
 

28/22.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO  
17 DE XUÑO DE 2022

Na cidade de Ourense, o dezasete 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, a
letrada  municipal,  dona  Gemma  Tamargo  Suárez  e  o  Coordinador  Xeral  de  Administración
Municipal,  don  Francisco  Cacharro  Gosende-  -non asiste  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 concelleiros que participan na votación (3 votos a favor), e a
abstención dos concelleiros do P.P., don Jorge Pumar Tesouro e dona Flora Moure Iglesias; a acta
da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local de 09 de xuño de 2022, que a fundamentan por
non asistir a devandita sesión.

 

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.-  Sentenza  núm.  115/22  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de
Ourense, no Procedemento Abreviado núm. 171/2021, promovido por dona Catalina Álvarez
Ogando. Expte. 2021035980

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

1º.- Coñecer a sentenza núm. 115/22, de 6 de xuño de 2022, ditada polo Xulgado Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Ourense, no procedemento abreviado núm.  171/2021, promovido  por
dona Catalina Álvarez Ogando.

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

3.-  Sentenza  núm.  113/22  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de
Ourense,  no  Procedemento  Abreviado  núm.  243/2021,  promovido  por  don  Gumersindo
Rapela Sarmiento, don Camilo Rapela Sarmiento e dona Tomasa Romero de Avila Coronado.
Expte. 2021042946
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A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(5 votos a favor), acordou:

1º.- Coñecer a sentenza núm. 113/22, de 2 de xuño de 2022, ditada polo Xulgado Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Ourense, no procedemento abreviado núm.  243/2021, promovido  por
don Gumersindo Rapela Sarmiento, don Camilo Rapela Sarmiento e dona Tomasa Romero de Avila
Coronado.

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

4.- Sentenza ditada pola Sala contenciosa-administrativa, Sección 1ª do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia de A Coruña, no recurso de apelación núm. 85/2022,  promovido polo
Concello de Ourense. Expte. 2022025033

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

1º.- Coñecer e  non recorrer a sentenza  de 8 de xuño de 2022, ditada pola Sala contenciosa-
administrativa, Sección 1ª,  do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de A Coruña, no recurso de
apelación núm.  85/2022, promovido polo Concello de Ourense.

2º.- No  suposto  de  que  se  interpoña  recurso  de  Casación  pola  outra  parte,  comparecer  nas
actuacións que se sigan diante da Sala Contenciosa-Administrativo do Tribunal Supremo. A tal fin
confíreselle a representación municipal á Avogacía Consistorial. 

3º.-  Darlle traslado  da  sentenza  ao  Servizo  de  Persoal,  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.  2  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 116/22, interposto por don José Luis Rubín Curras. Expte.
2022025036

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.  116/22,  interposto  por  don  José  Luis  Rubín  Curras  contra  a
desestimación presunta do recurso de reposición fronte á desestimación da solicitude de abono de
diferenzas retributivas e atrasos por realizar funcións de superior categoría. 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 15/03/2023.

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 abreviado núm. 138/22, interposto por SAMARO 298 SL contra o acordo do
Pleno do Tribunal  Económico-Administrativo do Concello  de  Ourense de data  7/10/2021.
Expte. 2022022670

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(5 votos a favor), acordou:
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Darse por informada de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de  demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 138/22, interposto por SAMARO 298 SL  contra o acordo do Pleno
do Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Ourense de data 7/10/2021, que desestima a
reclamación económica-administrativa interposta fronte á Resolución do Xefe do Órgano de Xestión
Tributaria  de  21/06/2021  pola  que  estima parcialmente  a  solicitude  de  devolución  de  ingresos
indebidos  polo  imposto  de  Bens  Inmobles  correspondientes  aos  exercicios  2011  a  2017,
consecuencia dun procedemento de subsanación de discrepancias. 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 22/03/2023.

