
 

39/21.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO  
16 DE SETEMBRO DE 2021

Na cidade de Ourense, o dezaseis 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; a Interventora municipal accidental, dona Paula María
Álvarez Fernández e o Asesor xurídico,  don Juan Ramón Costas Núñez- -non asiste 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 9 de setembro de 2021.

 

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.-  Personamento  do  Concello  en  calidade  de  demandado  diante  do  Xulgado  do
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense, no procedemento abreviado 135/21.

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  135/21  interposto  por  Purificacion  Sanmamed  Álvarez  contra  a
desestimación da reclamación de responsabilidade patrimonial interposta polas lesións sufridas ao
caer na rúa Manuel Murguía, núm. 39, por mor dunha loseta, por importe de 7.4313 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 102/21.

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  102/21  interposto  por  MAPFRE  SAU  contra  a  reclamación  de
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responsabilidade patrimonial realizada polo Concello contra David López Rodríguez, e reclamarlle a
indemnización correspondente polos danos causados nun farol do alumeado público na rúa Rabaza
– rúa do Curro, o día 5 de abril de 2020, cando conducía o vehículo marca BMW, con matrícula MU
2275 BP, por importe de 2.066,41 euros. A data do xuízo é o 23 de novembro de 2021.

4.-  Personamento  do  Concello  en  calidade  de  demandado  diante  do  Xulgado  do
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no procedemento abreviado 106/21.

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.  2  de  Ourense,  no
procedemento abreviado 106/21 interposto por Manuel Luis Dacosta Herrero, contra o acordo da
Xunta  de  Goberno  Local  de  data  22/07/21  que  estimaba  parcialmente  a  súa  reclamación  de
responsabilidade patrimonial interposta polos danos sufridos no seu vehículo por mor das filtracións
de agua provenintes do xardín público sito na Avda. De Marín núm. 2 de Ourense, por importe de
1.297,12 euros.  A data do xuízo é 16 de febreiro de 2022.

5.-  Personamento  do  Concello  en  calidade  de  demandado  diante  do  Xulgado  do
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense, no procedemento abreviado 179/21.

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 179/21 interposto por Roberto Salgado Rodríguez contra a desestimación
da reclamación de responsabilidade patrimonial interposta polos danos sufridos no seu local de
ferraxaría sito na Avda. De Santiago num. 1 de Ourense, por mor dunha treboada que causou
inundacións por importe de 768,78 euros.  A data do xuízo é 16 de febreiro de 2022.

6.-  Dar conta que polo Servizo de Patrimonio remitiusenos expediente administrativo para
reclamar  xudicialmente  danos  ocasionados  en  bens  de  titularidade  municipal.  Expte
2021005324

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

Darse por informada de que polo Servizo de Patrimonio remitiusenos expediente administrativo
para reclamar xudicialmente os danos ocasionados nunha árbore sita na rúa do Paseo núm. 35 de
Ourense,  polo  vehículo  con  matrícula  5016CKT,  marca  MAN,  Modelo  8225LLC,  titular  de
TRANSROL OURENSE 2015 SL, por importe de 1.314,99 euros, asegurado na Compañía Seguros
GENERALI, e acordar o exercizo das accións xudiciais procedentes.

7.-  Personamento  do  Concello  en  calidade  de  demandado  diante  do  Xulgado  do
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense, no procedemento abreviado 151/21.

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 151/21 interposto por Socorro Fernández Fernández,  contra o acordo da
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Xunta de Goberno Local de 22 de abril 2021 que deixaba en suspenso ata a realización das obras
de  urbanización  de  espazo  público  sito  na  Avda.  de  Marín  núm.  2,  a  reclamación  de
responsabilidade  patrimonial  por  ela  interposta  polos  danos  sufridos  en  varias  prazas  de
aparcadoiro e locais por mor das filtracións, por importe de 33.075 euros. 

8.-  Personamento do Concello para comparecer e personarse en calidade de demandado
diante do Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 1  de Ourense,  no procedemento
abreviado 92/21.

