
 

13/22.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO  
17 DE MARZO DE 2022

Na cidade de Ourense, o dezasete de marzo de 2022, sendo as oito horas e trinta minutos
(08:30'), 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 Antonio Fernández Martín, don Jorge Pumar Tesouro, dona Ana
María Fernández Morenza  e don Armando Ojea Bouzo, que actúa como Concelleiro-Secretario
da Xunta, -non asistindo dona Flora Moure Iglesias- -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-  -non asiste  a  letrada municipal-;  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 10 de marzo de 2022.

 

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

2.-  D. Rubén Julio Rodríguez Ramos,  proxecto de reforma da licenza de obras nº 42/20.
Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2021045568.

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

1.- Conceder a don Rubén Julio Rodríguez Ramos, licenza urbanística de obra para proxecto  de
reforma da licenza de obras número 42/20, pola cal se lle concedeu licenza urbanística de obra
maior para proxecto básico e de execución de reforma de vivenda unifamiliar sita na rúa Boavista
número 14, en solo de núcleo urbano, consonte proxecto  de reforma redactado polos arquitectos
don Luis Antonio Chao Gómez, don Marcos e don Pablo Chao Amaro, sen variación da dirección
técnica  nin  do  orzamento  de  execución  material,  e  consistindo  as  reformas  introducidas  nas
alteracións das fachadas norte e leste.

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.

O presente acordo tómase en base ós informes da Arquitecta Municipal de data 7 de marzo
do 2022 e ó informe xurídico de data 9 de marzo do 2022, que trasladaranse ó interesado ós
efectos de motivación.
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Réxime  de  recursos:  Contra  este  acordo,  que  pon  fin  á  vía  administrativa,  pode  interpoñer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo
dun mes a contar desde o día seguinte ao da recepción da notificación,  de conformidade cos
artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas; ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, ante
o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, a contar desde o
día seguinte ao da recepción da notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se optase por interpor o recurso de reposición
potestativo  non  poderá  interpor  recurso  contencioso-administrativo  ata  que  aquel  sexa  resolto
expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso sen 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
construcción 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.
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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.

3.-  "GOMEZ P,  S.L.",  representada por  don Juan Carlos  Ferro González.-  Corrección de
oficio do acordo número 9 da Xunta de Goberno Local de data 24 de febreiro do 2022.-
Expte. Sección de Licenzas Urbanísticas 2016029929

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

Único.- Rectificar de oficio o acordo número 9 da Xunta de Goberno Local de data 24 de febreiro
do 2022,  no único senso de trocar  os lindeiros pola  cara oeste da Finca Resultado “Local  3”,
debendo constar a descrición da citada Finca Resultado “Local 3” da seguinte maneira:

“Finca Resultado “Local 3”

Finca sita no edificio número 8E da rúa Diego Sarmiento Acuña. Pertencente á clasificación de solo
urbano consolidado e cunha superficie de 83,08 m2. Cós seguintes lindeiros:

Norte:  Co  patio  do  edificio,  vivenda  do  edificio  na  rúa  Diego  Sarmiento  Acuña  número  8D e
escaleiras de acceso a planta de semisoto. 
Sur: Co portal do edificio. 
Leste: Escaleiras de acceso a planta de semisoto e a rúa Diego Sarmiento Acuña.
Oeste: Co patio do edificio, o portal do edificio e finca resultante “Local 4 o resto finca matriz”.
 
O resto do acordo permanecerá igual.

O presente acordo tómase en base ó informe xurídico de data 11 de marzo do 2022, que
forman 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 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 ContenciosoAdministrativa. Se optase por interpor o recurso de reposición
potestativo  non  poderá  interpor  recurso  contencioso-administrativo  ata  que  aquel  sexa  resolto
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expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que poida
interpoñer vostede calquera outro recurso ou acción que estime procedente.

APERTURAS

4.-  "ALBIA GESTION DE SERVICIO, S.L.".- Licenza de obra e de actividade para proxecto
básico e de execución de construción de Tanatorio na rúa do Tinteiro, 2.- Expte. Sección de
Licenzas Urbanísticas 2019002820.

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

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

SERVIZO DE PLANEAMENTO, XESTIÓN URBANÍSTICA E PATRIMONIO

XESTIÓN URBANÍSTICA

5.-  Correción  de  erros,  en  relación  con  comunicación  de  resolucións  do  Xurado  de
Expropiación de Galicia, de expropiación de bens e dereitos afectados pola execución do
proxecto integrador da estación intermodal de Ourense. Expediente de Xestión Urbanística
2021027218

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

1.- Rectificar de oficio o punto segundo do acordo núm. 12 da Xunta de Goberno Local de 28 de
maio de 2021, por existir un erro material no mesmo de acordo co exposto no informe xurídico de
14 de marzo de 2022, quedando redactado como segue:

Onde di: “(…) proceda ao ingreso da cantidade de 232.993,41 euros (...)”

Debe dicir: “(...) proceda ao ingreso da cantidade de 137.643,87 euros (...)”

O resto do acordo mantense coa mesma redacción.

2.- Comunicar este acordo á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade xunto co informe que lle
serve de motivación aos efectos oportunos.

PATRIMONIO

6.- Cumprimento da sentenza 241/2021 de 2 de decembro ditada no PA 10/2021 seguido no
xulgado do contencioso-administrativo núm. 2 de Ourense. Expediente núm. 2020016579.RC
– 202200007453 e RC – 202200007454.

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

1.-  En  cumprimento  da  sentenza  241/2021  de  2  de  decembro  do maxistrado  do  xulgado  do
contencioso-administrativo núm. 2 de Ourense no PA 10/2021,  aprobar e dispoñer o gasto, e
recoñecer  a obrigación a  favor  de dona José Ramón Garrido Grande con DNI  ***6498**,  por
importe de trescentos quince euros con corenta céntimos (315,40 €) euros e “Allianz Compañía de
Seguros y Reaseguros S.A.” con CIF A28007748, por importe de seiscentos noventa e seis euros
con oito céntimos (696,08 €) euros en concepto de indemnización por responsabilidade patrimonial.
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Destas cantidades, correspondentes ao principal, pagaranse novecentos sesenta e dous euros con
once céntimos (962,11 €) con cargo á partida orzamentaria 120.9200.22639, e correspondentes a
xuros, pagaranse corenta e nove euros con trinta e sete céntimos (49,37 €) con cargo á  partida
orzamentaria 260.0111.35200.