7.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado diante do Xulgado do Social núm. 1 de Vigo, no procedemento ordinario núm.
342/22, interposto por don Carlos Álvarez Álvarez, contra o Instituto Nacional da Seguridade
Social,  a  Tesorería  Xeneral  da  Seguridade  Social  e  o  Concello  de  Ourense.  Expte.
2022025045

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 do Social  núm. 1 de Vigo,  no procedemento ordinario núm.
342/22, interposto por don Carlos Álvarez Álvarez,  contra  o Instituto  Nacional da Seguridade
Social, a Tesorería  Xeneral da Seguridade Social e o Concello de Ourense, formulando demanda
contra a Resolución de 8/03/2022 emitida pola Dirección Provincial de Pontevedra do INSS pola
que desestima a reclamación de responsabilidad do Concello de Ourense por falta de medidas de
seguridad e salud no traballo, e se aplique o recargo de prestacións  económicas derivadas de
accidente laboral. 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 5/09/2022.

8.- Sentenza ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no Procedemento Ordinario
7572/2021 promovido por Maria Elena Martínez Balado e Bautista Rodríguez Diaz.  Expte.
2022025359

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

1º.- Coñecer e  non recorrer a sentenza ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no
Procedemento  Ordinario  7572/2021  promovido  por  Maria  Elena  Martínez  Balado  e  Bautista
Rodríguez Diaz,  pola que se estimou parcialmente o recurso interposto contra a resolución do
Xurado de Expropiación de Galicia  de  27 de  maio  de 2021,  que  fixou  o  prezo xusto  da leira
expropiada por ministerio da lei denominada “Acevedo”.
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2º.-  Darlle traslado da sentenza ao Servizo de Urbanismo (Planeamento e Xestión) para o seu
coñecemento e efectos oportunos.

9.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
Procedemento Ordinario 119/2022-A, interposto por dona Felicitas Santas Campos contra a
declaración de ruína do inmoble sito na rúa Portalón do Casar, 1. Expte. 2022025370

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  119/2022-A,  interposto  por  dona  Felicitas  Santas  Campos  contra  a
declaración de ruína do inmoble sito na rúa Portalón do Casar, 1.

10.- 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  318/2021-B,  interposto  pola  entidade  mercantil  BODEGAS
MILENIUM  S.L.  Y  OTROS  contra  a  imposición  dunha  infracción  leve  por  verteduras
industriais.  Expte.l 2022025374

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 318/2021-B, interposto pola entidade mercantil BODEGAS MILENIUM
S.L. Y OTROS contra a imposición dunha infracción leve por verteduras industriais. 

11.- 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  36/2022-E  interposto  por  D.  Segundo  Pereira  Feijoo  contra  a
desestimación presunta da  solicitude de  abono dunha factura do Servizo de Formación
Ocupacional. Expte. 2022025364

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   36/2022-E interposto  por  don  Segundo  Pereira  Feijoo  contra  a
desestimación  presunta  da  solicitude  de  abono  dunha  factura  do  Servizo  de  Formación
Ocupacional.

12.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de demandado diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no Procedemento Ordinario
7176/2022,  interposto  por  Dª  Marisa  Marimón  e  outros  contra  o  acordo  do  Xurado  de
Expropiación de Galicia en relación cas leiras da súa propiedade sitas na zona 6 e 19 do SU-
3 do PXOM. Expte. 2022025377

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(5 votos a favor), acordou:
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Darse por informada de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de demandado diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no  Procedemento Ordinario
7176/2022, interposto por Dª Marisa Marimón e outros contra o acordo do Xurado de Expropiación
de Galicia en relación coas leiras da súa propiedade sitas na zona 6 e 19 do SU-3 do PXOM. 

13.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de  demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
Procedemento Ordinario 61/2022, interposto pola entidade mercantil SACYR SOCIAL. Expte
2022025369

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 61/2022, interposto pola entidade mercantil SACYR SOCIAL contra a
desestimación presunta da reclamación administrativa por  contratación irregular  e  solicitude de
indemnización polos servizos prestados dende a finalización do contrato (Axuda no Fogar).

14.- Sentenza ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no Recurso de Apelación
núm. 4082/2022, promovido por LA DIOCESIS DE OURENSE contra a sentenza ditada polo
Xulgado  Contencioso-Administrativo  número  1  de  Ourense,  no  Procedemento  ordinario
268/2020. Expte. 2022025361

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. 4082/2022, promovido por LA DIÓCESIS DE OURENSE contra a sentenza ditada
polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  número  1  de  Ourense,  no  Procedemento  ordinario
268/2020.

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.

