
 

25/22.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO  
02 DE XUÑO DE 2022

Na cidade de Ourense, o dous de xuño de 2022, sendo as oito horas e trinta minutos
(08h:30’),  reúnese a Xunta de Goberno Local,  en sesión ordinaria en primeira convocatoria, na
Casa  do  Concello,  cos  seguintes  asistentes: Excmo.  Sr  Alcalde-Presidente:  D.  Gonzalo  Pérez
Jácome.  Srs/as.  Concelleiros/as: 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 ,  -non asistindo don Antonio  Fernández Martín-  -asisten como invitados:  A
Oficial maior, dona Silvia Alonso Fernández; o Interventor municipal, don Gonzalo Alonso Álvarez e
o Asesor xurídico, don Juan Ramón Costas Núñez-; 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 (5 votos a favor), a acta da sesión ordinaria da
Xunta  de  Goberno  Local  de  26  de  maio  de  2022.  Tamén  se  aprobou por  unanimidade  dos
concelleiros que participan na votación (4 votos a favor) e a abstención da concelleira dona Flora
Moure Iglesias, a acta da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local de 27 de maio
de 2022, que a fundamenta por non asistir a devandita sesión.

 

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.-  Sentenza  núm.  107/22  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de
Ourense, no Procedemento Abreviado núm. 248/2021, promovido por Dª Elena Dacasa Diz.
Expte. 2021041071.

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

1º.- Coñecer a sentenza núm. 107/22, de 25 de maio de 2022, ditada polo Xulgado Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Ourense, no procedemento abreviado núm.  248/2021, promovido  por
Dª Elena Dacasa Diz.

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

3.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento  abreviado  núm.  57/22,  interposto  por  D.  Diego  González  Bóveda.  Expte.
2022022624

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:WP3B7E6EJ04L54S3



2

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

Darse por informada de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de  demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento  abreviado  núm.  57/22,  interposto  por  D.   Diego  González  Bóveda  contra  a
desestimación presunta da solicitude reclamando o dereito a percibir  o importe íntegro dos pluses
de nocturnidade e festividade no periodo de goce de permiso de paternidade  comprendido  entre o
19 de xullo ao 18 de agosto de 2015. 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  22/11/2022.

4.- 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.  62/22,  interposto  por  D.  Adrián  Caramés  Lage.  Expte.
2022022634

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(5 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. 62/22, interposto por D. Adrián Caramés Lage, contra a resolución
desestimatoria de 3/11/2021, desestimando a petición de abono de pluses, diferenzas de pagas
extras e retribucións  complementarias correspondentes ó periodo de policía local en prácticas do
Concello  de  Ourense.  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  18/01/2023.

5.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento  ordinario  núm.  38/22,  interposto  polo  Sindicato  Nacional  Comisiones  de
Galicia e D. Manuel Pérez Grande, contra o acordo Regulador das Condicións de Traballo
dos empregados públicos do Concello de Ourense. Expte. 2022022643

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

Darse por informada de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de  demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento ordinario núm. 38/22, interposto polo Sindicato Nacional Comisiones de Galicia e D.
Manuel Pérez Grande, contra o acordo Regulador das Condicións de Traballo dos empregados
públicos do Concello de Ourense en  materia de xornada laboral en canto á incorporación como
anexo ó acordo regulador en canto ó horario da xornada laboral xeral, de 8/10/2021. 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.

6.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento  abreviado  núm.  58/22,  interposto  por  D.  Iago  Castro  González.  Expte.
2022022630
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A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(5 votos a favor), acordou:

Darse por informada de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de  demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento  abreviado  núm.  58/22,  interposto  por  D.  Iago  Castro  González  contra  a
desestimación presunta da solicitude reclamando o dereito a percibir  o importe íntegro dos pluses
de nocturnidade e festividade no periodo de goce de permiso de paternidade  comprendido  entre
12 de outubro ao 9 de decembro de 2015. 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  22/11/2022.