O pagamento farase mediante transferencia bancaria para o que os beneficiarios, en caso de
non a ter, deberán aportar a correspondente ficha de terceiros na Tesourería Municipal da que se
achegará o impreso de solicitude normalizado.

2.- Notificar este acordo á interesada xunto co informe xurídico de 22 de febreiro de 2022 que lle
serve de motivación significándelle a obrigatoridade de abrir ficha de terceiros para proceder ao
pago.

3.- Darlle  traslado da resolución que se dite ao xulgado do contencioso-administrativo núm. 2 de
Ourense  (PA 10/2021).

4.-  Darlle traslado  deste  acordo  á  Tesourería  Municipal  para  os  efectos  contables  oportunos,
deberá comunicarse o xustificante de pago á Sección de Patrimonio.

Réxime de recursos: este acto dítase en execución de sentenza polo que non cabe recurso en vía
administrativa sen prexuízo de que no caso de xurdan discrepancias no cumprimento do ordenado
na sentenza poda interporse ante o xulgado incidente de execución de sentenza ao amparo do
disposto no artigo 109 da Lei  29/1998,  de 13 de xullo,  reguladora da xurisdición contencioso-
administrativa.

7.-  Protocolo de colaboración entre o Concello de Ourense e a Consellería de Facenda e
Administración  Pública  para  o  desenvolvemento  urbanístico  da  zona  das  Lagoas.
Expediente núm. 2022005256.

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

1º) Aprobar o Protocolo de colaboración entre o Concello de Ourense e a Consellería de Facenda
e Administración Pública para o desenvolvemento urbanístico da zona das Lagoas, segundo a
redacción contida no expediente administrativo que conta co CVE 3zaCMH9laDs7, verificable en
https://sede.xunta.gal/cve, remitido pola Xunta de Galicia o día 14 de marzo de 2022, en base ós
informes emitidos polo Servizo de Planeamento e Xestión Urbanística, técnicos de datas 18 de
febreiro e 21 de febreiro de 2022, e xurídicos de datas 21 de febreiro e 14 de marzo de 2022, que
se incorporan ó presente acordo ós efectos de motivación e dos que se dará traslado á interesada
no expediente en xeito de copia simple xunto coa notificación que se practique deste acordo. E

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para que proceda a asina-lo protocolo xeral de actuación así
como  para  realizaren  tódalas  demáis  actuacións  posteriores  complementarias  necesarias  en
relación co mesmo para a súa formalización e eficacia.

RÉXIME DE RECURSOS-. Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pódese 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
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o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, a contar desde o
día seguinte ao da recepción da notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13
de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se optase por interpor o recurso de reposición
potestativo  non  poderá  interpor  recurso  contencioso-administrativo  ata  que  aquel  sexa  resolto
expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que se
poida interpoñer calquera outro recurso ou acción que estime procedente.

8.- Cumprimento de sentenza 233/2021 de 23 de novembro ditada no PA 11/2021 seguido no
xulgado do contencioso-administrativo núm. 2 de Ourense. Expediente núm. 2020008337.
RC – 202200007445, RC – 202200007446, RC – 202200007447 e RC – 202200007448.

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

1.- En  cumprimento  da  sentenza  233/2021 de 23 de novembro  do maxistrado  do  xulgado do
contencioso-administrativo núm. 2 de Ourense no PA 11/2021,  aprobar e  dispoñer o gasto e
recoñecer a obrigación a favor de dona Josefa Seijo Pérez, con DNI ***2131**, da cantidade de
5.133,75 euros, de don José Antonio Gil Seijo, con DNI ***5206**, da cantidade de 5.133,75 euros,
de don Aser Gil Seijo, con DNI ***5206**, da cantidade de 5.133,75 euros e de dona Susana Gil
Seijo,  con DNI  ***6870**,  da cantidade de 5.133,75 euros, en concepto de indemnización por
responsabilidade patrimonial con cargo á partida orzamentaria 120.9200.22639.

O pagamento farase mediante transferencia bancaria de acordo coa correspondente ficha de
terceiros obrante na Tesourería Municipal.

2.- Notificar este acordo aos interesados xunto co informe xurídico de 22 de febreiro de 2022 que
lle serve de motivación.

3.- Darlle traslado da resolución que se dite ao xulgado do contencioso-administrativo núm. 2 de
Ourense (PA 11/2021), significándolle que a execución das medidas correctoras e obras necesarias
é competencia do Servizo de Infraestruturas.

4.-  Darlle traslado  deste  acordo  á  Tesourería  Municipal  para  os  efectos  contables  oportunos,
deberá comunicarse o xustificante de pago á Sección de Patrimonio.

Réxime de recursos: este acto dítase en execución de sentenza polo que non cabe recurso en vía
administrativa sen prexuízo de que no caso de xurdan discrepancias no cumprimento do ordenado
na sentenza poda interporse ante o xulgado incidente de execución de sentenza ao amparo do
disposto no artigo 109 da Lei  29/1998,  de 13 de xullo,  reguladora da xurisdición contencioso-
administrativa.

SERVIZO DE REHABILITACIÓN, VPP E PERIS

9.-  Aprobación  das  bases  que  rexerán  a  convocatoria  de  subvencións  do  Programa de
Fomento de Vivenda 2018-2021 para as ARRUs (antes ARIs) do Casco Histórico de Ourense
(18ª fase), Polvorín-Camelias-Carballeira (6ª fase), Serra San Mamede-Cruceiro Quebrado-
Inmaculada  (4ª  fase)  e  NIE  de  Seixalbo  (13ª  fase).  Aprobación  da  convocatoria
correspondente. Anualidade 2021. Expte.2021029128

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

1.- Aprobar as bases reguladoras da convocatoria pública para a concesión de subvencións para a
rehabilitación de edificios e vivendas nas Áreas de Rexeneración e renovación urbanas (ARRU) do
Concello de Ourense do Casco Histórico de Ourense (18ª fase), Polvorín – Camelias - Carballeira
(6ª fase), Serra San Mamede - Cruceiro Quebrado -Inmaculada (4ª fase) e NIE de Seixalbo (13ª
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fase), que se recollen no documento electrónico con núm. de CSV:J55YDL0HUOI9MKBR  (versión
castelán) e X83MM0APV2JJ4EV2  (versión en galego).