15.- 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  149/2022,  interposto  pola  entidade  mercantil  ONET  IBERIA
SOLUCIONES, S.A.U. Expte. 2022025372
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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  Ordinario  149/2022,  interposto  pola  entidade  mercantil  ONET  IBERIA
SOLUCIONES, S.A.U. contra a desestimación por silencio administrativo da reclamación formulada
en  data  21  de  decembro  de  2021  para  o  pago  de  410.069€  mais  intereses  de  demora
correspondentes  a  seis  facturas  emitidas  entre  xullo  e  novembro  de  2021  pola  prestación  do
servizo de limpeza de dependencias municipais.

16.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de  demandado diante  do  Xulgado Contencioso-Administrativo  número  1  de  Ourense  no
Procedemento  Ordinario  318/2021,  interposto  por  VALORIZA  SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES S.A contra  a  reclamación  de  pago da  factura  correspondente  aos
traballos  de  mantemento  e  mellora  das  zonas  verdes  do  Concello  de  Ourense
correspondente ao mes de xaneiro 2019. Expte. 2022025373

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  número  1  de  Ourense  no
Procedemento Ordinario 318/2021, interposto por VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
S.A contra  a  reclamación  de  pago  da  factura  correspondente  aos  traballos  de  mantemento  e
mellora das zonas verdes do  Concello de Ourense correspondente ao mes de xaneiro 2019. 

17.-  Sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
Procedemento Ordinario 210/2021, promovido por Rafael Rodríguez Vilariño e outros contra
o Decreto polo que aprobouse definitivamente a modificación orzamentaria 2P/2021. Expte.
2022025422

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

1º.- Coñecer e recorrer a sentenza núm. 92/2022 ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo
núm.  2  de  Ourense,  no  Procedemento  Ordinario  210/2021,  promovido  por  Rafael  Rodríguez
Vilariño e outros contra o Decreto polo que aprobouse definitivamente a modificación orzamentaria
2P/2021.

2º.-  Darlle  traslado da sentenza ao Organo de Xestión Económica e Orzamentaria para o seu
coñecemento e efectos oportunos.

18.-  Dar  conta  da  sentenza  ditada  polo  Xulgado do  contencioso  administrativo  nº  1  de
Ourense,  no procedemento ordinario  80/2021 promovido a instancia  de COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS MIRADOR DE SAN LAZARO núm. 11 contra a instrución ditada pola Xunta
de  Goberno  de  data  17/12/2020  pola  que  se  estableceu  as  condicions  xerais  para  a
tramitación de solicitudes de autorización de ocupación da vía publica mediante terrazas de
veladores no municipio de Ourense. Expte 2022025272

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta e, advirtindo e corrixindo neste
acto o acordo, en virtude da emenda á proposta de acordo  presentada polo Sr. Coordinador Xeral
de  Administración  Municipal  de  data  16  de  xuño  de  2022,  que  a  continuación  se  transcribe
literalmente; por unanimidade dos asistentes (5 votos a favor), acordou:
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1º.-  Coñecer e  recorrer  en apelación a  sentenza 114/22 ditada polo  Xulgado do contencioso
administrativo  nº  1  de Ourense,  no procedemento  ordinario  80/2021 promovido a instancia  de
Comunidade de Propietarios Mirador de San Lázaro, nº 11 contra a instrución ditada pola Xunta de
Goberno de data 17/12/2020, pola que se estableceu as condicions xerais para a tramitación de
solicitudes  de  autorización  de  ocupación  da  vía  publica  mediante  terrazas  de  veladores  no
municipio de Ourense.

2º.-  Conferir á  Avogacía  Consistorial  a  representación  e  defensa do Concello  de Ourense no
recurso de apelación diante da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia.

3º.- Darlle traslado da sentenza ao Coordinador Xeral da Administración Municipal e ao Negociado
de Comercio para o seu coñecemento e efectos oportunos. 

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

19.-  O  Colexio  "Maria  Auxiliadora  Salesianos",  proxecto  básico  e  de  execución  de
instalación de ascensor e escaleiras exteriores sita na Praza Don Bosco 1. Expte. Sección
Licenzas Urbanísticas 2021017535.