7.- 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.  64/22,  interposto  por  D.  David  Rodríguez  Pérez.  Expte.
2022022627

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

Darse por informada de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de  demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 64/22, interposto por D. David Rodríguez Pérez, contra a resolución
desestimatoria de 3/11/2021, desestimando a petición de abono de pluses, diferencias de pagas
extras e retribucións  complementarias correspondentes ó periodo de policía local en prácticas do
Concello  de  Ourense.  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  22/11/2022.

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. 205/21, interposto por Dª Rocío Oliva González Álvarez contra
o  acordo  do  Pleno  do  Tribunal  Económico-Administrativo  do  Concello  de  Ourense  de
27/07/2021. Expte. 2021040124

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(5 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. 205/21, interposto por Dª Rocío Oliva González Álvarez, contra o
acordo do Pleno do Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Ourense de 27/07/2021,
desestimando  a  reclamación  económica-administrativa  interposta  contra  a  desestimación  por
silencio  administrativo  da  solicitude  de  rectificación  de  autoliquidación  polo  Imposto  sobre
Incremento  de Valor dos Terreos de Naturaleza Urbana derivada dunha transmisión inter vivos
(7.884,16 €).  Acordouse remitir  o expediente administrativo que deu lugar ó acto administrativo
impugnado  e  emprazar  a  todos  os  interesados  téndose,  por  conseguinte,  efectuado  o
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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 15/06/2022.

9.-  Dar  conta  da  sentenza  ditada  polo  Xulgado  do  contencioso  administrativo  nº  1  de
Ourense, no procedemento abreviado 90/2021 promovido a instancia de SUBCOMUNIDAD
DE GARAJES DOCTOR TEMES, Nº 16-18-20 contra a desestimación presunta da reclamación
de  responsabilidade  patrimonial  interposta  polos  danos  por  filtracións  de  auga.  Expte
2022022732

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

1º.- Coñecer  e  non recorrer, por non ser susceptible de recurso, a sentenza 91/22 ditada polo
Xulgado  do  contencioso  administrativo  nº  1  de  Ourense,  no  procedemento  abreviado  90/2021
promovido a instancia de SUBCOMUNIDAD DE GARAJES DOCTOR TEMES, Nº 16-18-20, contra
a desestimación presunta da reclamación de responsabilidade patrimonial interposta polos danos
sufridos nos  garaxes  da  Comunidade por  mor das  filtracións de auga procedentes  do espazo
público sito na traseira do inmoble, por importe de 302,50 euros.

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

10.-  Dar  conta  da  sentenza  ditada  polo  Xulgado do  contencioso  administrativo  nº  2  de
Ourense, no procedemento abreviado 204/2021 promovido a instancia de D. Xabier Álvarez
Diéguez, en materia de reclamación de responsabilidade patrimonial. Expte 2022022761

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

1º.- Coñecer e non recorrer, por ser favorable ós intereses municipais, a sentenza 91/22 ditada
polo Xulgado do contencioso administrativo nº 2 de Ourense, no procedemento abreviado 204/2021
promovido  a  instancia  de  D.  Xabier  Álvarez  Diéguez,  contra  a  desestimación  presunta  da
reclamación de responsabilidade patrimonial interposta polas lesións sufridas ao caer no paso de
peóns sito no Pavillón dos Remedios, por mor dunha focha sita na estrada, por importe de 4.520,24
euros.