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

3.- Aprobar a convocatoria pública das subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas
nas ARRUS do Concello de Ourense, para o ano 2022.

4.- Aprobar o gasto segundo se desglosa a continuación,  importe e aplicacións do orzamento
municipal vixente:

Aplicación Importe
N220 1522 78044  Convenio Ministerio de Trasportes, Movilidad e Axenda Urbana-IGVS
ARRU Casco Histórico de Ourense Fase 18-Rehabilitación 258.550,00 €

N220 1522 78045 Convenio Ministerio de Trasportes, Movilidad e Axenda Urbana-IGVS
ARRU Núcleo Etnográfico Seixalbo Fase 13-Rehabilitación 78.750,00 €

N220 1522 78046 Convenio Ministerio de Trasportes, Movilidad e Axenda Urbana-IGVS
ARRU Polvorín, Camelias, Carballeira Fase 6-Rehabilitación 200.000,00 €

N220 1522 78047 Convenio Ministerio de Trasportes, Movilidad e Axenda Urbana -IGVS
ARRU San Mamede, Cruceiro Quebrado, Inmaculada Fase 4-Rehabilitación 12.000,00 €

5.- Remitirlle á Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) un extracto da convocatoria para
a súa publicación no BOP de Ourense, co seguinte contido:

Extracto  do  acordo  da  convocatoria  pública  de  subvencións  para  a  Rehabilitación  de
edificios  e  vivendas  nas  Áreas  de  Rexeneración  e  Renovación  urbanas  do  Concello  de
Ourense (EXP. 2021029128)

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na
Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index ):

Primeiro.-   Persoas beneficiarias das subvencións.  

• Poderán ser beneficiarias das axudas as que asuman a responsabilidade da execución
integral da área delimitada pola actuación.

• Poderán ser beneficiarias das axudas persoas físicas ou xurídicas que sexan propietarias
dos inmobles ou persoas inquilinas que acometan as obras con autorización da persoa
propietaria.

• Nos casos nos que unha vivenda ou local teña varios propietarios deberán relacionarse
todos eles co % da propiedade e nomear unha persoa representante á que se autorice a
tramitar e cobrar. (ANEXO II).

• No  caso  de  obras  en  elementos  comúns,  cando  algún  membro  da  comunidade  de
propietarios, ou da agrupación de comunidades de propietarios, incorra nunha ou varias
das prohibicións establecidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións,  non  se  lle  atribuirá  ao  devandito  propietario  a  parte  proporcional  que  lle
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correspondería  da  axuda  recibida,  que  se  rateará  entre  os  restantes  membros  da
comunidade ou agrupación.

• Non poderán obter a condición de persoas beneficiarias aquelas en que concorra algunha
das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia ou no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de decembro, xeral de subvencións.

Segundo.- Actuacións subvencionables.

2.1 As actuacións de rehabilitación deberán estar incluídas nalgún dos seguintes tipos:

a) Rehabilitación de elementos comúns de edificios de uso residencial vivenda.1

b) Rehabilitación de elementos privativos de edificios (interiores das vivendas).
c) Rehabilitación de edificios dunha soa vivenda.2

2.2 Nas edificacións rehabilitadas obxecto das actuacións subvencionadas a través destas bases
manteranse os usos autorizados preexistentes.

2.3 De acordo co disposto no artigo 51 “Actuacións subvencionables” do Real decreto 106/2018
polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, no que se inclúe de modo expreso o
disposto á súa vez nos artigos 36 e 43, son subvencionables as seguintes actuacións:

a) Actuacións de execución de obras ou traballos de mantemento e intervención nas vivendas
unifamiliares e nos edificios, mesmo no interior das vivendas, instalacións fixas, equipamento
propio  e  elementos  comúns,  a  fin  de  adecualos  aos  estándares  previstos  pola  normativa
vixente.

b)   Actuacións de conservación que se acometan para emendar as seguintes deficiencias:

b.1) As relativas ao estado de conservación da cimentación, estrutura e instalacións.
b.2) As relativas ao estado de conservación de cubertas, azoteas, fachadas e medianeiras,
incluíndo procesos de desamiantado.

b.3) As relativas á adecuación interior da vivenda unifamiliar, agrupada en fila ou en edificio de
tipoloxía  residencial  colectiva,  ás  condicións  mínimas  de  funcionalidade,  habitabilidade,
seguridade e hixiene legalmente esixidas.

c) Actuacións para a mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade como:

c.1)  A  instalación  de  ascensores,  salva-escaleiras,  ramplas  ou  outros  dispositivos  de
accesibilidade, incluíndo os adaptados ás necesidades de persoas con discapacidade sensorial
ou  intelectual,  así  como  a  súa  adaptación,  unha  vez  instalados,  á  normativa  sectorial
correspondente.
c.2)  A  instalación  ou  dotación  de  produtos  de  apoio  tales  como guindastres  ou  artefactos
análogos que permitan o acceso e uso por parte das persoas con discapacidade a elementos
comúns  do  edificio  no  seu  caso,  tales  como xardíns,  zonas  deportivas,  piscinas  e  outros
similares.
c.3) A instalación de elementos de información ou de aviso tales como sinais luminosos ou
sonoros  que  permitan  a  orientación  no  uso  de  escaleiras,  ascensores  e  do  interior  das
vivendas.
c.4) A instalación de elementos ou dispositivos electrónicos de comunicación entre as vivendas
e o exterior, tales como vídeo-porteiros e análogos.
c.5) A instalación domótica e doutros avances tecnolóxicos para favorecer a autonomía persoal
de persoas maiores ou con discapacidade.