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

1.- Conceder ao colexio “María Auxiliadora Salesianos”, licenza urbanística de obra maior para
proxecto básico e de execución de instalación de ascensor e escaleiras exteriores en edificio sito na
Praza Don Bosco número 1, en solo urbano, consonte proxecto básico e de execución redactado
polo arquitecto don Luis Pérez de Juan Romero, quen asume a dirección facultativa das obras,
asumindo a dirección técnica das obras e a coordinación durante a execución das mesmas o
arquitecto técnico don Andrés Doforno Novoa, cun orzamento de execución material de 79.803,63
euros. 

2.-  As obras cumprirán as condicións das resolucións  de datas 3 de febreiro do 2022 e 21 de
setembro do 2021 da Directora Xeral de Patrimonio Cultural da Xefatura Territorial da Consellería
de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia; da resolución de data 18 de outubro do
2021  da  Demarcación  de  Estradas  do  Estado  en  Galicia  da  Dirección  Xeral  de  Estradas  do
Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana; da resolución de data 9 de marzo de 2022
da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, as cales trasladaranse ao interesado aos efectos de
motivación e cumprimento.

3.- Requirir ao 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 aos informes da Arquitecta Municipal de data 27 de
maio do  2022;  ás resolucións de datas 13 de outubro do 2021 e 25 de xaneiro  do 2022 da
Directora Xeral de Patrimonio Cultural da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e
Universidade da Xunta de Galicia; ao informe do Departamento de Arqueoloxía Municipal de data
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23 de maio do 2022; á resolución de data 18 de outubro do 2021 da Demarcación de Estradas do
Estado  en  Galicia  da  Dirección  Xeral  de  Estradas do  Ministerio  de  Transportes,  Mobilidade  e
Axenda Urbana; á Resolución de data 9 de marzo de 2022 da Confederación Hidrográfica do Miño-
Sil, e ao informe xurídico de data 25 de marzo do 2021, que trasladarase aos interesados aos
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
e limpa a rúa, que deberá repoñerse o seu estado anterior ás obras, substituindo o pavimento
deteriorado ou que fose removido.

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

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

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

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

Unha  vez  salvada  a  planta  baixa,  será  obrigatoria  a  retirada  do  valo  de  protección,  debendo
substituirse por outra aérea voada, construída de xeito que impida a caída de obxectos á rúa. O seu
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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.

20.-  D.  Victor  Quintas  González  e  dona  Isabel  Prada  González,  proxecto  básico  e  de
execución  de  construción  de  vivenda  unifamilair  sita  en  Soutelo,  1,  O  Peliquin.  Expte.
Sección Licenzas Urbanísticas 2021030854.

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

1.- Conceder a don Victor Quintas González e dona Isabel Prada González,  licenza urbanística de
obra para proxecto básico e de execución de construción de vivenda unifamiliar sita na rúa Soutelo
número 1, O Peliquín, en solo urbano, consonte proxecto básico e de execución redactado polos
Arquitectos don Aurelio Outeiriño Fernández e don Alberto  de Paula Prieto,  quenes asumen a
dirección facultativa das obras, asumindo a dirección técnica das obras e a coordinación durante a
execución das mesmas a arquitecta técnica don José Ramón Barandela Fidalgo, e cun orzamento
de execución material de 128.917,01 Euros.

2.- As obras cumprirán as condicións dos informes do Topógrafo e do Aparellador Municipal do
Servizo de Infraestruturas de datas 29 de marzo e 1 de xuño do 2022, respectivamente.

3.- Requirir ó solicitante para que unha vez rematadas as obras achegue certificado final de obra
de técnico competente no que conste que as obras están completamente rematadas e axustadas á
licenza outorgada, e se comunique a data a partir da cal poderá xirarse visita de comprobación.

O presente acordo tómase en base aos informes da Arquitecta Municipal de data 28 de
marzo do 2022; ao informe do Topógrafo Municipal do Servizo de Infraestruturas de data 29 de
marzo de 2022; do informe do Aparellador Municipal do Servizo de Infraestruturas de data 1 de
xuño  do  2022;  e  ao  informe  xurídico  de  data  13  de  xuño  do  2022,  que  trasladaranse  aos
interesados aos 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
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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,  substituído 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.
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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.

21.-  Comunidade  de  Propietarios,  proxecto  básico  e  de  execución  de  instalación  de
ascensor sito na rúa Antonio Puga, 33. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2022001682.

