cuantía  ascende  a  1.492,05  €.
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 16-02-2022.

8.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 131/21.

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. 131/21, interposto por D. Antonio Javier, Dª Mª Monserrat, Dª Mª
Victoria, Dª Margarita Susana e D. Carlos Alberto Fernández Rodríguez, contra o  acordo do Pleno
do  Tribunal  Económico-Administrativo  do  Concello  de  Ourense  de  20  de  abril  de  2021,  que
desestima  a reclamación económica-administrativa interposta contra a desestimación por silencio
da rectificación  de autoliquidacións polo Imposto sobre o Incremento de Valor  de Terreos de
Naturaleza Urbana  por unha  transmisión inter vivos, a cuantía ascende a 17.463,85 €. 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 16-02-2022.

9.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 137/21.

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. 137/21, interposto por D. Alejandro Manuel Pereira Díaz, contra o
acordo do Pleno do Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Ourense de 20 de abril de
2021, que desestima  a reclamación económica-administrativa interposta contra a Resolución do
Xefe do Órgano de Xestión Tributaria de 21 de setembro de 2020 pola que aproba as liquidacións
polo Imposto sobre o Incremento de Valor de Terreos de Naturaleza Urbana  en expediente  de
comprobación  limitada,  a  cuantía  ascende  a  15.776,82  €.  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 9/03/2022.
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10.-  S  entenza  ditada pola  Sala  do Social  do Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia  da  
Coruña, no recurso de suplicación núm. 996/2021.

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

1º.- Coñecer a sentenza de 13 de setembro de 2021, ditada  pola Sala do Social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia da Coruña, no  recurso de suplicación núm. 996/2021.

2º.-  No suposto  de  que  se  interpoña  recurso  de  Casación  pola  outra  parte,  comparecer  nas
actuacións que se sigan diante da Sala do Social do Tribunal Supremo. 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.-  S  entenza  ditada pola  Sala  do Social  do Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia  da  
Coruña, no recurso de suplicación núm. 1717/2021.

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

1º.- Coñecer a sentenza de 13 de setembro de 2021,  ditada  pola Sala do Social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia da Coruña, no  recurso de suplicación núm. 1717/2021.

2º.-  No suposto  de  que  se  interpoña  recurso  de  Casación  pola  outra  parte,  comparecer  nas
actuacións que se sigan diante da Sala do Social do Tribunal Supremo. 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.

12.-  S  entenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no  
Procedemento Abreviado núm. 286/2019.

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

1º.-  Coñecer a  sentenza  de  15  de  setembro  de  2021,  ditada   polo   Xulgado   Contencioso-
Administrativo  núm. 1 de  Ourense, no  Procedemento Abreviado núm. 286/2019.

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.

13.- 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. 184/21.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
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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.  184/21,  interposto  por  D.  Gerardo  Flórez  Menéndez,  contra  a
resolución do concelleiro de Recursos Humanos do Concello de Ourense de 12 de maio de 2021,
polo que se nomea funcionaria interina coa categoría de médico psiquiatra da Unidade Asistencial
de Drogodependencia á aspirante Dª Ana Mª Fernández Sobrino. Acordouse remitir o expediente
administrativo que deu lugar ó acto administrativo impugnado e emprazar a todos os interesados
téndose, por conseguinte, efectuado o personamento do Concello en virtude do disposto no artigo
50.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. A data do xuízo
fixouse para o día 8-03-2022.

14.- 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. 144/21.

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. 144/21, interposto por D.  Brian Diz González, contra o decreto do
concelleiro-delegado de Seguridade Ciudadana de 26 de marzo de 2021, inadmitindo o recurso de
reposición  interposto  fronte  a  unha  sanción  de  200  €,  pola  comisión  dunha  infracción  grave,
estacionar en dobre fila na Avda. da Habana. 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 9-03-2022.