1 Cando da rehabilitación dos elementos comúns dos edificios se deriven necesariamente obras que afecten ás
vivendas poderá incluírse o seu custo no orzamento protexible da devandita actuación.
2  Para os efectos desta convocatoria enténdese por edificio dunha soa vivenda o inmoble que alberga exclusivamente

unha vivenda unifamiliar ou ben cando esta ocupe, como mínimo, o 70% da edificabilidade sobre rasante do edificio,
podéndose excluír as plantas baixas ou plantas inferiores destinadas a outros usos compatibles
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c.6) Calquera intervención que facilite a accesibilidade universal nos espazos do interior das
vivendas unifamiliares, agrupadas en fila nos edificios de tipoloxía residencial colectiva obxecto
deste programa, así como nas súas vías de evacuación. Inclúense obras dirixidas á ampliación
de espazos de circulación dentro da vivenda que cumpran coas condicións do Código Técnico
da  Edificación  no  referido  a  vivenda  accesible,  así  como  para  mellorar  as  condicións  de
accesibilidade en baños e cociñas.
c.7)  Calquera  intervención  que  mellore  o  cumprimento  dos  parámetros  establecidos  no
Documento  Básico  do Código Técnico  da  Edificación  DB-SUA, Seguridade de utilización  e
accesibilidade.

d)  Actuacións  para  a  mellora  da  eficiencia  enerxética  e  a  sustentabilidade  das  vivendas
unifamiliares illadas ou agrupadas en fila como:

d.1) A mellora da envolvente térmica da vivenda para reducir a súa demanda enerxética de
calefacción  ou  refrixeración,  mediante  actuacións  de  mellora  do  seu  illamento  térmico,  a
substitución de carpinterías e acristalamentos dos ocos, ou outras, incluíndo a instalación de
dispositivos bioclimáticos e de sombreado.
d.2) A instalación de sistemas de calefacción, refrixeración, produción de auga quente sanitaria
e ventilación para o acondicionamento térmico, ou o incremento da eficiencia enerxética dos xa
existentes, mediante actuacións como a substitución de equipos de produción de calor ou frío,
a instalación de sistemas de control, regulación e xestión enerxética; o illamento térmico das
instalacións  de distribución  e  transporte  ou a  substitución dos equipos de movemento  dos
fluídos caloportadores, a instalación de dispositivos de recuperación de enerxías residuais, a
implantación de sistemas de arrefriamento gratuíto por aire exterior e de recuperación da calor
do aire de renovación e a conexión de vivendas a redes de calor e frío existente, entre outros.
d.3) A instalación de equipos de xeración ou que permitan a utilización de enerxías renovables
como a enerxía solar fotovoltaica, biomasa ou xeotermia que reduzan o consumo de enerxía
convencional  térmica ou eléctrica  da vivenda.  Incluirá  a  instalación de calquera tecnoloxía,
sistema, ou equipo de enerxía renovable, como paneis solares térmicos e solucións integrais de
aerotermia para climatización e auga quente sanitaria, a fin de contribuír á produción de auga
quente sanitaria demandada pola vivenda, ou a produción de auga quente para as instalacións
de climatización.
d.4) As que melloren o cumprimento dos parámetros establecidos no Documento Básico do
Código Técnico da Edificación DB-HR, protección contra o ruído.
d.5) As que melloren o cumprimento dos parámetros establecidos no Documento Básico do
Código  Técnico  da  Edificación  DB-HS  de  salubridade  ou,  na  súa  falta,  as  que  afecten  a
elementos cuxo tratamento permita reducir de forma efectiva no interior da edificación a media
anual de concentración de radón a niveis inferiores a 300 Bq/m3, ou nas que sen alcanzar o
devandito nivel, se reduza a concentración inicial en polo menos un 50%.
Nas vivendas, segundo a clasificación climática do Código Técnico da Edificación, o conxunto
de  actuacións  das  letras  d.1),  d.2)  e  d.3)  anteriores,  deben  conseguir  unha  redución  da
demanda enerxética anual global, de maneira conxunta ou complementaria, de calefacción e
refrixeración  da  vivenda  referida  á  certificación  enerxética,  sobre  a  situación  previa  ás
devanditas actuacións de, polo menos, un 25% para a zona climática de Ourense.

A título meramente exemplificativo, entenderanse subvencionables as seguintes actuacións:

- Instalación de ascensores ou outros medios técnicos que resolvan a mobilidade vertical na
edificación.
- Adecuación do acceso para as persoas con discapacidade.
- Adecuación das condicións de protección fronte a incendios.
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- Adecuación das condicións de salubridade.
- Adecuación dos elementos de estanquidade fronte á choiva.
- Adecuación das condicións de habitabilidade das vivendas.
- Seguridade estrutural, coa excepción indicada no apartado 3.5 deste artigo.
- Execución de sistemas adecuados de evacuación de auga de choiva e saneamento.
- Instalación de sistemas de aforro enerxético.
- Mellora da eficiencia enerxética dos sistemas de mobilidade vertical da edificación.
- Mellora da eficiencia enerxética das instalacións eléctricas.
- Mellora da eficiencia enerxética do saneamento e da fontanería.
- Mellora da eficiencia enerxética do sistema de calefacción.
- Mellora da eficiencia enerxética da extracción de fumes e ventilación.
- Execución de illamento térmico e illamento acústico do edificio ou das vivendas.

2.4. Non se protexerán aquelas partes dos orzamentos das obras cuxa finalidade sexa puramente
decorativa ou luxosa.

2.5. Exclúense da convocatoria aquelas actuacións que supoñan a demolición total da edificación e
o baleirado integral de parcelas, así como aqueloutras de carácter estrutural que non se engloben
ou correspondan coa tipoloxía do ámbito no que se atopen.

2.6. Poderán incluírse os honorarios dos profesionais, o custo de redacción de proxectos, informes
técnicos  e  certificados  precisos,  así  como  os  gastos  derivados  da  tramitación  administrativa,
sempre que todos eles estean debidamente xustificados.

Para estes efectos, consideraranse como custos derivados da tramitación administrativa aqueles
gastos que a persoa solicitante puidese satisfacer a unha empresa ou profesional por levar a cabo
a xestión administrativa e documental da súa solicitude e das actuacións recollidas nela. Deben de
estar  reflectidos,  tanto  nos orzamentos presentados para a  cualificación provisional,  como nas
facturas presentadas para a obtención da cualificación definitiva. O límite máximo de subvención
para os gastos de xestión administrativa será de 500€ por expediente.

Terceiro. Bases reguladoras.