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

1.- Conceder á  Comunidade de Propietarios Antonio Puga, 33, licenza de obra  de mellora nas
condicións de accesibilidade (ascensor) na rúa  Antonio Puga, 33 de Ourense, consonte ó proxecto
redactado polo arquitecta Laura Barja Regueira, asumindo a dirección de obra o  arquitecto técnico
don  Miguel  Angel  Añel  Pato,  cun  presuposto  de  execución  material  de  43.174,79  euros,  de
conformidade co informe técnico de data 28/04/2022 e xurídico de 14/06/2022, que se xuntan a
efectos de motivación.

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  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.
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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.

SERVIZO DE PLANEAMENTO, XESTIÓN URBANÍSTICA E PATRIMONIO

PATRIMONIO

22.-  Reclamación  de  responsabilidade  patrimonial  polas  lesións  sufridas  como
consecuencia dun accidente na rúa Marcelo Macías. Expediente núm. 2022024320.

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

1.-  Inadmitir a  reclamación  de  responsabilidade  patrimonial  presentada  por don  José  Carlos
González Fernández, en representación de Noelia Álvarez Rodríguez e Allianz S.A, polas lesións
sufridas como consecuencia dun accidente na rúa Marcelo Macías, por non ser o Concello de
Ourense a Administración competente para resolvela. 

2.- Remitir as actuacións á Axencia Galega de Infraestruturas en cumprimento do establecido no
artigo 14 da Lei 40/15, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.
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3.- Notificarlle a José Carlos González Fernández, o informe xurídico de data 7 de xuño de 2022
para os efectos de motivación. 

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

SERVIZO DE REHABILITACIÓN, VPP E PERIS

23.-  Aprobación  da  modificación  do  artigo  9.2  das  bases  que  rexen  a  convocatoria  de
subvencións do programa de Fomento da Rexeneración e Renovación Urbana e rural para as
ARRUs (antes ARIs) do Casco Histórico de Ourense – 18ª fase e do Núcleo Etnográfico de
Seixalbo – 13 ª fase; Polvorín-Camelias-Carballeira – 6ª fase e Serra San Mamede -Cruceiro
Quebrado – Inmaculada – 4ª fase- Expte.2021029128.

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

1.- Aprobar a modificación do artigo 9 apartado 2 das bases reguladoras da convocatoria pública
para  a  concesión  de  subvencións  para  a  rehabilitación  de  edificios  e  vivendas  nas  Áreas  de
Rexeneración  e  renovación  urbanas  (ARRU)  do  Concello  de  Ourense  do  Casco  Histórico  de
Ourense – 18ª fase; do Núcleo Etnográfico de Seixalbo – 13 ª fase; Polvorín-Camelias-Carballeira
– 6ª fase e Serra San Mamede -Cruceiro Quebrado – Inmaculada – 4ª fase, publicadas no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense (BOP) núm. 78 de 5 de abril de 2022, en aplicación do establecido
na Resolución de 3 de xuño pola que se regula o procedemento para participar no Programa de
fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, se
establecen as bases reguladoras das axudas e se abre o prazo de participación para a anualidade
2021, eliminando o seguinte parágrafo obrante no citado punto 9.2 das ditas bases:
“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 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.”

2.- Ordenar a publicación da modificación do artigo 9.2 das bases no Boletín Oficial da Provincia
para o seu xeral coñecemento e efectos, así como na páxina web www.ourense.gal.
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3.- Asumir como parte integrante da presente resolución o informe xurídico de data 8 de xuño de
2022 a efectos de motivación.

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

24.- Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago á Comunidade de propietarios
de Avda Portugal 119 para a instalación dun ascensor no edificio sito na Avda. de Portugal
119,  dentro  da  ARRU  Polvorín-Camelias-Carballeira-Prórroga  5Fase-  Plan  Estatal  de
Fomento da Rexeneración e Renovación Urbana e Rural.

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

1.-  Outorgar definitivamente  a  subvención  solicitada  pola Comunidade  de  Propietarios  Avda.
Portugal 119, con NIF H-32362428, representada por José Mª Rivas Sabarís, con NIF ***29.73**,
con cargo á partida orzamentaria  N220 1522 78039 -Rehabilitación ARRU Polvorín,  Camelias,
Carballeira-5ª Fase, consonte ao Proxecto 19-2-13-02,  A con núm. de operación 202200011259,
para o financiamento das obras instalación de ascensor e obras auxiliares no inmoble sito na rúa
Avda. de Portugal núm. 119 de Ourense (con referencia catastral 3374701NG9837S), de acordo
coa cualificación definitiva do IGVS, de data 18 de maio de 2022, por un importe de 35.130,00 €.