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

11.- Dar conta da sentenza ditada polo Xulgado de Primeira Instancia núm. 3 de Ourense no
procedemento ordinario 508/2020 promovido a instancia de don Francisco Fernández Prado,
don Francisco Fernández Fernández e don Andrés Fernández Fernández, contra o Concello
de  Ourense  e  a  Confederación  Hidrográfica  Miño  Sil,  exercitando acción  reivindicatoria,
sobre o denominado "templete de A Burga" ubicado no recinto termal de A Chavasqueira.
Expte 2022022774

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

1º.- Coñecer e non recorrer,  por ser favorable ós intereses municipais, a sentenza 153/22 ditada
polo  Xulgado  de  Primeira  Instancia  núm.  3  de  Ourense  no  procedemento  ordinario  508/2020
promovido a instancia de don Francisco Fernández Prado,  don Francisco Fernández Fernández e
don Andrés Fernández Fernández, contra o Concello de Ourense e a Confederación Hidrográfica
Miño Sil, exercitando acción reivindicatoria, sobre o denominado "templete de A Burga" ubicado no
recinto termal de A Chavasqueira.
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2º.-  Darlle traslado da sentenza ao Servizo de Patrimonio  para o seu coñecemento e efectos
oportunos.

12.-  Personamento do concello diante do Xulgado de Instruccion num. 2 de Ourense en
calidade  de  perxudicado  e  aportar  valoracion  dos  danos,  nas  Dilixencias  Previas  num.
502/2022 por un delicto de conduccion baixo influencia de bebidas alcoholicas e danos en
bens de titularidade municipal.

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

Darse por informada de que o Xulgado de Instrución núm. 2 de Ourense emprazou ao Concello
para  comparecer  en calidade  de  perxudicado  e  aportar  valoración  dos  danos,  nas  Dilixencias
Previas núm. 502/2022 que se seguen pola comisión dun delito de condución baixo influencia de
bebidas alcohólicas e danos en bens de titularidade municipal, (semáforo e bordo da rotonda de
Marcelo Macias).

13.-  Personamento do Concello  diante do Xulgado de  Instrución núm. 3  de Ourense en
calidade  de  perxudicado  e  aportar  valoración  dos  danos,  nas  Dilixencias  Previas  núm.
1900/2021 por un delito de condución baixo influencia de bebidas alcohólicas e danos en
bens de titularidade municipal.

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

Darse por informada de que o Xulgado de Instrución núm. 3 de Ourense emprazou ao Concello
para  comparecer  en calidade  de  perxudicado  e  aportar  valoración  dos  danos,  nas  Dilixencias
Previas núm. 1900/2021 que se seguen pola comisión dun delito de condución baixo influencia de
bebidas alcohólicas e danos en bens de titularidade municipal, (5 bolardos metálicos de protección
para peóns sito na Avda. Portugal) (bolardos metálicos, semáforo e bordo da rotonda de Marcelo
Macias), que obran no Atestado 1275/2021, polos feitos ocorridos en data 06/11/21.

14.- Dar conta do Decreto ditado polo Xulgado de Primeira Instancia núm. 3 de Ourense, no
xuízo verbal 263/2022, interposto polo Concello de Ourense en reclamación de cantidade
fronte a Diego Grandio Cid e FENIX DIRECTO, polos danos causados a bens de titularidade
municipal. Expte 2022022712

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

1º.-  Coñecer e  non recorrer, por ser favorable ós intereses municipais, o Decreto ditado polo
Xulgado  de  Primeira  Instancia  núm.3  de  Ourense,  no  xuízo  verbal  263/2022,  interposto  polo
Concello de Ourense en reclamación de cantidade fronte a Diego Grandio Cid e FENIX DIRECTO.

2º.-  Darlle  traslado da sentenza ao Servizo de Patrimonio  para o  seu coñecemento e efectos
oportunos.
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15.-  Sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
Procedemento  Ordinario  113/2021,  promovido  pola  entidade  La  Región,  S.A.,  fronte  á
Resolución desestimatoria presunta da solicitude de cese de vía de feito por discriminación
na inserción de publicidade en data 18 de marzo de 2021. Expte. 2022022826

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

1º.- Coñecer a sentenza núm. 89/2022 ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de
Ourense, no Procedemento Ordinario 113/2021, promovido pola entidade La Región, S.A., fronte á
Resolución desestimatoria presunta da solicitude de cese de vía de feito por discriminación na
inserción de publicidade en data 18 de marzo de 2021.