1. As bases reguladoras da concesión das axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas,
segundo o convenio asinado entre o Concello de Ourense, a Xunta de Galicia e o Ministerio de
Fomento para o desenvolvemento do Programa de fomento da rexeneración e renovación urbanas
e rural do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 (Anualidade 2021), publicaranse no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense e na páxina web do Concello (www.ourense.gal). A convocatoria publicarase
na BDNS, a través da que se remitirá un extracto para a súa publicación no BOP e na páxina web
municipal.
2.  As  bases  reguladoras  e  os  seus  modelos  normalizados para  a  presentación  de solicitudes
facilitaranse no Servizo  de Rehabilitación,  VPP e PERI e  na sede electrónica do Concello  de
Ourense (www.ourense.gal).

Cuarto. Contía das axudas económicas.

As subvencións deste programa defínense a continuación segundo o establecido no artigo 52 do
RD 106/2018, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, e os artigos 20, 21 e 26 da
Resolución do 3 de xuño de 2021, pola que se regula o procedemento para a participación no
Programa.

4.1. Subvención estatal:

• A  axuda  non  poderá  exceder  do  40  %  do  investimento  con  carácter  xeral  e  poderá
aumentarse até o 75 % do investimento nos seguintes casos:
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- Naquelas vivendas en que os ingresos da unidade de convivencia da persoa propietaria
ou arrendataria,  promotora da actuación e residente na vivenda, sexan inferiores a tres
veces o IPREM.
-  Naquelas  vivendas  nas  que  se  acredite  que  na  unidade  de  convivencia  da  persoa
propietaria ou arrendataria,  promotora da actuación e residente na vivenda, exista unha
persoa con discapacidade e se acometan actuacións para a mellora da accesibilidade.
-  Naquelas  vivendas  nas  que  se  acredite  que  na  unidade  de  convivencia  da  persoa
propietaria ou arrendataria,  promotora da actuación e residente na vivenda, existe unha
persoa maior de 65 anos e se acometan actuacións para a mellora da accesibilidade.

• A contía máxima das axudas calcularase conforme aos seguintes criterios e multiplicando o
número de vivendas polas axudas unitarias establecidas a continuación:

- Con carácter xeral:
- Até 8.000 euros por vivenda que participe na actuación de rehabilitación, xa sexa unifamiliar
ou en edificio de tipoloxía residencial vivenda colectiva, para actuaciones de conservación, da
mellora na seguridade de utilización e da accesibilida en vivendas, nos termos establecidos no
artigo 43 do Real decreto 106/2018, de 9 de marzo, e para as actuacións de mantemento e
intervención sinaladas no artigo 51.1 a) de dito real decreto e no ordinal decimosétimo da
Resolución de 3 de xuño de 2021.

- Até 12.000 euros por vivenda que se rehabilite, sexa unifamiliar ou en edificio de tipoloxía
residencial colectiva, para actuacións de mellora de eficiencia enerxética e sostenibilidade en
vivendas, con reducción da demanda enerxética, nos termos establecidos no artigo 36 do Real
decreto 106/2018 de 9 de marzo.

-  No caso  de  edificios  de  tipoloxía  residencial  colectiva,  as  cuantías  sinaladas  nos  dous
parágrafos anteriores incrementarase con 120 euros por cada metro cuadrado de superficie
construida do local comercial ou outros usos. Ademáis, poderá incrementarse en 1.000 euros
por vivenda e 10 euros por cada metro cuadrado de superficie construida de uso comercial ou
outros usos, nos edificios e vivendas declarados ben de interese cultural (en adiante, BIC),
catalogados ou que contan con protección integral no instrumento de ordenación urbanística
correspondente. Este incremento de 1.000 euros de axuda por vivienda aplicarase soamente
unha vez, independentemente de que realicen conxuntamente ou non as actuacións sinaladas
nos dous parágrafos anteriores.

- Para poder computar a cuantía establecida por cada metro cuadrado de uso comercial ou
outros  usos,  será  necesario  que  os  predios  correspondentes  participen  nos  custes  de
execución da actuación. 

4.2. Subvención autonómica:

• A axuda non poderá exceder do 10 % do investimento.

• A contía máxima da axuda terá un límite de 4.000 euros por vivenda que participe na
actuación de rehabilitación.

Para o caso de recibir as axudas autonómicas debe destinarse a vivenda a domicilio habitual e
permanente da persoa promotora ou da persoa arrendataria, no caso de que se destinen ao
alugueiro, por un prazo non inferior a 5 anos, de conformidade co artigo 7 do Decreto 18/2014,
do 13 de febreiro e o artigo 31.4 da Lei 38/2003, do 17 de novembro. Este prazo computarase

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:4F5YJF4MTLCHA1JU



12

desde a data de notificación da cualificación definitiva, cando se trate de uso propio, ou desde
a data de sinatura do contrato de alugueiro, para os casos en que se destine a esta finalidade,
tendo en conta que o contrato debe estar dado de alta no período comprendido entre o día
seguinte ao da notificación da cualificación definitiva e o día da resolución de concesión ou
pago da axuda. 

Achégase a continuación un cadro resume aclaratorio no que se detallan as cantidades máximas
da axuda a recibir cos límites establecidos, dos cales se tomará o menor de ambos os dous:

SUBVENCIÓN ESTATAL
CUANTÍA XENÉRICA
LÍMITE 1 LÍMITE 2

40 %
do  custo  da
actuación

Obras de conservación e
accesibilidade 
(Art  51  y  43  del  RD
106/2018)

8.000 € por vivenda
120 €/m2 da superficie construida do local que participe
nos gastos

No  caso  de  edificios  e  vivendas  declarados  Ben  de
Interese  Cultural,  catalogados  ou  que  conten  con
protección  integral  no  instrumento  de  ordeación
urbanística correspondente
9.000 € por vivenda
130 €/m2 de superficie construida do local que participe
nos gastos

40 %
do  custo  da
actuación

Obras  de  eficiencia
enerxtica con reducción de
demanda enerxtica > 25%
(Art 36 RD 106/2018)

12.000 € por vivenda
120 €/m2 de superficie construida de local que participe
nos gastos

No  caso  de  edificios  e  vivendas  declarados  Ben  de
Interese  Cultural,  catalogados  ou  que  conten  con
protección  integral  no  instrumento  de  ordeación
urbanística correspondente
13.000 € por vivenda
130 €/m2 de superficie construida do local que participe
nos gastos

AUMENTO DA CUANTÍA POR CONDICIÓNS ESPECIALES DAS PERSOAS SOLICITANTES
LÍMITE 1

75 %
do  custo  da
actuación

Obras  de  conservación,
accesibilidade  e  de
eficiencia  enerxética con
reducción  de  demanda
enerxética > 25%
(Art  36,  43  y  51  del  RD
106/2018)

-  ingresos  da  unidade  de  convivencia  inferiores  a  tres
veces o IPREM

75 %
do  custo  da
actuación

Obras de accesibilidad
(Art  43  del  RD  106/2018)
para  vivendas  nas  que  os
promotores  da  actuación  e
residentes  teñan  algunha
destas condicións:

- persoas maiores de 65 años

- persoas con discapacidade reconocida

SUBVENCIÓN AUTONÓMICA
LÍMITE 1 LÍMITE 2

10 %
do  custo  da
actuación

Vivenda  destinada  a
domicilio  habitual e
permanente  da  persoa
promotora  o  da  persoa
arrendataria  que  acometa
as obras de rehabilitación

 4.000 € por vivenda
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Quinto. Prazo de presentación de solicitudes.