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  92/21  interposto  por  Cerámica  Manchica  contra  a  desestimación  da
reclamación de responsabilidade patrimonial interposta contra o acordo da Xunta de Goberno local
de data 18 de marzo de 2021, polos danos causados no seu vehiculo por mor dun colector de lixo,
na rúa Pardo Bazán da cidade, por importe de 530,03 euros. A data do xuízo é o 11 de xaneiro de
2022.

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

9.-  Comunidade de Propietarios,  proxecto básico e de execución de reforma de portal  e
substitución de ascensor existente no edificio sito na rúa Ribeira de Canedo, 22.  Expte.
Sección Licenzas Urbanísticas 2021002806.

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

1.- Conceder á “Comunidade de Propietarios C/ Ribeira de Canedo Nº 22”, licenza urbanística de
obra para proxecto básico e de execución de reforma de portal e substitución de ascensor existente
no  edificio  sito  na  rúa  Ribeira  de  Canedo  número  22,  en  solo  urbano  consolidado,  segundo
proxecto redactado pola arquitecta dona Laura Barja Regueira, quen asume a dirección facultativa
das obras e asumindo a coordinación en materia de seguridade e saúde,  e cun orzamento de
execución material de 42.620,82 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 por
tódolos técnicos municipais ou sectoriais que informaron o proxecto.

Os presentes acordos tómanse en base ó informe técnico da Arquitecta Municipal de data 7
de setembro do 2021 e ó informe xurídico de data 9 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
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dun mes a contar  desde o día  seguinte  ao  da  recepción  da notificación,  de conformidade co
disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo
común  das  Administracións  Públicas;  ou  ben   interpoñer  directamente  recurso  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
e limpa a rúa, que deberá repoñerse o seu estado anterior ás obras, substituindo o pavimento
deteriorado ou que fose removido.

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

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

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

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

Unha vez salvada a planta baixa, será obrigatoria a retirada do valo de protección, debéndose
substituír 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.
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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.

10.- "PLENOIL S.L.".- Expediente de Aperturas 2020044920.- Licenza de obra e de actividade
para proxecto de construción de instalación de estación de servizo para distribución polo
miúdo de produtos petrolíferos en réxime desatendido na Rúa Marcelo Macías, nº 140.

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

1.- Conceder a “PLENOIL, S.L.”, co CIF B93275394, licenza urbanística de obra para proxecto  de
construción  de  instalación  de  estación  de  servizo  para  distribución  polo  miúdo  de  produtos
petrolíferos en réxime desatendido na rúa Marcelo Macías número 140, baixo, consonte ó proxecto
presentado e redactado polo enxeñeiro industrial don Carlos García Pérez, quen asume a dirección
material  da obra, cun orzamento de execución material  de 156.775,26 €,  de conformidade cos
informes técnicos e xurídico emitidos ao respecto.

2.-  As  obras  cumprirán  coas  condicións  das  resolucións  que  se  emitan  polas  diferentes
administracións  no  procedemento  integrado  que  aprobe  a  Dirección  Xeral  de  Planificación
Enerxética e Recursos Naturais da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa
e Innovación da Xunta de Galicia para a instalación de estación de servizo para distribución polo
miúdo de produtos petrolíferos en réxime desatendido na rúa Marcelo Macías número 140.

3.-  Requirir ó  interesado  para  que  achegue  o  certificado  final  de  obra,  asinado  polo  técnico
competente no que conste que as obras están completamente rematadas e axustadas á licenza
outorgada, advirtindolle que non exerza actividade en canto non obteña a preceptiva licenza de
ocupación e o conforme da actuación comunicada.