2º.- Darlle traslado da sentenza a Servizos Xerais para o seu coñecemento e efectos oportunos.

16.-  Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense, no
Procedemento  Ordinario  151/2021,  promovido  por  dona  María  Socorro  Fernández
Fernández, fronte á resolución do Servizo de Planeamento e Xestión Urbanística-Sección
Patrimonio,  da  Concellería  de  Urbanismo do Concello  de  Ourense,  de  data  29/04/  2021.
Expte. 2022022828

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

1º.- Coñecer a sentenza núm. 103/2022 ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 1
de Ourense, no Procedemento Ordinario 151/2021, promovido por dona María Socorro Fernández
Fernández,  fronte  á resolución  do  Servizo  de  Planeamento  e  Xestión  Urbanística-Sección
Patrimonio, da Concellería de Urbanismo do  Concello de Ourense, de data 29/04/ 2021, pola que
se suspende a tramitación do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial  (exp.
2020022454), polos danos ocasionados por filtracións de auga en varias prazas de garaxe sitas no
soto  do  edificio  sinalado  co  número  2  da  Avenida  de  Marín  de  Ourense,  e  en  dous  locais
comerciais situados baixo a praza-terraza do citado inmoble.

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

17.- Sentenza ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no Recurso de apelación
4045/2022, promovido por JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL POLÍGONO DE LA ZONA 4 DEL
SU 25, contra a sentenza 211/2021 do 20 de outubro, ditada polo Xulgado do contencioso-
administrativo  número  2  dos  de  Ourense,  no  Procedemento  Ordinario  64/2020.  Expte.
2022022827

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

1º.-  Coñecer a  sentenza   ditada polo  Tribunal  Superior  de Xustiza  de Galicia  no Recurso de
apelación 4045/2022, promovido por JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL POLÍGONO DE LA ZONA
4 DEL SU 25, contra a sentenza 211/2021 do 20 de outubro, ditada polo Xulgado do  contencioso-
administrativo  número  2  dos  de  Ourense,  no  Procedemento  Ordinario  64/2020  pola  que  se
desestimou o recurso interposto pola Xunta de Compensación contra a concesión do subsolo de
dominio público para a construción de prazas de aparcamento.

2º.-  Darlle traslado da sentenza ao Servizo de Urbanismo (Planeamento e Xestión) e á Asesoría
Xurídica para o seu coñecemento e efectos oportunos.
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SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

18.-  COMUNIDADE  DE  PROPIETARIOS  VÁZQUEZ  NÚÑEZ,  2.-  Licenza  de  obra  para  o
Proxecto Básico e de Execución de instalación de ascensor no edificio de vivendas sito na
Rúa Vázquez Núñez nº 3 de Ourense.- Expte. Sección de Licenzas Urbanísticas 2022020657. 

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

1.- Conceder á Comunidade de Propietarios Vázquez Núñez 3, con NIF H-32315210, representada
por María Devesa Domínguez, con NIF ***12.55**,  licenza de obra para  Proxecto Básico e de
Execución de instalación de ascensor no edificio de vivendas sito na Rúa Vázquez Núñez nº 3 de
Ourense (con referencia catastral 3171103NG9837S0001FA), consonte ao proxecto redactado pola
arquitecta  Paula  Feijoo  Calviño,  quen  asume  a  dirección  facultativa  das  obras,  asumindo  a
dirección de execución da obra o arquitecto técnico Germán Girones Paradelo, cun orzamento de
execución material de 48.084,03 euros, e de conformidade tanto co informe técnico de data 23 de
maio de 2022 como co xurídico de 27 de maio de 2022,  dos que se achega copia a efectos de
motivación.

2.- Autorizar, a instancia da Comunidade de Propietarios Vázquez Núñez 3, con NIF H-32315210,
representada por María Devesa Domínguez, con NIF ***12.55**, a aplicación da excepcionalidade
do apartado II.3 do anexo II do Decreto da Xunta de Galicia 29/2010, de 4 de marzo, polo que se
aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, en base aos motivos expostos no
proxecto presentado e nas condicións definidas no mesmo, de conformidade co previsto no art. 16
do citado Decreto e co exposto no informe técnico de data 23 de maio de 2022.