As solicitudes desta axuda deberán presentarse no prazo de tres (3) meses que se computarán
desde as 9:00 da mañá do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 

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

SERVIZO DE CONTRATACIÓN

10.-  Adxudicación, se procede, do servizo de telecomunicacións do Concello de Ourense,
lote 1- servizo corporativo de telefonía fixa, rede de datos e acceso a Internet. (Expediente
núm. 2021027503)

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

Primeiro.- Adxudicar a R. Cable y Telecable Telecomunicaciones SAU, titular do NIF A15474281,
o contrato do servizo de telecomunicacións do Concello de Ourense, lote 1- Servizo corporativo de
telefonía fixa, rede de datos e acceso a Internet (expediente 2021027503), de acordo cos pregos
aprobados por acordo da Xunta de Goberno Local e a oferta presentada, por ser a máis vantaxosa
económicamente.

OFERTA ECONÓMICA (IMPORTE ANUAL)

BASE IVE PREZO TOTAL
166.840,44 € 35.036,49 € 201.876,93 €

Restantes criterios de adxudicación de avaliación automática:

TARIFAS DE REGULARIZACIÓN Tarifa máxima sen
IVE

Prezo oferta

1 Llamadas a móviles 0,20 € 0,0064 €
2 Llamadas a números 902 0,45 € 0,0320 €
3 Llamadas internacionales 0,30 € 0,0122 €
4 Serv. Tarificación especial 0,15 € 0,0172 €

Prezo incremento  del ancho de banda de acceso a Internet en treitos de 100 Mbps: 0,00 €
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(Indicar prezo sen IVE)

Financiamento: 

Lote 1

Ano Nº operación Aplicación orzamentaria Importe con
IVE

2022 202200000775 120.9202.22200 201.876,93 €

2023 202100065957 120.9202.22200 201.876,93 €

2024 202100065958 120.9202.22200 201.876,93 €

2025 202100065959 120.9202.22200 201.876,93 €

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

11.- Aprobación, se procede, do expediente para contratar, mediante procedemento aberto,
as  obras  do  proxecto  de  acondicionamento  e  mellora  das  rúas  Valle  Inclán,  Ramón
Cabanillas e Bedoya, na súa intersección con Valle Inclán e Avda. Bos Aires. (Expediente
núm. 2021042356)

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

1º.- Aprobar o expediente para contratar, mediante procedemento aberto, as obras do proxecto de
acondicionamento  e  mellora  das  rúas  Valle  Inclán,  Ramón  Cabanillas  e  Bedoya,  na  súa
intersección con Valle Inclán e Avda. Buenos Aires, coa correspondente aprobación do prego de
condicións económico - administrativas por importe de 1.257.819,45 € (1.039.520,21 € de principal
e 218.299,24 € de IVE), con cargo á partida orzamentaria 100.1532.61900.

2º.- Aprobar  o gasto por importe de 1.257.819,45 € euros, con cargo á aplicación orzamentaria
100.1532.61900 do orzamento municipal vixente.

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

ASUNTOS SOCIAIS

12.- Aprobación Bases e convocatoria libros e comedores. Expd.:2022004262.

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

1.- Aprobar  as Bases reguladoras para a concesión de subvencións en especie do Concello de
Ourense para libros de texto, material escolar e comedor escolar correspondentes ao curso 2022-
2023.

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

3.- Aprobar a convocatoria para a concesión de subvencións en especie do Concello de Ourense
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para libros de texto, material escolar e comedor escolar correspondentes ao curso 2022-2023. e,
por conseguinte:

➢ Aprobar o gasto para axudas de libros de texto e material escolar, ata un importe máximo
de vinte e cinco mil euros (25.000 €) con cargo á aplicación partida 140.2311.22690 do
orzamento municipal vixente co RC núm. 202200007354.

➢ Aprobar o gasto para axudas para comedores escolares ata un importe máximo de oitenta
mil setecentos setenta e cinco euros (80.775€) para o ano 2022 con cargo á aplicación
partida 140.2313.22642 do orzamento municipal vixente co RC núm.202200007362

➢ Aprobar o gasto para axudas para comedores escolares ata un importe máximo de cento
oitenta e oito mil catrocentos setenta e cinco euros (188.475 €) para o ano 2023, con cargo
á aplicación partida 140.2313.22642 do orzamento municipal “exercicios futuros” co RC a
futuros núm. 202200007359

4.- Remitir á Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) un extracto da convocatoria para a
súa publicación no BOP de Ourense.

13.- Expediente nº 2022003567. Convalidación de acto administrativo relativo na omisión da
función interventora de fiscalización previa na factura de aluguer local rúa Francisco de
Moure nº 2 baixo.

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

Primeiro.- Convalidar a omisión da función interventora do acordo que modificou as condicións
contractuais inicialmente pactadas, na que ante a necesidade 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  1.192,61  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  da  factura  núm.  FAL53
correspondente o mes de xaneiro de 2022 (RC núm. 202200010148).