O presente acordo tómase en base ós informes da Arquitecta Técnica Municipal de datas 9
de marzo e 6 de agosto do 2021; ó informe da Enxeñeira Técnica Industrial Municipal de Control
Acústico  de  data  11  de  marzo  do  2021;  do  Oficial  de  Bombeiros  do  Servizo  de  Prevención,
Extinción de Incendios, Salvamento e Protección Civil de data 25 de xuño do 2021; do Servizo de
Infraestruturas de data 3 de xaneiro do 2021, e, ó informe xurídico de data 13 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
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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 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, 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 valla 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, a valla 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  a  valla  sen  dano  para  a  baldosa.  A
construción poderá ser de ladrillo revestido e branquexado, ou pranchas metálicas entrevigadas.
Non se autorizan vallas 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.

APERTURAS

11.-  "ANIBAL  PAGLIAI  Y  ROSA  CHAAR  S.C.P".-  Expediente  de  Aperturas  2021008803.-
Licenza de obra e de actividade para proxecto básico e de execución de adecuación de local
para clínica dental sita en rúa Progreso, nº 127 Baixo.

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

1.- Conceder a “Anibal Pagliai y Rosa Chaar, SCP”, co CIF J32206815, licenza urbanística de obra
para proxecto básico e de execución de adecuación de local para clínica dental na rúa Progreso
número 127, baixo, 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
102.681,28 €, de conformidade cos informes técnicos e xurídico emitidos ao respecto.

2.- As obras cumprirán as condicións da resolución de data 27 de xullo do 2021 da Directora Xeral
de Patrimonio Cultural  da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de
Galicia, consistentes en que deben ter en conta durante a execución das obras en paso soterrado,
ou en solución o mais discreta posible, no tramo da fachada correspondente ao feixe de cables das
conducións xerais de subministro de electricidade e telecomunicacións.

3.-  Requirir  ó interesado  para  que  achegue  o  certificado  final  de  obra,  asinado  polo  técnico
competente no que conste que as obras están completamente rematadas e axustadas á licenza
outorgada, advirtindolle que non exerza actividade en canto non obteña a preceptiva licenza de
ocupación e o conforme da actuación comunicada.

O presente acordo tómase en base ós informes da Arquitecta Técnica Municipal de data 19
de abril do 2021; ó informe da Enxeñeira Técnica Industrial Municipal de Control Acústico de data
23 de abril do 2021; na resolución de data 27 de xullo do 2021 da Directora Xeral de Patrimonio
Cultural da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia e, o informe
xurídico de data 9 de setembro do 2021, que forman parte desta resolución, os cales trasladaranse
os interesados os 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 perxuízo 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 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.
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12.-  “D. ANDRES DIAZ RODRIGUEZ en representación da sociedade mercantil  COTROZO
S.L.".- Licenza de obra e actividade para proxecto de acondicionamento de local para uso de
cafetería sita en rúa Francisco de Moure, nº 11 baixo.

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

1.- Conceder á sociedade mercantil “COTROZO, S.L.”, co CIF- B32456022, licenza urbanística de
obra para proxecto de acondicionamento de local para uso de cafetería no baixo do número 11 da
rúa Francisco de Moure de Ourense, cun número máximo de ocupación de 53 persoas, consonte ó
proxecto presentado e redactado polo arquitecto don José Luis Paulos Campos,  quen asume a
dirección material da obra e a coordinación en materia de seguridade e saúde, cun orzamento de
20.340,80 €, de conformidade cos informes técnicos e xurídico emitidos ao respecto.

2.-  Requirir ó  interesado  para  que  achegue  o  certificado  final  de  obra,  asinado  polo  técnico
competente no que conste que as obras están completamente rematadas e axustadas á licenza
outorgada, advirtíndolle que non exerza actividade en canto non obteña a preceptiva licenza de
ocupación e o conforme da actuación comunicada.

O presente acordo tomase en base ós informes da Arquitecta Técnica Municipal de datas
16 de xuño do 2015 e 7 de setembro do 2021; do Oficial de Incendios de data 16 de xullo do 2021;
da Enxeñeira Técnica Industrial de Control Acústico de data 23 de xuño do 2015, e, ó informe
xurídico de data 8 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.
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A caducidade  da  licenza  será  declarada  pola  Administración  municipal  previa  tramitación  dun
procedemento con audiencia ao interesado. 