15.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de  demandado diante  do  Xulgado Contencioso-Administrativo  núm.  Un  de  Ourense,  no
Procedemento Ordinario 162/2021.

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  Contencioso-Administrativo  núm.  Un  de  Ourense,  no
Procedemento Ordinario 162/2021, interposto por  Dª Rosa Carballo Vidal, contra o desistimiento
do recurso de reposición sobre a denegación da licenza de obra menor por actuación comunicada
para restauración de cierre de finca sita en A Lonia de Arriba.

16.-  Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo número Un de Ourense, no
Procedemento Ordinario 55/2020.

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

1º.- Coñecer a sentenza núm. 161/2021 ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo número
Un  de  Ourense,  no  Procedemento  Ordinario  55/2020,  contra  a  desestimación  presunta  da
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solicitude  formalizada  pola  actora  o  24/07/2017  ante  o  Concello  de  Ourense  interesando  se
axustase a porcentaxe de reserva de solo para vivenda de protección promovido pola Xunta de
Compensación do Polígono da Zona 4 do SU 25 do PXOU de Ourense.

2º.- Darlle traslado da sentenza ao Servizo de Urbanismo (Xestión e Planeamiento Urbanístico)
para o seu coñecemento e efectos oportunos.

17.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de  demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  Un  de  Ourense,  no
Procedemento Ordinario 202/2021.

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  Contencioso-Administrativo  núm.  Un  de  Ourense,  no
Procedemento  Ordinario  202/2021,  interposto  por   D.  Rubén  Novoa  Pérez  contra  Decreto  da
Alcaldía 2021004188 de 25 de maio, recaído no expediente de Licenzas 2020027382, polo que
desestimouse o recurso de reposición contra o acordo da Xunta de Goberno Local de 18 de marzo
de  2021  que  denegou  a  solicitude  de  licenza  urbanística  en  vía  de  legalización  de  vivenda
unifamiliar en rúa Gumersindo Buján, 4 de Ourense. 

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

18.-  "PROMOCIONES INMOBILIARIAS PIÑA 2005, S.L.".- Licenza urbanística de obra para
proxecto de demolición de edificio sito na rúa Ervedelo, 69.- Expte. Sección de Licenzas
Urbanísticas 2021033981

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

Único.-  Conceder á sociedade  mercantil  “Promociones  Inmobiliarias  Piña  2005,  S.L.”,  licenza
urbanística de obra para  proxecto  de demolición  de  edificio  de  vivendas sito  na rúa Ervedelo
número 69, segundo proxecto redactado polo arquitecto don Nicanor Cid Lama, quen asume a
dirección material da obra, e cun orzamento de execución material de 15.643,91 Euros.

Na execución da demolición deberán respectarse as seguintes observacións:

• En caso  de  verse  afectadas,  deberá  repor  as  canalizacións  que  afecte  á  fachada  do
edificio. 
• En caso de ser  necesario  para a  execución dos traballos a  ocupación da vía  pública,
deberá solicitar o valado ou protección da mesma.
• As  obras  serán  realizadas  por  persoal  especializado,  tomando  tódalas  medidas  de
seguridade  e  saúde necesarias  dacordo  coa  lexislación  vixente  sobre  todo  se  no  inmoble
aparecen sustancias perigosas como o amianto.

Advertirlle  que ten un prazo de seis  meses para iniciar  as obras e  de tres anos para
rematalas, prazos que computarán dende o día seguinte a notificación e recepción da licenza que
se está a emitir. O solicitante poderá pedir antes de que finalice o antedito prazo unha prórroga, por
unha soa vez, e por un prazo non superior ao inicialmente acordado. A demora na iniciación e
finalización  das obras  dará lugar  á  declaración de caducidade da licenza  previa  audiencia  ao
interesado.