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

PERSOAL E RECURSOS HUMANOS

14.- Abono de costas xudiciais 1210 €. PTC 331-2015. Recurso Apelación 331-15 TSXG. Exp.
2022007597

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(5 votos a favor), acordou:
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Primeiro.- Aprobar e dispor do gasto e recoñecer a favor do Xulgado Contencioso Administrativo
núm.  1  de  Ourense  titular  do  CIF  S-8200003-E,  a  cantidade  de  trescentos  dous  euros  con
cincuenta céntimos de euro (302,50 €) na conta Xeral de Consignacións IBAN ES 55 0049 3569
9200  05001274,  con  referencia  -Concepto  3207000094021619-  con  cargo  á  aplicación
orzamentaria 120.9200.22639 (Indemnizacións xudiciais e outras) do orzamento municipal vixente.
-Número de operación de retención de crédito 202200005658 en concepto de abono de costas
conforme decreto de aprobación de taxación de costas de 15 de decembro de 2021.

Segundo.-  Dar traslado  do  presente  ao  departamento  de  Tesourería  aos  efectos  contables
oportunos.

Terceiro.- Devólvase xustificante do pago ao servizo de Recursos Humanos.

15.-  Devolución  de  ingreso  indebido  no  proceso  selectivo  de  bombeiros-condutores
correspondente á Oferta de Emprego Público de 2020. (Expediente nº 2021007222)

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

Único.- Rectificar o erro de redacción no acordo de 18 de febreiro de 2022 de convalidación da
omisión da fiscalización previa na resolución de devolución do ingreso adoptada por Decretos nº
2021001358 de 15 de febreiro de 2021 e nº 2022000263, de 17 de xaneiro de 2022, quedando
redactado o dito acordo nos seguintes termos:
 
Onde di:
 
 1º) Convalidar  a omisión da función interventora no Decreto  nº  2021001358, de 15 de
febreiro,  rectificado mediante Decreto  nº  2022000263, de 17 de xaneiro  de 2022,  ao entender
concorrente a obriga recoñecida nas ditas resolucións.
 
 2º)  Aprobar  e  dispoñer  o  gasto  e  recoñecer  a  obriga  de  devolución  a  don  Iván  Atrio
Sobrino,  con  DNI  44492610-F,  dun  importe  de  40  euros  por  ingreso  indebido,  mediante
transferencia  á  conta  de  titularidade  do  interesado  con  número  ES6700496143802190089140.
 A devolución do ingreso realizarase dende o propio orzamento de ingresos, de acordo cos
seguintes datos idetificativos:
 
 Órgano xestor: Concellería – Delegada de Facenda
 Obxecto da devolución: reembolso de taxas do proceso selectivo de bombeiros-condutores
 Interesado: Iván Atrio Sobrino
 Importe: 40 euros
 Concepto de ingresos: C.N.O. 20100 / CTA 41908
 Exercicio económico: 2022.
 
Debe dicir:
 
 1º) Convalidar  a omisión da función interventora no Decreto  nº  2021001358, de 15 de
febreiro  de 2021,  rectificado mediante Decreto  nº  2022000263,  de 17 de xaneiro  de 2022,  ao
entender concorrente a obriga recoñecida nas ditas resolucións.
 
 2º) Recoñecer o dereito de don Iván Atrio Sobrino, con DNI 44492610-F, á devolución dun
importe  de  40  euros  por  ingreso  indebido,  mediante  transferencia  á  conta  de  titularidade  do
interesado con número ES6700496143802190089140.

 A devolución do ingreso realizarase dende o propio orzamento de ingresos, de acordo cos
seguintes datos idetificativos:
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 Órgano xestor: Concellería – Delegada de Facenda
 Obxecto da devolución: reembolso de taxas do proceso selectivo de bombeiros-condutores
 Interesado: Iván Atrio Sobrino

 Importe: 40 euros
 Concepto de ingresos: C.N.O. 20100 / CTA 41908
 Exercicio económico: 2022.

16.- Expte. 2022007897. Abono de intereses xudiciais XCA2. Execución 54/2019.

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

Primeiro.-  Executar o  decreto  xudicial  de  29  de  decembro  de  2021  do  Xulgado  Contencioso
Administrativo número 2 de Ourense correspondente á execución de títulos xudiciais 54/2019 e
referido ao Procedemento Abreviado 50/2018, en relación aos intereses nos seguintes termos:

Aprobar, dispor de gasto e recoñecer a favor de Xulgado Contencioso Administrativo número 2
de Ourense a cantidade de trinta e sete mil catrocentos cincuenta e sete euros con vinte e tres
céntimos  de  euro  (37,457,23  €)  e  Ingresar  na  conta  Xeral  de  Consignacións  do  Xulgado
Contencioso Administrativo núm. 2 de Ourense, titular do CIFnº S-3200006-I na conta nº ES 55
0049  3569  9200  05001274  con  número  concepto  de  referencia  2155000095005419,  en
cumprimento do decreto de execución de títulos xudiciais de 29 de decembro de 2021 do Xulgado
Contencioso Administrativo número 2 de Ourense derivado do procedemento abreviado 50/2018;
con  cargo  á  aplicación  orzamentaria  260.0111.35200  (Intereses  de  demora)  do  orzamento
municipal vixente (RC Núm. Operación 202200005659) polo concepto de intereses.
 
Segundo.- Dar traslado da presente resolución ao departamento de Tesourería.

Terceiro.- Devólvase xustificante do pago ao departamento de Persoal.

EMPREGO

17.-  Proposta  de  Resolución  para  a  aprobación  dun  Convenio  de  colaboración  entre  o
Concello de Ourense e a Universidade de Vigo para a creación dun espazo maker para o
fomento  da  innovación  tecnolóxica  e  creativa,  no  marco  do  proxecto
0531_EMPRENDE_MAKERS_1_E,  aprobado na 2ª  convocatoria  do programa Interreg V_A
España-Portugal (POCTEP 2014-2020). (Expte. Núm. 2021050870)

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

1. Aprobar o “Convenio de Colaboración entre o Concello de Ourense e a Universidade de
Vigo  para  a  creación  dun  espazo  maker  para  o  fomento  da  innovación  tecnolóxica  e
creativa,  no  marco  do  proxecto  0531_EMPRENDE_MAKERS_1_E,  aprobado  na  2ª
convocatoria do programa Interreg V_A España-Portugal (POCTEP 2014-2020)”

2. Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde- Presidente para a súa firma.
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ALCALDÍA

18.-  Omisión  da  fiscalización  previa  no  expediente  de  recoñecemento  da  obriga  de
pagamento de xuros de demora á Xunta de Galicia, derivados da devolución do anticipo da
subvención concedida para a obra de mellora do camiño de acceso a Zaín, no marco do
Plan de mellora de camiños municipais 2017 – 2018. (Expediente nº 2021045819, relacionado
co expediente nº 2021023779). 