2.- Recoñecer a obriga de pago da subvención solicitada pola Comunidade de Propietarios Avda.
Portugal 119, con NIF H-32362428, representada por José Mª Rivas Sabarís, con NIF ***29.73**,
con cargo á partida orzamentaria  N220 1522 78039 -Rehabilitación ARRU Polvorín,  Camelias,
Carballeira-5ª Fase, consonte ao Proxecto 19-2-13-02,  A con núm. de operación 202200011259,
para o financiamento das obras instalación de ascensor e obras auxiliares no inmoble sito na rúa
Avda. De Portugal núm. 119 de Ourense (con referencia catastral 3374701NG9837S), de acordo
coa cualificación definitiva do IGVS, de data 18 de maio de 2022, por un importe de 35.130,00 €.

3.- Asumir como parte integrante da presente resolución o informe xurídico de data 8 de xuño de
2022, a efectos de motivación.

4.- Dar traslado da presente resolución á Tesourería Municipal aos efectos oportunos.

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.
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SERVIZO DE CONTRATACIÓN

25.-  Aprobación,  se  procede,  do expediente  para contratar  o servizo de  mantemento do
centro de proceso de datos do Concello de Ourense. (Expte. 2022015218)

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

1º.- Aprobar o expediente para contratar o servizo de mantemento do centro de proceso de datos
do Concello de Ourense, coa correspondente aprobación das cláusulas administrativas e técnicas:

LOTE 1. Mantemento dos sistemas de  alimentación ininterrompida
TOTAL (SEN IVE) 4.620,00 €

IVE (21%) 970,20 €
PRESUPOSTO BASE LICITACIÓN ANUAL 5.590,20 €

LOTE 2. Mantemento dos equipos de climatización
TOTAL (SEN IVE) 5.985,00 €

IVE (21%) 1.256,85 €
PRESUPOSTO BASE LICITACIÓN ANUAL 7.241,85 €

LOTE 3. Mantemento das cabinas de almacenamento
TOTAL (SEN IVE) 1.890,00 €

IVE (21%) 396,90 €
PRESUPOSTO BASE LICITACIÓN ANUAL 2.286,90 €

LOTE 4. Mantemento do grupo electróxeno
TOTAL (SEN IVE) 1.050,00 €

IVE (21%) 220,50 €
PRESUPOSTO BASE LICITACIÓN ANUAL 1.270,50 €

2º.-  Dispoñer  a  apertura  do  procedemento  de  adxudicación,  mediante  procedemento  aberto
ordinario,  en  réxime  de  tramitación  anticipada  de  gasto,  suxeito  a  condición  suspensiva  da
existencia de crédito adecuado e suficiente nos respectivos orzamentos para o financiamento do
contrato:

Lote Nº operación 2023 Nº operación 2024 Nº operación 2025

1 202200024127 5.590,20 € 202200024128 5.590,20 €
2 202200024129 3.620,93 € 202200024130 7.241,85 € 202200024131 3.620,92 €
3 202200024132 1.143,45 € 202200024133 2.286,90 € 202200024134 1.143,45 €
4 202200024135 1.270,50 € 202200024136 1.270,50 €
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3º.- Nomear  como responsable do contrato ao Xefe de Servizo de Sistemas de Información, e
como suplente ao Xefe de Sección de Sistemas e Análise.

26.- Aprobación, se procede, do expediente para contratar, mediante procedemento aberto,
as  obras  do  proxecto  de  instalación  de  elevador  en  Avilés  de  Taramancos.  (Expte.
2022017222)

O Sr. Interventor pide a constancia en acta da seguinte manifestación: Introducíronse modificacións
no expediente que non foron obxecto de fiscalización. 

Dona Ana María Fernández  Morenza, sinala que vai trasladar o que lle transmitiu o Sr. Asesor
xurídico do  concello sobre  este  tema:  Corrixiuse  o  erro  nunha  cifra  e  a  orde  dunha  frase.
Estendeuse dilixencia respecto diso e non se remitiu a fiscalización por entender que dilataba o
procedemento sen necesidade.  No expediente está  aclarado  expresamente e  as modificacións
carecen de entidade para mandar a fiscalizar.