O presente acordo tómase en base ó informe técnico do Arquitecto Municipal de data 22 de
setembro do 2021 e ó informe xurídico de data 23 de setembro do 2021, que forman parte desta
resolución, os cales trasladaranse ós interesados ós efectos de motivación.
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Réxime  de  recursos:  Contra  este  acordo,  que  pon  fin  á  vía  administrativa,  pode  interpoñer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo
dun mes a contar  desde o día seguinte ao da recepción da notificación,  de conformidade cos
artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas; ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, ante
o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, a contar desde o
día seguinte ao da recepción da notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, 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 prerxuízo 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
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.
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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.

19.- "INVERSIONES GRILOS, S.L.".- Licenza urbanística para proxecto básico e de execución
de remodelación d  a   p  l  anta   de entreplanta   de edificio na rúa Progreso, 63.- Expte. Sección de  
Licenzas Urbanísticas 2020029812

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

1.- Autorizar o troco de uso da planta de entreplanta do edificio número 63 da rúa Progreso, a uso
residencial.

2.-  Conceder á sociedade  “INVERSIONES  GRILOS,  S.L.” licenza  urbanística  de  obra  para
proxecto básico e de execución de remodelación de planta de edificio para viviendas no edificio sito
no número 63 da rúa Progreso, en solo urban, consonte proxecto básico e de execución redactado
pola  arquitecta  dona  María  Cristina  Sabariz  Rúa,  quen  asume  a  dirección  das  obras,  e  cun
orzamento de execución material de 140.823,99 Euros.

3.- 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 8 de xullo
e 22 de setembro de 2021 e ó informe xurídico de data 23 de setembro do 2021, que 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.

Condicións xerais:
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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
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. 
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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.

20.- D. Alberto González Ferreiro, legalización e proxecto básico e de execución remate de
ampliación  de  vivenda  unifamiliar  sita    na  rúa   Casarellas,  15.  Expte.  Sección  Licenzas  
Urbanísticas 2021011111.

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

1.- Conceder a don Alberto González Ferreiro, licenza urbanística de obra en vía de legalización e
para proxecto  básico e  de  execución de remate de vivenda unifamiliar  sita  na rúa  Casarellas
número 15, consonte  o proxecto redactado polo arquitecto don José Antonio Rodríguez Basalo,
cun orzamento de execución material de 15.033,55 Euros.

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.

3.- Déase  traslado do presente acordo á Sección de Disciplina Urbanística para a inclusión do
mesmo no expediente núm. 2020015646, os efectos oportunos.

O presente acordo tómase en base  ós informes do Arquitecto Municipal de data 16 de
setembro do 2021 e  ó  informe xurídico de data 24 de setembro 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 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
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.

21.-  TROPEMORA,  S.L..-  Proxecto  de  obras  complementarias  provisionales  na  rúa  da
Marquesa.- Expte. Sección de Licenzas Urbanísticas 2021025724

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

1.- Aprobar  a pedimento de Tropemora S.L., o proxecto de obras ordinarias complementarias e
provisionais de pavimentación e servicios na rúa da Marquesa, segundo documento redactado polo
enxeñeiro  de  camiños  don  Daniel  Durán  Arriero,  cun  orzamento  de  execuxión  material  de
82.680,41 euros, polas razóns expostas no informe xurídico de 24 de setembro de 2021 que se
achegará ó interesado ós efectos de motivación deste acordo.
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2.- Requirir ao promotor para que proceda a nomear a dirección técnica das obras ordinarias que
será comunicada ao Concello que se realizarán de acordo co sinalado  polos servizos municipais.

3.- Requirir  ao solicitante para que constitúa unha garantía de  82.680,41 euros, para responder
da execución das obras e dunha garantía de 21.000 euros para garantir a reposición das obras de
acordo co informe do Servizo de Infraestruturas de 2 de agosto de 2021 en calquera das formas
admitidas pola lexislación de contratos públicos.

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.