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

3.- O Alcalde, por si ou por medio dos técnicos municipais ou da Inspección Municipal de Obras,
poderá visitar as obras cando o considere 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.

DISCIPLINA

13.- DU 2021027891. Obras de instalación de andamios na rúa Concordia, nº 1, sen licenza
municipal.

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.

SERVIZO DE PLANEAMENTO, XESTIÓN URBANÍSTICA E PATRIMONIO

PATRIMONIO
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14.-  Reclamación  de  responsabilidade  patrimonial  polos  danos  causados  nun  poste
eléctrico situado na rúa Santomé PK 0,800. Expediente 2020039602.

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

1.- Requirir  a don Julio Cid López (NIF  ***4267**)  para que pague ao Concello de Ourense, a
suma de   mil  cincocentos  un  euros  con  trinta  e  dous céntimos (1.501,32  €)  en  concepto  de
indemnización polos danos causados nun poste eléctrico situado na rúa Santomé PK 0,800, o día
2 de novembro de 2020, cando conducía o vehículo marca BMW, modelo 318,  debendo facer o
ingreso  mediante  carta  de  pagamento  emitida  polo  servizo  de  Facenda,  sendo  responsables
solidarios a compañía aseguradora Línea Diecta (NIF  A80871031) e don Julio César Cid Pérez,
titular do automóbil, advertíndolles que de non facer o pagamento no prazo de dez días porase en
coñecemento da avogacía consistorial para que exercite as accións legais oportunas. 

2.-  Que no caso de que non se atenda ó requirimento de pagamento,  a avogacía consistorial
exercite as accións xudiciais oportunas para obter o resarcimento dos danos causados por  don
Julio Cid López, nun poste eléctrico situado na  rúa Santomé PK 0,800, o día 2 de novembro de
2020, cando conducía o vehículo marca BMW, modelo 318, e dos que son responsables solidarios
a compañía aseguradora Línea Directa  e don Julio César Cid Pérez, titular do automóbil.

3.- Notificarlle  a don Julio Cid López, a don  Julio César Cid Pérez  e a compañía aseguradora
Línea Directa, o informe xurídico de data 3 de setembro de 2021 para os efectos de motivación.

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

15.-  Reclamación de  responsabilidade  patrimonial  polas  lesións e  danos sufridos  como
consecuencia duhna caída na rúa Vía Vella. Expediente núm. 2020046158.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(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.
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3.- Notificarlle  a dona Ángela Fernández Rodríguez  o informe  xurídico de data  3 de setembro
2021 para os esfectos de motivación.

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

SERVIZO DE CONTRATACIÓN

16.-  Aprobación, se procede, do expediente para contratar a subministración e instalación
de equipos informáticos do Concello de Ourense. (Expediente núm. 2020035958)

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 equipos informáticos
do Concello de Ourense, coa correspondente aprobación das cláusulas administrativas e técnicas,
cun orzamento de licitación de 382.500,00€ de principal e 80.325,00€ de IVE, para un total de
462.825,00€.  

2º.- Aprobar o gasto correspondente ao contrato, por un importe de 462.825,00€, con cargo aos
seguintes créditos:

Exercicio Nº operación Aplicación orzamentaria Importe
2021 202100040562 120.9202.62600 462.825,00 €

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

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

17.- Aprobación, se procede, do expediente para contratar por lotes o servizo de control da
vexetación de crecemento espontáneo mediante roza dos espazos públicos do Concello de
Ourense,  reservado  a  centros  especiais  de  emprego  de  iniciativa  social  consonte  á
disposición adicional cuarta da LCSP. (Expediente núm. 2021034094)

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

1º.-  Aprobar o  expediente  para  contratar  por  lotes  o  servizo  de  control  da  vexetación  de
crecemento espontáneo mediante roza dos espazos públicos do Concello de Ourense, reservado a
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centros especiais de emprego de iniciativa social consonte á Disposición Adicional cuarta da LCSP,
coa correspondente aprobación das cláusulas administrativas e técnicas:

LOTES Custe sen IVE IVE 21% Presuposto Base de
Licitación 

Lote 1 25.493,47 € 5.353,63 € 30.847,10 €

Lote 2 18.996,82 € 3.989,33 € 22.986,15 €

2º.-  Aprobar o gasto correspondente ao contrato, por un importe de 53.833,25 €, con cargo á
aplicación orzamentaria 160 1710 21000 “reparación e conservación de zonas verdes e medio
ambiente” e coa seguinte distribución por anualidades: 

Lote Anualidad 2021 Nº Operación Anualidad 2022 Nº Operación
1 17.994,14 € 202100022166 12.852,96 € 202100021547
2 13.408,59 € 202100021807 9.577,56 € 202100021808

Total 31.402,73 € 22.430,52 €

De conformidade co disposto no artigo 174.1 do RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a autorización do gasto para os
exercicios futuros se subordinará á existencia  de crédito  adecuado e suficiente  que para cada
exercicio autoricen os respectivos orzamentos municipais.

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

4º.- Nomear responsable do contrato ao xefe do Servizo de medio ambiente, e como substituto ao
xefe de Sección de control, calidade ambiental e sostibilidade.

PERSOAL E RECURSOS HUMANOS

18.-  Cobertura  excepcional  servizo  de  extinción  de  incendios  verán  2021.  (Expte.  Núm.
2021028198).

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

1) Obxecto: O presente acordo ten por obxecto organizar a cobertura do servizo de extinción de
incendios no verán de 2021, establecendo un sistema de reforzos presenciais e en réxime de
localización que se retribuirán de conformidade co disposto no mesmo.

2) Ámbito persoal e funcional: Empregados públicos do servizo de extinción de incendios que
realicen o seu traballo a quendas presenciais no parque: Bombeiros, bombeiros condutores, cabos
de incendios, sarxentos de incendios.
 
3) Ámbito temporal: O presente acordo terá efectos desde a súa aprobación na Mesa Xeral de
Negociación ata que finalice o período de vacacións (30 de setembro de 2021). 
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4) Cobertura do servizo de extinción de incendios no verán de 2021:
Apertura de listas de dispoñibilidade para cobertura de gardas: Acordase abrir unhas listaxes de
dispoñibilidade na que se inscribiran aqueles efectivos do servizo de extinción de incendios que
estén dispostos a colaborar no reforzo das brigadas mais minguadas ata completar o número de 9
efectivos mediante a realización de reforzos en réxime de presencia física ou de localización.
Organización  dos  reforzos:  O  responsable  dos  servizo  organizará  as  gardas  por  un  sistema
rotatorio alternándose de selo caso os reforzos presenciais coas localizacións.

5) Retribución dos reforzos:  A efectos retributivos as xornadas que se realicen en réxime de
presencia física retribuiranse como horas extraordinarias de conformidade co sinalado no artigo
21.3 do Acordo Regulador das condicións de Traballo dos empregados públicos do Concello de
Ourense para as gratificacións por traballos extraordinarios .
En canto á retribución dos traballos extraordinarios como consecuencia das gardas localizadas,
acórdase que cada 4 horas en réxime de localización deben ser retribuídas co importe dunha hora
extraordinaria de presenza física; é dicir, o prezo da hora de localización equivale a un 25 % do
prezo da hora extraordinaria”.
A liquidación dos abonos farase no prazo de dous meses desde a súa realización a través da
liquidación de haberes correspondente en nómina.
 .
6)  A proposta entrará en vigor a partir do día seguinte ao da súa publicación, aplicándose con
efectos retroactivos os servizos extraordinarios en réxime de localización prestados a partir do 1 de
xullo de 2021.
 
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 hábil seguinte á súa 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, no prazo de dous meses, contados dende o día hábil seguinte á súa
notificación  de  conformidade  co  artigo  46  da  Lei  29/1998,  de  13  de  xullo,  da  Xurisdición
Contencioso Administrativa.

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

Ningunha.

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