
 

32/22.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO  
07 DE XULLO DE 2022

Na cidade de Ourense, o sete de xullo  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:  D. Antonio Fernández Martín,  don Jorge Pumar Tesouro,
dona Flora Moure Iglesias e don Armando Ojea Bouzo, que actúa como Concelleiro-Secretario
da Xunta , -non asistindo dona Ana María Fernández Morenza-  -asisten como invitados: A Oficial
maior,  dona  Silvia  Alonso  Fernández;  o  Interventor  municipal,  don  Gonzalo  Alonso  Álvarez,  o
Asesor  xurídico,  don  Juan  Ramón  Costas  Núñez  e  a  letrada  municipal,  dona  Ana  Blanco
Nespereira-; ao obxecto de examinar os asuntos incluídos na orde do día e seguindo os informes
dos pertinentes Servizos municipais, sobre os que se adoptaron os seguintes acordos:

APROBACIÓN ACTA

1.-  Aprobouse por unanimidade dos asistentes (5 votos a favor), a acta da sesión ordinaria da
Xunta de Goberno Local de 30 de xuño de 2022.

 

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.-  Sentenza  núm.  135/22  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de
Ourense, no Procedemento Abreviado núm. 171/2019, promovido por D. Iago Estévez López.
Expte. 2022028041

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

1º.- Coñecer a sentenza núm. 135/22  de 22 de xuño de 2022, ditada polo Xulgado Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Ourense, no  procedemento abreviado núm.  171/2019, promovido  por
D. Iago Estévez López.

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

3.-  Sentenza  núm.  129/22  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de
Ourense, no Procedemento Abreviado núm. 281/2021, promovido por Altamira Santander
Real Estate S.A.. Expte. 2021046043

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

1º.- Coñecer e non interpoñer recurso de apelación diante da Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra a a sentenza núm. 129/22, de 21 de xuño de
2022,  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no  procedemento
abreviado núm.  281/2021, promovido  por Altamira Santander Real Estate S.A.
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2º.-  No suposto  de  que  se  interpoña  recurso  de  apelación  pola  outra  parte,  comparecer  nas
actuacións que se sigan diante da Sala Contenciosa-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia. A tal fin confíreselle a representación municipal á Avogacía Consistorial. 

3º.-  Darlle traslado  da  sentenza  ao  Órgano de  Xestión  Tributaria  para  o  seu  coñecemento  e
efectos oportunos.

4.-  Sentenza  núm.  131/22  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de
Ourense,  no  Procedemento  Abreviado núm.  317/2021,  promovido  por  D.ª  María  Ramona
Gómez Iglesias. Expte. 2022002731

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

1º.- Coñecer a sentenza núm. 131/2022 de 21 de xuño de 2022, ditada polo Xulgado Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Ourense, no procedemento abreviado núm.  317/2021, promovido  por
D.ª María Ramona Gómez Iglesias.

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

5.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento  abreviado  núm.  137/22,  interposto  por  D.  Raúl  Rodríguez  Pérez  contra  a
resolución do Concelleiro delegado de Seguridade Cidadá de 07/03/2022. Expte. 2022026250

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. 137/22, interposto por D. Raúl Rodríguez Pérez contra a resolución
do  Concelleiro  delegado  de  Seguridade  Cidadá  de  07/03/2022,  desestimando  as  alegacións
formuladas  fronte á sanción imposta pola comisión dunha infracción grave, non obedecer unha
sinal  de  prohibición  o  restrición  na  rúa   Ramón  Puga,  impoñéndolle  unha sanción  de  200  €.
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 14/02/2023.

6.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
Procedemento  Ordinario  160/2022-B,  interposto por  D.  Jose Luis  López  Sabín,  contra  o
Decreto 2022002753 da Sección de Disciplina Urbanística no expediente 2021013237, sobre
demolición de inmoble sito na rúa Nuño de Ousende núm. 1,  esquina rúa do Bierzo, de
Ourense. Expte. 2022028206

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 Ordinario 160/2022-B, interposto por D. José Luis López Sabín, contra o Decreto
2022002753 da Sección de Disciplina Urbanística no expediente 2021013237, sobre demolición de
inmoble sito na rúa Nuño de Ousende núm. 1, esquina rúa do Bierzo, de Ourense.
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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 Ordinario 161/2022, interposto por D. José Manuel Pérez González, contra o
Decreto 2022002753 da Sección de Disciplina Urbanística no expediente 2021013237, sobre
demolición de inmoble sito na rúa Nuño de Ousende núm. 1, esquina rúa do Bierzo, de
Ourense. Expte. 202202807

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  161/2022,  interposto  por  D.  José  Manuel  Pérez  González,  contra  o
Decreto  2022002753  da  Sección  de  Disciplina  Urbanística  no  expediente  2021013237,  sobre
demolición de inmoble sito na rúa Nuño de Ousende núm. 1, esquina rúa do Bierzo, de Ourense.