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
instalación de elevador en Avilés de Taramancos, coa correspondente aprobación do prego de
condicións económico-administrativas por importe de 540.000,00 euros (446.280,99 € de principal
e 93.719,01 € de IVE), con cargo a aplicación orzamentaria 100.1532.60900.

2º.-  Aprobar o  gasto  por  importe  de  540.000,00  €,  con  cargo  á  aplicación  orzamentaria
100.1532.60900 do orzamento municipal  vixente (RC con numero de operación 202200021525,
proxecto de gasto 21-2-10-01).

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

ALCALDÍA

27.-  Plan de  medidas anti  –  fraude  para  a  xestión de  fondos  europeos do  Concello  de
Ourense (expediente nº 2022025102)

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

1º) Aprobar  o Plan de Medidas Anti – Fraude na Xestión de Fondos Europeos do Concello de
Ourense,  conforme  ao  documento  con  CÓDIGO  CSV:WT5PJSEYM6G49QJB  que  consta  no
expediente como documento nº 3, en cumprimento do previsto no artigo 6 da Orde HFP/1030/2021,
de 29 de setembro de 2021.
 
2º) Ordenar a publicación íntegra do Plan no portal de transparencia e na páxina web do Concello
de Ourense e do Consello Municipal de Deportes, para xeral coñecemento, e sen prexuízo da súa
difusión entre o persoal da entidade e outras persoas interesadas (contratistas, subcontratistas ou
beneficiarios de subvencións) nos termos previstos no propio Plan. 

3º)  Aprobar expresa  e  específicamente  a  seguinte  Declaración  institucional  de  compromiso
efectivo co reforzo dos mecanismos de integridade, co seguinte contido:
 
Declaración institucional de compromiso efectivo co reforzo dos mecanismos de integridade
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“A presente declaración institucional ten por obxecto manifestar o compromiso efectivo do Concello
de  Ourense  co  desenvolvemento  das  medidas  que,  no  marco  da  legalidade  vixente,  sexan
necesarias para combatir eficazmente as irregularidades administrativas, o fraude, a corrupción e
os conflitos de intereses.
 
Esta Declaración institucional ten como obxecto principal servir  de compromiso político efectivo
dirixido a garantir a boa xestión financeira e a preservación dos intereses financeiros da Unión
Europea naquelas actuacións nas que se empreguen recursos financieros que se enmarquen na
execución de fondos europeos vinculados ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia,
asi como do resto de fondos procedentes do Marco Financeiro Plurianual (2021-2027) da Unión
Europea, en tanto en canto a súa xestión compartida ou o destino de tales recursos corresponda ao
Concello  de Ourense ou a entidades do sector  público municipal.  Este  compromiso parte  dun
contundente rexeitamento do fraude e a corrupción na xestión dos fondos públicos, condutas que,
ademais de vulnerar a legalidade vixente e lesionar os principios de economía, eficacia e eficiencia
no uso e destino dos recursos públicos, provocando situacións de marcada desigualdade entre os
operadores económicos. Estas condutas, ademais, supoñen a erosión da confianza da cidadanía
nas institucións, afectando gravemente á imaxe institucional.
 
 Esta Declaración parte das seguintes consideracións xerais:

1) A Axenda 2030 recolle como un dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible a existencia de
institucións sólidas e inclusivas para todas as entidades do sector público.

2) A integridade institucional é un dos piares da gobernanza pública e do goberno aberto.

3) As irregularidades administrativas, o fraude, a corrupción e os conflitos de intereses erosionan a
lexitimidade das institucións públicas arruinando a súa reputación e destruíndo a confianza da
cidadanía nos poderes públicos.

4)  Tales  prácticas  irregulares,  infractoras  ou  delituosas,  de  ser  o  caso,  aparte  dos  seus
devastadores efectos reputacionais e de deterioro da imaxe institucional, xeran perdas inxentes de
recursos públicos con nocivos efectos sobre a sociedade e a prestación dos servizos públicos, así
como provocan desigualdade.

5) A recuperación e transformación económica emprendida a partir da crise da Covid19 require a
mellora gradual dos estándares de integridade e das infraestruturas éticas da organización.