22.-  Dona  ALEJANDRA  RODRÍGUEZ  CORRAL.-  Licenza  urbanística  de  obras  en  vía  de
legalización para obras de demolición e reconstrución de muros de vivenda unifamiliar sita
no Camino do Castro número 2.- Expte. Sección de licenzas urbanísticas 2020004160

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

1.- Denegar a solicitude de dona Alejandra Rodríguez Corral,  de licenza urbanística de obras en
vía de legalización para obras de demolición e reconstrución de muros da vivenda unifamiliar sita
no Camiño do Castro número 2.

2.- Déase traslado do presente acordo e dos informes técnicos do Arquitecto Municipal, de datas
30 de xuño e 28 de setembro do 2021,  á Sección de Disciplina Urbanística para a inclusión do
mesmo no expediente número 2021001099 ós efectos oportunos.

O presente acordo tómase en base ós informes técnicos do Arquitecto Municipal de datas
30 de xuño e 28 de setembro do 2021 e informe xurídico de data 28 de setembro 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.

APERTURAS

23.- "APARTAMENTOS PARDO BAZAN 12 S.L.".- EXPTE. APERTURAS 2018039307.- Licenza
urbanística para proxecto de reforma e ampliación de edificio para apartamentos turísticos
sito no número 12 da   r  úa Emilia Pardo Bazán.  
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A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:

Único.- Conceder a “Apartamentos Pardo Bazán 12, S.L.”, co CIF B32495855, licenza urbanística
de obra para proxecto básico de reforma e ampliación de edificio para apartamentos turísticos sito
no número 12  da rúa  Emilia  Pardo Bazán,  consonte  ó proxecto  presentado e redactado polo
arquitecto don Nicanor Cid Lama,  quen asume a dirección material da obra, cun orzamento de
execución material de 402.275,47 €, de conformidade cos informes técnicos e xurídico emitidos ao
respecto.

As obras de construción da reforma e ampliación do edificio non poderán iniciarse sen que
sexa aprobado por este Concello o preceptivo proxecto de execución, estudio de seguridade e
saúde, redactados de conformidade coa normativa vixente de aplicación, así como nomeada a
totalidade da dirección técnica, nos formatos oficiais dos colexios profesionais que procedan.

O presente acordo tómase en base  ós informes da Arquitecta Municipal de data 23 de
setembro do 2020; do Oficial  de Bombeiros do Servizo de Prevención, Extinción de Incendios,
Salvamento e Protección Civil de data 31 de xullo do 2020; e  ó informe xurídico de data 21 de
setembro 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.

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, 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.

24.-  Expediente    d  e Aperturas Núm. 2017003777.- Recurso    d  e    r  eposición    i  nterposto    p  or Dª  
Luisa Ulla Valcárcel.

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

1.- Desestimar o recurso de reposición formulado por Luisa Ulla Valcarcel, con NIF ***60.65**, no
nome e representación da Comunidade de Propietarios Avenida de Buenos Aires 130, con NIF H-
32135899, ao  encontrar  axustada  a  dereito  a  resolución  adoitada  polo  acordo  de  Xunta  de
Goberno Local de data 4 de abril de 2019 que trata de impugnar.

2.- Asumir o informe xurídico de data 14 de setembro de 2021 como parte integrante da presente
resolución e dar traslado do mesmo aos interesados a efectos de motivación.

RÉXIME DE RECURSOS
Contra este acordo, que é firme en vía administrativa, só se poderá interpoñer recurso contencioso-
administrativo, diante do Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, dentro do prazo de
dous  meses  contados  dende  o  día  seguinte  ó  da  recepción  da  notificación  do  mesmo,  de
conformidade  co  artigo  46  da  Lei  29/1998,  de  13  de  xullo,  da  Xurisdición  Contencioso-
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Administrativa. Todo elo sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso ou acción que
estime procedente.