8.-  Auto  ditado  polo  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia,  Sala  do  Contencioso-
Administrativo Sección Especial de Casación Autonómica, no Procedemento de Casación
Autonómico núm. 4111/2022, promovido pola Universidade de Vigo contra a sentenza ditada
polo TSXG, no Recurso de Apelación 4180/2021. Expte. 202202809

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

1º.- Coñecer o Auto ditado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala do Contencioso-
Administrativo  Sección  Especial  de  Casación  Autonómica,  no  Procedemento  de  Casación
Autonómico núm. 4111/2022, promovido pola Universidade de Vigo contra a sentenza ditada polo
TSXG, no Recurso de Apelación 4180/2021.

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

9.- Sentenza ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no Recurso de Apelación
núm. 4260/2021, promovido por D. Leonardo Iglesias Sánchez, contra a sentenza ditada polo
Xulgado  Contencioso-Administrativo  número  2  de  Ourense,  no  Procedemento  ordinario
7/2020. Expte. 202202811

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta e, advirtindo e engadindo neste
acto ó acordo, como punto segundo, o seguinte: “(…) 2º.- No suposto de que se interpoña recurso
de  Casación  pola  outra  parte,  comparecer  nas  actuacións  que  se  sigan  diante  da  Sala  do
contencioso-administrativo do Tribunal Supremo. A tal fin confíreselle a representación municipal á
Avogacía Consistorial (...)” e, cambiando xa que logo tamén neste acto a orde de numeración dos
parágrafos do acordo, de forma que o 2º pase a ser 3º; 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   núm.  4260/2021,  promovido  por  D.  Leonardo  Iglesias  Sánchez,  contra  a  sentenza
ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense, no Procedemento ordinario
7/2020.
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2º.-  No suposto  de  que  se  interpoña  recurso  de  Casación  pola  outra  parte,  comparecer  nas
actuacións que se sigan diante da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Supremo. A tal
fin confíreselle a representación municipal á Avogacía Consistorial.

3º.- Darlle traslado da sentenza ao Servizo de Urbanismo (Xestión e Disciplina Urbanística) para o
seu coñecemento e efectos oportunos.

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

10.- Dª María del Carmen Etelvina González Vázquez, acondicionamento de entreplanta para
uso  vividero  sita  na  Juan  XXIII,  15  entrechán.  Expte.  Sección  Licenzas  Urbanísticas
2019033710.

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

1.-  Conceder a  María  del  Carmen  Etelvina  González  Vázquez,  licenza  de  obra  para
acondicionamento de entreplanta para uso vividero, na   rúa Juan XXIII  Núm. 15-entrechán  de
Ourense, consonte ao proxecto redactado pola arquitecta Estefanía Vázquez Müller, asumindo a
dirección  de  execución   Antonio  Touza  González,  cun  presuposto  de   execución  material  de
22.268,90 euros, de conformidade co informe do arquitecto municipal de 24/07/2020  e da  xurídica
de 29/06/2022 .
Advertir que de ser precisa a ocupación temporal da vía pública deberá obter con carácter previo a
correspondente autorización.

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 terminadas e axustadas
á licenza outorgada, e comunique a data a partir da cal  poderá xirarse visita de comprobación.

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 ao que se reciba o
presente documento non podendo interromperse por tempo posterior a seis meses.

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

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

A  caducidade  da  licenza  será  declarada  pola  Administración  municipal  previa  tramitación  dun
procedemento con audiencia ao interesado.
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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 darse cumprimento ó contemplado no Decreto 352/2002 de 5 de decembro 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.

APERTURAS

11.-  "PICOXEADO  S.L.".-  Expte.  Aperturas  2018036563.-  Licenza  de  obra  para  Proxecto
Básico e de Execución de adaptación de local para xeadería na rúa Lamas Carbajal, Nº 5 –
Baixo, de Ourense.

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

1.- Conceder a Picoxeado, S.L., con NIF B-32492910, representada por Pablo Martínez Outomuro,
con NIF ***82.78**, licenza de obra para proxecto básico e de execución de local para xeadería na
rúa Lamas Carvajal nº 5–baixo de Ourense (con referencia catastral 3680006NG9837N0003YT),
consonte  ao  proxecto  e  máis  aos  anexos redactados polo  arquitecto  Fernando José  Martínez
Lamas, quen asume a dirección facultativa das obras, asumindo a coordinación de execución a



6

arquitecta  técnica  Silvia  López Rodríguez,  cun orzamento de execución material  de  94.406,47
euros, e  de conformidade cos informes  da enxeñeira técnica industrial de data 4 de febreiro de
2019, ao informe favorable da xefa territorial da Consellería de Sanidade de Ourense de data 12 de
xuño de 2019,  ao  do oficial  de Incendios de 7  de agosto de 2019,  á resolución favorable  da
Dirección  Xeral  do  Patrimonio  Cultural  da  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Universidade
asinada pola xefa do servizo de Coordinación Cultural con data 5 de maio de 2022, o do arquitecto
municipal de 10 de maio de 2022 e co informe xurídico de 1 de xullo de 2022, dos cales se achega
copia a efectos de motivación.