3.- Requirir aos solicitantes para que, unha vez rematadas as obras, acheguen certificado final de
obra  de  técnico  competente  no  que  conste  que  as  obras  están  completamente  rematadas  e
axustadas  á  licenza  outorgada,  e  comunique  a  data  a  partir  da  cal  poderá  xirarse  visita  de
comprobación por tódolos técnicos municipais ou sectoriais que informaron o proxecto.                   

Réxime  de  recursos: Contra  este  acordo,  que  pon  fin  á  vía  administrativa,  pode  interpoñer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo
dun mes a contar  desde o día seguinte ao da recepción da notificación,  de conformidade cos
artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas; ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, ante
o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, a contar desde o
día seguinte ao da recepción da  notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13
de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se optase por interpor o recurso de reposición
potestativo  non  poderá  interpor  recurso  contencioso-administrativo  ata  que  aquel  sexa  resolto
expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que poida
interpoñer vostede calquera outro recurso ou acción que estime procedente.

Condicións Xerais:

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

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:WP3B7E6EJ04L54S3



8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deberá dar debido cumprimento á Ordenanza municipal de Limpeza vixente.

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

19.- Dª Ruth Julia López García e don Jaime López García, proxecto básico de rehabilitación
de  vivenda  unifamiliar  sita  na  Ctra.  de  Vigo,  67.  Exp.  Sección  Licenzas  Urbanísticas
2021013169.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(5 votos a favor), acordou:
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Único.- Conceder a dona Ruth Julia López García e don Jaime López García, licenza urbanística
de obra  para  proxecto básico de rehabilitación de vivenda unifamiliar  sita  na Estrada de Vigo
número 67,  en solo  urbano no consolidado,  segundo proxecto redactado pola  arquitecta  dona
María Cristina Sabariz Rúa,  quen asumen a dirección facultativa das obras, e cun orzamento de
execución material de 221.210 €.
As obras de construción 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.
A licenza de edificación outorgada non autoriza a construción do peche da parcela. No caso de que
o interesado pretendera realizar tal peche haberá de obter a correspondente licenza urbanística,
solicitando a correspondente liña e rasantes así como as autorizacións que, no seu caso, procedan.

O presente acordo tómase en base ós informes do Arquitecto Municipal de data 15 de
marzo do 2022; á resolución da Demarcación de Estradas do Estado en Galicia da Dirección Xeral
de Estradas do Ministerio de Transportes, mobilidade e Axenda Urbana do 27 de maio do 2022 e ó
informe  xurídico  de  data  27  de  maio  do  2022,  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
substituírse por outra aérea voada, construída de xeito que impida a caída de obxectos á rúa. O
seu saínte será o ancho da beirarrúa cun máximo de 2 metros e a súa fronte e costados terán unha
altura  mínima  de  dous  metros.  En  cada  unha  das  plantas  haberá  de  colocarse  unha  rede
protectora.

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

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

En especial  cúmprase 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.

20.-  Inversiones  Grilos  S.L.,  cambio  de  titularidade  da  licenza  101/21.  Expte.  Sección
Licenzas Urbanísticas 2022004543

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

Único.- Darse por enterada do troco do titular da 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, concedida polo acordo número 19 da Xunta de Goberno Local de data 30 de
setembro do 2022, sendo expedida o día 1 de outubro do 2021 co número de licenza 101/21 .
Sendo a nova titular da licenza urbanística referenciada dona Ariana Pérez Conde.

O presente acordo tómase en base ó informe xurídico de data 27 de maio do 2022, que
forma parte desta resolución, o cal 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 co
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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.