SERVIZO DE REHABILITACIÓN, VPP E PERIS

25.-  Aprobación da  modificación  do artigo 16.3  das  bases que rexen a  convocatoria  de
subvencións do Programa de Fomento da Rexeneración e Renovación Urbana e Rural para
as ARRUs (antes ARIs) do Casco Histórico de Ourense – 17ª fase e do Núcleo Etnográfico de
Seixalbo – 12 ª fase. Plan Vivenda 2018-2021. Expte.2020040278

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

1.- Aprobar a modificación do artigo 16 apartado 3) das bases reguladoras da convocatoria pública
para  a  concesión  de  subvencións  para  a  rehabilitación  de  edificios  e  vivendas  nas  Áreas  de
Rexeneración  e  renovación  urbanas  (ARRU)  do  Concello  de  Ourense  do  Casco  Histórico  de
Ourense – 17ª fase e do Núcleo Etnográfico de Seixalbo – 12 ª fase, publicadas no BOP núm. 117
de 26 de maio de 2021, en aplicación do establecido no R.D. 1084/2020, de 9 de decembro, polo
que se modifica o R.D.106/2018 do 9 de marzo polo que se regula o Plan Estatal de Fomento de
Vivendas 2018–2021, quedando redactado do seguinte xeito:

Onde dicía:

“16.3.- As obras deberán executarse no prazo máximo establecido no acordo de concesión da
cualificación provisional por parte do IGVS. Este prazo poderá ser prorrogado por petición expresa
da persoa solicitante da subvención que será remitida polo servizo de Rehabilitación, VPP e PERI,
xunto coa proposta que proceda, ao IGVS para a súa resolución. O prazo de execución non poderá
prolongarse máis aló do 31 de outubro de 2021.”

Deberá dicir:

“16.3.- As obras deberán executarse no prazo máximo establecido no acordo de concesión da
cualificación provisional por parte do IGVS. Este prazo poderá ser prorrogado por petición expresa
da persoa solicitante da subvención que será remitida polo servizo de Rehabilitación, VPP e PERI,
xunto coa proposta que proceda, ao IGVS para a súa resolución. O prazo de execución non poderá
prolongarse máis aló do 29 de outubro de 2025.”

2.- Ordenar a publicación da modificación do artigo 16.3 das bases no Boletín Oficial da Provincia
para o seu xeral coñecemento e efectos, así como na páxina web www.ourense.gal.

3.-  Asumir  como  parte  integrante  da  presente  resolución  o  informe  xurídico  de  data  27  de
setembro de 2021 a efectos de motivación.

Réxime de recursos: Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, poderase 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

http://www.ourense.gal/
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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 se
poida interpoñer calquera outro recurso ou acción que se estime procedente.

26.-  Aprobación da modificación do artigo 16.3 das bases que rexeran a convocatoria de
subvencións do dito programa para as ARRUs (antes ARIs) do Casco Histórico de Ourense –
16ª fase; Núcleo Etnográfico de Seixalbo – 11 ª fase; Polvorín-Camelias-Carballeira – 5ª fase
e Serra San Mamede - Cruceiro Quebrado – Inmaculada – 3ª fase así como a prórroga da
convocatoria destas derradeiras dúas ARRUs. Plan Estatal de Fomento de Vivenda 2018-
2021. Programa de Fomento da Rexeneración e Renovación Urbana e Rural. Expte. Núm.:
2018027251.

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

1.- Aprobar a modificación do artigo 16 apartado 3) das bases reguladoras da convocatoria pública
para  a  concesión  de  subvencións  para  a  rehabilitación  de  edificios  e  vivendas nas  Áreas  de
Rexeneración  e  renovación  urbanas  (ARRU)  do  Concello  de  Ourense  do  Casco  Histórico  de
Ourense – 16ª fase; Núcleo Etnográfico de Seixalbo – 11 ª fase; Polvorín-Camelias-Carballeira – 5ª
fase e Serra San Mamede - Cruceiro Quebrado – Inmaculada – 3ª fase.),  que se recollen no
documento  electrónico  con  número  de  CSV  G00YGFAPXZ5JZPDP  (versión  en  castelán)
STBN1ZLCXV5ZYBAU (versión en galego), en aplicación do establecido no R.D. 1084/2020, de 9
de decembro, polo que se modifica o R.D.106/2018 do 9 de marzo polo que se regula o Plan
Estatal de Fomento de Vivendas 2018–2021, quedando redactado do seguinte xeito:

Onde dicía:

“16.3.-  As obras deberán executarse no prazo máximo establecido no acordo de concesión da
cualificación provisional por parte do IGVS. Este prazo poderá ser prorrogado por petición expresa
da persoa solicitante da subvención que será remitida polo servizo de Rehabilitación, VPP e PERI,
xunto coa proposta que proceda, ao IGVS para a súa resolución. O prazo de execución non poderá
prolongarse máis aló do 31 de outubro de 2021.”

Deberá dicir:

“16.3.-  As obras deberán executarse no prazo máximo establecido no acordo de concesión da
cualificación provisional por parte do IGVS. Este prazo poderá ser prorrogado por petición expresa
da persoa solicitante da subvención que será remitida polo servizo de Rehabilitación, VPP e PERI,
xunto coa proposta que proceda, ao IGVS para a súa resolución. O prazo de execución non poderá
prolongarse máis aló do 29 de outubro de 2023.”

2.- Ordenar a publicación da modificación do artigo 16.3 das bases no Boletín Oficial da Provincia
para  o  seu  xeral  coñecemento  e  efectos,  así  como  na  páxina  web  www.ourense.gal.
3.- Asumir como parte integrante da presente resolución o informe xurídico de data 24 de setembro
de 2021 a efectos de motivación.

Réxime de recursos:  Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, poderase 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 se
poida interpoñer calquera outro recurso ou acción que se estime procedente.
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SERVIZO DE CONTRATACIÓN

27.-  Aprobación, se procede, do expediente para contratar a subministración e instalación
de  xogos  infantís,  os  seus  pavimentos  de  seguridade  e  o  mobiliario  auxiliar  para  a
renovación, posta en valor e adaptación á normativa vixente de varios parques de xogos
infantís do Concello de Ourense. (Expte. 2021022305)

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

1º.- Aprobar o expediente para contratar a subministración e instalación de xogos infantís, os seus
pavimentos de seguridade e o mobiliario auxiliar para a renovación, posta en valor e adaptación á
normativa  vixente  de  varios  parques  de  xogos  infantís  do  Concello  de  Ourense,  coa
correspondente aprobación das cláusulas administrativas e técnicas:

LOTE 1
TOTAL (SEN IVE) 277.323,88 €
IVE (21%) 58.238,01 €
PRESUPOSTO BASE LICITACIÓN 335.561,88 €

LOTE 2
TOTAL (SEN IVE) 273.234,98 €
IVE (21%) 57.379,35 €
PRESUPOSTO BASE LICITACIÓN 330.614,33 €

LOTE 3
TOTAL (SEN IVE) 268.311,23 €
IVE (21%) 56.345,35 €
PRESUPOSTO BASE LICITACIÓN 324.656,58 €

LOTE 4
TOTAL (SEN IVE) 113.519,36 €
IVE (21%) 23.839,06 €
PRESUPOSTO BASE LICITACIÓN 137.358,42 €

2º.- Aprobar o gasto correspondente ao contrato, por un importe de 1.128.191,21 €, con cargo aos
seguintes créditos:

Aplicación orzamentaria Lote Exercicio Nº operación Importe

160.1710.61902 Lote 1 2021 202100050957 335.561,88 €
160.1710.61902 Lote 2 2021 202100050957 330.614,33 €
160.1710.61902 Lote 3 2021 202100050957 324.656,58 €
160.1710.61902 Lote 4 2021 202100050957 137.358,42 €

TOTAL 1.128.191,21 €

3º.-  Dispoñer a  apertura  do  procedemento  de  adxudicación,  mediante  procedemento  aberto,
suxeito a regulación harmonizada, e tramitación ordinaria.