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

1º) Complementar o acordo da Xunta de Goberno de 25 de febreiro de 2022, de convalidación da
omisión da fiscalización previa no Decreto da Alcaldía 2021008361, de 12 de novembro de 2021,
declarando ao respecto que, ao abeiro do artigo 39.3 da Lei de procedemento administrativo común
das administracións públicas, o dito acordo de convalidación ten carácter retroactivo, con efectos
da data da resolución convalidada, é dicir, o 12 de novembro de 2021. 

2º) Ordenar  que se proceda, con carácter urxente e prioritario, á tramitación do pagamento da
obriga recoñecida na resolución convalidada.

“O Sr. Interventor pide que conste en acta a súa declaración de que o acordo é inexecutable por
incompetencia do órgano”.
 

19.-  Ampliación  das  delegacións  de  carácter  xeral  da  Xunta  de  Goberno  a  favor  dos
concelleiros  – delegados de  área en materia  de  exercicio  de accións administrativas  de
reposición  da  legalidade,  revogación  e  declaración  de  caducidade  de  autorizacións  e
licenzas e execución forzosa dos actos ditados no exercicio  das  atribucións delegadas.
(Expediente nº 2022010263). 

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

1º) Modificar o apartado Primeiro do acordo da Xunta de Goberno Local de 13 de xaneiro
de  2022,  de  delegación  de  atribucións  nos  concelleiros  delegados,  quedando  redactado  do
seguinte xeito:
 

PRIMEIRO.- Delegar con carácter xeral, sen prexuízo das delegacións específicas que se
determinan no  punto  segundo,  e  unicamente no ámbito  das materias  propias da súa  área ou
delegación, na Alcaldía e nos concelleiros aos que se lles atribúen responsabilidades de goberno,
as seguintes competencias da Xunta de Goberno local:

a)  O  exercicio  da  potestade  sancionadora  en  xeral  e  a  adopción  de  medidas  cautelares  por
incumprimento do disposto nas ordenanzas municipais, cando non estivese expresamente atribuída
ao Alcalde por Lei, no ámbito das competencias que lles delegue a Xunta de Goberno Local en
relación  coa  área  ou  servizo  que  lles  atribúa,  salvo  os  expedientes  disciplinarios  incoados ao
persoal funcionario municipal por falta moi grave con proposta de separación do servizo que non
resulta delegable.

b)  O exercicio  de accións administrativas de reposición da legalidade en obras ou actividades
suxeitas a control municipal, nos casos en que os actos de control municipal da legalidade (tales
como licenzas ou autorizacións, ou a inspección de control de actividades suxeitas a declaración
responsable ou comunicaicón previa) se atopan delegados nos concelleiros.

c)  A declaración de caducidade e a revogación das autorizacións e licenzas outorgadas polas
concellerías – delegadas.
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d) En xeral, a execución forzosa dos actos administrativos ditados polos concelleiros – delegados
no exercicio da delegación.

e)  En  xeral  os  actos  de  impulsión  e  mero  trámite  dos  expedientes  cuxa  resolución  final  sexa
competencia da Xunta de Goberno e esta non as teña delegado, en relación coa área ou servizo
que se lle atribúa.

f) Contratación de carácter menor de acordo co establecido no orzamento municipal e as súas
bases  de  execución  (inclúe  autorización  e  disposición  dos  gastos  correspondentes).  Asemade
delégase, no seu caso, a designación do persoal municipal responsable do contrato.

g) A solicitude, tramitación e xustificación de subvencións.

h) A resolución dos expedientes de concesión de subvencións, premios e bolsas, en relación coa
área ou servizo que se lle atribúa. Quedan exceptuadas as subvencións para a rehabilitación de
vivendas nos ARRU declarados no termo municipal de Ourense, respecto das cales, a competencia
permanecerá na Xunta de Goberno Local.

i) Aprobación de convenios nos termos e formalidades esixibles na Lei 40/2015, do 1 de outubro,
de réxime xurídico do sector público, ou aquela que a veña a substituir, agás aqueles que conteñan
obrigas de carácter económico para o Concello.

j)  Aprobación do plan de seguridade e saúde no traballo,  correspondente ás obras nas vías e
terreos de uso público, edificacións afectas ao servizo público ou calquera outro ben de carácter
patrimonial.

k) A resolución dos recursos de reposición que se presenten contra os decretos que se diten no
exercicio das competencias delegadas pola Xunta de Goberno local, conforme ó establecido no
artigo 115.c) do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais.

2º) Notificarlle persoalmente o presente acordo aos concelleiros - delegados. A delegación
para  ser  eficaz  requerirá  a  súa  aceptación  por  parte  do  delegado.  Entenderase  aceptada
tacitamente se no termo de tres días hábiles contados dende a notificación do acordo o concelleiro
destinatario da delegación non fai manifestación expresa diante do órgano delegante de que non
acepta a delegación.

3º)  Deste  acordo  daráselle  conta  ao Pleno  da  Corporación  na  primeira  sesión  que se
realice, e publicarase no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e no taboleiro de anuncios da
eede electrónica do Concello de Ourense e da Casa do Concello, sen prexuízo da súa efectividade
dende a data da súa adopción.

4º)  Contra  este  acordo  que  pon  fin  a  vía  administrativa,  poderase  interpor  recurso
potestativo de reposición no prazo dun mes ante o mesmo órgano que o ditou, ou ben, recurso
contencioso- administrativo no prazo de dous meses ante o Xulgado do Contencioso Administrativo
de  Ourense,  sen  prexuízo  da  posibilidade  de  interpor  calquera  outro  recurso  que  se  estime
procedente. Os prazos computaranse de data a data, a partir do día seguinte ao da publicación do
correspondente anuncio no BOP.
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20.- 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 cincuenta minutos (08h:50'), do que como Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno
Local dou fe, deixando constancia a pedimento da concelleira dona Ana María Fernández Morenza,
respecto ao punto núm. 18 da orde do día e a manifestación realizada polo Sr. Interventor, que a
omisión de fiscalización se levou á Xunta de Goberno Local anteriormente e o Interventor non fixo
ningunha manifestación respecto diso. 
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