21.- COMUNIDADE DE PROPIETARIOS AVDA. PORTUGAL, 119.- Licenza de ocupación para
obras de mellora nas condicións de accesibilidade (instalación de ascensor) no inmoble sito
na  Avda  de  Portugal  nº  119  de  Ourense.-  Expediente  de  Licenzas  núm.  2022012296
(antecedente exp. Licenzas núm. 2021012834).

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

Único.- Conceder á  Comunidade de Propietarios Avda. de Portugal 119, con NIF H-32362428,
licenza  urbanística  de  ocupación  para  as  obras  de  mellora  nas  condicións  de  accesibilidade
(instalación de ascensor) no inmoble sito  na Avda. de Portugal  nº  119 de Ourense (Ref.  Cat.:
3374701NG9837S0003ZD), de conformidade co informe da arquitecta municipal de 28 de abril de
2022 e co xurídico de data 20 de maio de 2022, que se achegan como parte integrante deste
acordo a 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, 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.-  “COMUNIDADE DE PROPIETARIOS AVDA ZAMORA, 70”.- Licenza urbanística de obra
para proxecto básico e de execución de reforma de portal en edificio sito na Avenida de
Zamora número 70.- Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2022020655.

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

1.- Conceder á “Comunidade de Propietarios Avda. Zamora Nº 70”, licenza urbanística de obra
para proxecto básico e de execución de reforma de portal no edificio sito na Avenida de Zamora
número 70, 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 30.676,28 euros.
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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 do Arquitecto Municipal de data
20 de maio do 2022 e ó informe xurídico de data 27 de maio do 2022, que forman parte desta
resolución, ós cales trasladaranse ós interesados ós efectos de motivación.

Réxime  de  recursos: Contra  este  acordo,  que  pon  fin  á  vía  administrativa,  pode  interpoñer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo
dun mes a contar  desde o día  seguinte  ao  da  recepción  da notificación,  de conformidade co
disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo
común  das  Administracións  Públicas;  ou  ben   interpoñer  directamente  recurso  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.
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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.

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

En especial  cúmprase coa vixente Ordenanza Municipal  de limpeza de terreos e solares e de
protección contra incendios forestais. 

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

SERVIZO DE CONTRATACIÓN

23.-  Aprobación, se procede, do expediente para contratar 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 páxinas web. (Expte. 2022006613)

A pedimento do Sr. Alcalde-Presidente, retírase este asunto da orde do día para un mellor estudo.

PERSOAL E RECURSOS HUMANOS

24.-  Execución de dilixencia de ordenación de 17 de febreiro de 2022, peza separada de
execución definitiva 29/2021 A,  P.A.,  87/2020 do Xulgado do Contencioso Administrativo,
núm. 2 de Ourense. (Expediente 2021039930)

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

1º)  Executar  a  dilixencia  de  ordenación,  de  16  de  febreiro  de  2022,  ditada  pola  Letrada  da
Administración de Xustiza do Xulgado do Contencioso Administrativo núm. 2 de Ourense, na peza
de execución definitiva 29/2021 A, do procedemento abreviado 87/2020, en relación aos xuros de
demora, nos seguintes termos:
 
Aprobar, dispor o gasto e recoñecer a favor do Xulgado do Contencioso Administrativo número 2 de
Ourense a cantidade de dous mil catrocentos vinte dous con sesenta e nove euros (2.422,69 €) e
ingresar  na  conta  xeral  de  consignacións  do  Xulgado  Contencioso  Administrativo  núm.  2  de
Ourense, titular do CIF nº S- 3200006-I, conta nº ES 55 0049 3569 9200 05001274, con número en
concepto de referencia 2155000095002921, en cumprimento da dilixencia de data 16 de febreiro de
2022,  derivado  do  Procedemento  Abreviado  87/2020;  con  cargo  á  aplicación  orzamentaria
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260.0111.35200  (xuros  de  demora)  do  orzamento  municipal  vixente  (RC  Núm.  Operación
202200015022) polo concepto de xuros.
 