18

4º.-  Nomear  como  responsable  do  contrato  ao  xefe  do  Servizo  de  Medio  Ambiente  e  como
suplente ao funcionario encargado da brigada operativa de Medio Ambiente,  actualmente José
Figueiras González.

28.-  Aprobación,  se  procede,  do  expediente  para  contratar  as  obras  do  proxecto  de
humanización da rúa do Sol, Boavista e Do Campo -As Eiroás-. (Expte. 2021033814)

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

1º.- Aprobar o expediente para contratar, mediante procedemento aberto simplificado, o Proxecto
de Humanización das Rúas do Sol, Boavista e do Campo, Eiroas, coa correspondente aprobación
do prego de condicións económico - administrativas por importe de 740,000.00 euros (611.570,25
€ de principal, e 128.429,75 de IVE) con cargo a partida orzamentaria 100.1532.61900.

2º.-  Aprobar o  gasto  por  importe  de  740,000.00  euros,  con  cargo  á  aplicación  orzamentaria
100.1532.61900 do orzamento municipal vixente.

3º.-  Dispoñer a  apertura  do  procedemento  de  adxudicación,  polos  tramites  do  procedemento
aberto simplificado.

29.- Aprobación, se procede, do expediente para contratar o servizo de axencia de medios
para asesoramiento, planificación e compra de espazo en medios de comunicación para
difundir a publicidade do Concello de Ourense. (Expte. 2021015748)

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

1º.- Aprobar o expediente para contratar, mediante procedemento aberto en tramitación ordinaria,
o servizo de axencia de medios para xestionar a difusión da publicidade do Concello de Ourense
en  medios  de  comunicación  de  prensa  escrita,  radio,  televisión  e  medios  dixitais,  coa
correspondente  aprobación  do  prego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  e  do  prego  de
prescricións técnicas, por importe de 381.150,00 euros anuais, dos cales 315.000,00 € son de
principal e 66.150,00 euros de IVE (21%), con cargo a aplicación orzamentaria 120 9200 22602, e
coa seguinte distribución por anualidades:

2021 95.375,00 €,

2022  285.775,00  €,  suxeito  a  condición  da  existencia  de  crédito  adecuado  e  suficiente  na
aplicación orzamentaria correspondente.

2º.- Aprobar o gasto por importe de 95.375,00 €, con cargo á aplicación orzamentaria 120 9200
22602.

3º.-  Dispoñer a  apertura  do  procedemento  de  adxudicación,  polos  tramites  do  procedemento
aberto e tramitación ordinaria.

30.-  Adxudicación,  se  procede,  do  expediente  para  contratar  o  servizo  de  redacción do
proxecto  de  humanización  da  avenida  de  Portugal  do  Concello  de  Ourense.  (  E  xpte.  
2020027988)

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

Primeiro.-  Adxudicar  a  Urbing  Proyectos  de  Urbanismo  e  Ingeniería  Civil  SL,  titular  do  NIF
B36982510,  o  contrato  do  servizo  de  redacción  do  proxecto  de  humanización  da  avenida  de
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Portugal do Concello de Ourense (expediente núm. 2020027988), de acordo co proxecto técnico e
o prego de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno Local
e a oferta presentada, por un prezo de 49.820,00 € de principal e 10.462,20 € de IVE, para un total
de  60.282,20€,  con  cargo  á  aplicación  orzamentaria  100.1532.22706  (núm.  operación
202100051288).

Segundo.- Dar  traslado á Tesourería municipal dos acordos precedentes aos efectos contables
oportunos.