2.-  Advertir  aos interesados de que deberán ter en conta o  ditame do Consello  Territorial  de
Patrimonio  Cultural,  que  se  transcribe  no  apartado  5  das  consideracións  legais  e  técnicas  da
resolución asinada pola xefa do servizo de Coordinación Cultural con data 5 de maio de 2022, en
relación ás saídas e admisión de gases e aire.

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

4.-  Requirir aos  interesados  para  que  acheguen,  con  carácter  previo  ao  inicio  da  actividade,
informe  de  comprobación  que  reúna  os  requisitos  esixidos  polo  art.11  apdo.2.  do  Decreto
106/2015,  do 9  de  xullo,  sobre  contaminación  acústica  de Galicia,  debendo ser  elaborado  de
acordo cos requisitos que establece o art.12 do citado Decreto 106/2015. Do mesmo xeito deberán
aportar certificado de instalación dos correspondentes sonógrafos, tal e como recolle a enxeñeira
técnica industrial no seu informe de data 4 de febreiro de 2019.

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 urbanísticas:

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

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

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

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

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

MEDIO AMBIENTE

12.-  Proposta  de  declaración  de  bens  non utilizables  e  retirada  dos  aparca-bicicletas  e
puntos de información situados na vía pública. (Expediente nº 2022025263)

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

PRIMEIRO.- Declarar bens non utilizables os elementos aparca-bicicletas e puntos de información
que a continuación se relacionan:

 1- A Chavasqueira.
 2- Plaza da Marina.
 3- Oira.
 4- Os Remedios.
 5- Universidade.
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 6- San Lázaro.
 7- Praza do Couto.
 8- Alameda.
 9- Avenida de Zamora.
10- Complexo hospitalario.

SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo á Sección de Patrimonio Municipal para que reflicta
no Inventario xeral a alteración que afecta ós bens descritos, no seu caso.

TERCEIRO.- Proceder a súa retirada da vía pública.

RÉXIME DE RECURSOS: Este acto pon fin a vía administrativa e contra él poderase interpoñer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que o ditou, no prazo dun
mes contado  a  partires  do  día  seguinte  ao  da  recepción  da  notificación,  de  conformidade co
disposto na disposición transitoria 3ª, apartado c), en relación 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  contencioso-
administrativo de Ourense, no prazo de dous meses contados a partires do día seguinte ao da
recepción da notificación, conforme ao establecido no artigo 46 da lei 29/1998, do 13 de xullo,
reguladora  da  xurisdición  contencioso  administrativa.  Se  se  optase  por  interpoñer  recurso  de
reposición potestativo, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ate que aquel
sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso, sen prexuízo
de que se poida interpoñer calquera outro recurso ou acción que se estime procedente.

XUVENTUDE

13.- Convenio de concesión de subvención nominativa á Asociación Xuvenil Amencer para a
actividade de Campamento Urbano de 2021. (Exp. 2021049936)

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

1º)  Aprobar a  concesión  dunha  subvención  nominativa,  autorizando  e  comprometendo
o gasto  correspondente con cargo á aplicación orzamentaria  N 300 3370 48942 S do vixente
orzamento,  aprobando igualmente o convenio  regulador da dita  subvención conforme ao texto
proposto  polo  Xefe  de  Servizo  de  Cultura,  Xuventude  e  Participación  Cidadá  que  obra  no
expediente  con  Código  Seguro  de  Verificación  CÓDIGO  CSV::EZ1Y26NCKWMFTX33  co
seguinte contido:

Beneficiaria: Asociación Xuvenil Amencer
NIF: G32025405
Obxecto: gastos da actividade de campamento urbano do exercicio 2021.
Importe: 11.000 euros
RC con nº de operación 202200032022
Condicións: as recollidas no convenio regulador da subvención.

A  concesión  da  subvención  queda  condicionada  a  que  por  parte  do  representante  legal  da
entidade beneficiaria subscríbanse as declaracións responsables do cumprimento dos requisitos
legais  para  ser  beneficiario  de  subvencións,  que  figuran  como anexos  I  e  II  do  proxecto  de
convenio, así como á verificación de oficio pola administración municipal de que a interesada se
atopa ao corrente das súas obrigas tributarias co Concello de Ourense.

2º)  Notifíquese á  entidade  interesada  e  déase  traslado  á  Tesourería  municipal  para  os
efectos contables oportunos.

14.- Darse por enterada da información do Sr. Alcalde e Concelleiros/as de Área con Delegación,
sobre resolucións adoptadas ata a data:
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➢ Dáse conta expresamente do Decreto de Alcaldía núm. 2022006389 de data 30 de xuño de
2022, de delegación temporal de funcións da área de Economía e Facenda, no concelleiro
don Jorge Pumar Tesouro.

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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