2º) Dar traslado da presente resolución ao departamento de Tesourería.

3º) Devólvase xustificante do pago ao departamento de Persoal.

25.-  Exercicio  de  accións  xudiciais  contra  a  desestimación  pola  TXSS da  solicitude  de
devolución de ingresos indebidos por cotización por desemprego e cambio de patronal dos
funcionarios  directivos  don  Eduardo  González  Gil  e  don  Francisco  Cacharro  Gosende.
Expediente nº 202201674

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

1º) Aprobar o exercicio de accións xudiciais para a anulación da resolución de 11 de marzo de
2022, da Dirección Provincial de Ourense da Tesourería Xeral da Seguridade Social, pola que se
desestimou a solicitude de devolución de ingresos indebidos por  cotización por  desemprego e
cambio de patronal dos funcionarios directivos don Eduardo González Gil e don Francisco Cacharro
Gosende, formulada polo Concello de Ourense, acordando a interposición de recurso contencioso
– administrativo contra o citado acto. 

2º) Encomendar  a representación e defensa en xuízo do Concello de Ourense ás letradas da
Avogacía Municipal.

ASUNTOS SOCIAIS

26.-  Convocatoria  Programa Actividades  3ª  edad.  Envellecemento  activo  2022/23.  Expd.:
2022008324

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

Primeiro.- Aprobar as bases da convocatoria pública da selección de proxectos para a realización
do programa de actividades para a terceira idade dos centros cívicos do Concello de Ourense, para
o curso 2022-2023.

Segundo.- Aprobar o gasto, con cargo á partida 140.2318.22617 “Programa de actividades para a
terceira idade”, do orzamento municipal, de acordo coa seguinte distribución por anualidades, ano
2022, segundo RC núm 202200011150, a contía de trece mil douscentos vinte e tres euros con
trinta e un céntimos (13.223,31 €) e ano 2023 RC, exercicios futuros núm. 202200011161, a contía
de cincuenta e un mil setecentos setenta e seis euros con sesenta e nove céntimos (51.776,69€).

Terceiro.- Publicar as bases da convocatoria pública da selección de proxectos para a realización
do Programa de actividades para a terceira idade do Concello de Ourense, para o período 2022-
2023  no  taboleiro  de  edictos  do  Concello  e  na  páxina  web  do  Concello  de  Ourense
(www.ourense.gal).

27.-  Convalidación  de  acto  administrativo  relativo  a  omisión  da  función  interventora  de
fiscalización previa nas facturas de aluguer local na rúa Francisco de Moure nº 2 baixo.
Expediente nº 2022018636

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

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:WP3B7E6EJ04L54S3



15

Primeiro.- Convalidar a omisión da función interventora do acordo que modificou as condicións
contractuais inicialmente pactadas, na que ante a  necesidade de contención do gasto municipal e
de racionalizar o uso dos recursos dos que dispón o Concello, desde a Concellería de  Asuntos
Sociais, revisáronse os contratos de alugueiro adicados aos servizos desta área. Constatada a
variación á baixa dos prezos do mercado de aluguer, e segundo a negociación levada a cabo co
representante dos propietarios do local “Lampazas S.L.”, modificouse a renda mensual.

Segundo.- Aprobar e  dispoñer o gasto e  recoñecer a obriga a favor de Lampazas S.L co CIF
B32006298,  unha  indemnización  substitutoria  por  importe  de  5.042,36  euros,  con  cargo  á
aplicación orzamentaria 140.2310.20200 “Aluguer locais. Acción Social” do orzamento vixente,  en
concepto abono de aluguer correspondente ao exercicio 2022 das facturas núm. FAL73, FAL139,
FAL245 E FAL306  correspondentes aos meses  de febreiro, marzo, abril e maio de 2022 (RC núm.
202200010148).

Terceiro.-  Dar traslado  deste  acordo  á  Tesourería  municipal  aos  efectos  do  seu  reflexo  na
contabilidade municipal.  

28.- 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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