31.-  Adxudicación,  se  procede,  do expediente  para  contratar  o  servizo de  redacción  do
proxecto de humanización da rúa Bonhome do Concello de Ourense. (  E  xpte. 2020027990)  

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

Primeiro.- Adxudicar a Sertogal SL, titular do NIF B32164782, o contrato do servizo de redacción
do  proxecto  de  humanización  da  rúa  Bonhome  do  Concello  de  Ourense  (expediente  núm.
2020027990), de acordo co prego de prescricións técnicas e o prego de cláusulas administrativas
particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno Local e a oferta presentada, por un prezo
de 18.900,00 € de  principal  e  3.969,00  € de IVE,  para un total  de 22.869,00 €,  con cargo á
aplicación orzamentaria 100.1532.22706 (núm. Operación 202100051286).

Segundo.- Dar  traslado á Tesourería municipal dos acordos precedentes aos efectos contables
oportunos.

32.-  Adxudicación,  se  procede,  do expediente  para  contratar  o  servizo de  redacción  do
proxecto  de  humanización  da  rúa  Doutor  Fleming  do  Concello  de  Ourense.  (  E  xpte.  
2020027991)

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

Primeiro.- Adxudicar a Sertogal SL, titular do NIF B32164782, o contrato do servizo de redacción
do proxecto de humanización da rúa Doutor Fleming do Concello de Ourense (expediente núm.
2020027991), de acordo co prego de prescricións técnicas e o prego de cláusulas administrativas
particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno Local e a oferta presentada, por un prezo
de 16.950,00 € de  principal  e  3.559,50  € de IVE,  para un total  de 20.509,50 €,  con cargo á
aplicación orzamentaria 100.1532.22706 (núm. Operación 202100051287)

Segundo.- Dar traslado á Tesourería municipal dos acordos precedentes aos efectos contables
oportunos.

33.- Aprobación, se procede, do expediente para contra  tar   a subministración e implantación  
dun sistema para a xestión e prevención de fuga de información no Concello de Ourense.
(  E  xpte. 2021030481)  

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
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1º.- Aprobar o expediente para contratar a subministración e implantación dun sistema para a
xestión  e  prevención  de  fuga  de  información  no  Concello  de  Ourense,  coa  correspondente
aprobación das cláusulas administrativas e técnicas, cun orzamento de licitación de 39.998,97€,
dos que 33.057,00€ corresponden ao principal e 6.941,97€ ao IVE.

2º.- Aprobar o gasto correspondente ao contrato, por un importe de 39.998,97 €, con cargo aos
seguintes créditos:

Exercicio Nº operación
RC

Aplicación orzamentaria Importe total IVE incluído (21%)

2021 202100052871 120.9202.63602 39.998,97 €

3º.-  Dispoñer a apertura  do procedemento de adxudicación,  mediante  procedemento aberto  e
tramitación ordinaria.

4º.- Nomear como responsable do contrato ao xefe de Sección de Sistemas e Análises e como
suplente ao xefe do Servizo de Sistemas de Información.

34.-  Aprobación,  se  procede,  do  expediente  para  contratar  as  obras  do  proxecto  de
acondicionamento do camiño da Pedreira – Seixalbo. (Expte. 2021029839)

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

1º.- Aprobar o expediente para contratar, mediante procedemento aberto simplificado, o Proxecto
de Acondicionamento do Camiño da Pedreira-Seixalbo, coa correspondente aprobación do prego
de condicións económico - administrativas por importe de 126.577,80 (104.609,75 € de principal e
21.968,05 de IVE).

2º.-  Aprobar  o  gasto  por  importe  de  126.577,80  euros,  con  cargo  á  aplicación  orzamentaria
100.1532.61900 do orzamento municipal vixente.

3º.-  Dispoñer a  apertura  do  procedemento  de  adxudicación,  polos  tramites  do  procedemento
aberto simplificado.

TURISMO E TERMALISMO

35.- 13º edición "Sabores de Ourense". Concurso de pinchos de outono. Expte 2021037340

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

1.- Aprobar as Bases reguladoras da 13ª edición do concurso “Sabores de Ourense”. Pinchos de
Outono 2021.

2.- Ordenar a súa difusión para o seu coñecemento e efectos.

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

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