6) O Dereito da Unión Europea recolle tanto no Tratado de Funcionamento da Unión como no
Dereito derivado o principio de boa xestión financeira.

7)  O Regulamento  Financeiro  da  UE de 2018 e o  Reglamento (UE)  polo  que se establece  o
Mecanismo de Recuperación e Resiliencia prevén que cando unha autoridade pública dun Estado
membro  xestione  fondos  procedentes  do  orzamento  da  Unión,  deban  protexerse  os  intereses
financeiros da propia Unión Europea.

8)  No  artigo  3  do  Real  Decreto-Lei  36/2020  e  no  Plan  de  Recuperación,  Transformación  e
Resiliencia  presentado  polo  Goberno  de  España  ante  a  Comisión  e  aprobado  no  seu  día,
recoñécese, por unha banda, o reforzo dos mecanismos de integridade como principio de boa
xestión e, por outro, prevense un conxunto de medidas de reforma e proxectos de investimento que
deben cumprir os fitos e obxectivos establecidos no Plan.
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9) A Orden HFP/1030/2021, de 29 de setembro, pola que se aproba o sistema de xestión do Plan
de Recuperación, Transformación e Resiliencia, recolle o principio de compromiso co resultado na
execución  que  cada  entidade  faga  dos  fondos  europeos  do  Mecanismo  de  Recuperación  e
Resiliencia.

10)  Segundo  a  dita  disposición  regulamentaria,  os  mecanismos  de  reforzo  da  integridade
institucional ou de prevención, detección e corrección do fraude, corrupción e conflito de intereses,
intégranse como principios ou criterios de carácter transversal no sistema de xestión de fondos
europeos  ou,  de  conformidade  co  Dereito  da  UE,  na  execución  e  destino  de  tales  recursos
financieros.

11) Ao estar en xogo os intereses financeiros da Unión, é obriga dos poderes públicos dos Estados
membros e, neste caso, do Concello de Ourense, adoptar todas as medidas que estean ao seu
alcance para previr,  detectar,  corrixir  ou perseguir  as actividades que impliquen irregularidades
administrativas, fraude, corrupción ou conflito de intereses.

12) As probas de escrutinio da cidadanía sobre os estándares de conduta e integridade dos seus
servidores públicos son máis incisivas e esixentes cando o contexto de crise fiscal ou económica é
adverso ou naqueles casos en que os servizos públicos sofren limitacións ou a presión tributaria
increméntase.

En atención a tales consideracións, esta Xunta de Goberno Local, en aras de fomentar e garantir a
integridade  no  funcionamento  dos  seus  órganos,  nas  súas  decisións  e  actos,  así  como  no
comportamento  das  personas  que  desenvolvan  as  súas  actividades  políticas,  directivas  e  de
gestión o sexan receptoras de fondos públicos, asume os seguinte compromisos institucionais: 

 Primero.  Asumir  unha  política  de  tolerancia  cero  do  fraude,  a  corrupción  ou  os  conflitos  de
intereses.
 
 Segundo.  Reducir  ao  máximo  as  irregularidades  administrativas  e  combatir  a  súa  aparición
mediante todas as medidas que sexan precisas

 Terceiro.  Impulsar,  a  través  do  Plan  de  Medidas  Anti  –  Fraude,  unha  cultura  de  integridade
institucional.
 
 Cuarto.  Intervir  activamente  na  prevención  e  detección  do  fraude,  corrupción  e  conflito  de
intereses.

 Quinto.  Dotar gradualmente á entidade dos instrumentos efectivos que impulsen a integridade
institucional e os mellores estándares de conduta no que á ética pública respecta.

 Sexto. Promover a sensibilización e facilitar a formación dos cargos públicos representativos e
empregados públicos na ética pública e a integridade institucional.

 Sétimo.  Garantir  a  plena  efectividade  do  principio  de  boa  xestión  financeira  e  preservar  os
intereses financeiros da Unión Europea na xestión, execución e destino dos fondos europeos

 Oitavo. Implantar un sistema de xestión de fondos europeos que teña como elemento nuclear o
reforzo dos mecanismos de integridade.

 Noveno. Xestionar e executar os fondos europeos baixo o principio do compromiso con resultado,
conforme aos fitos e obxectivos que en cada momento se establezan polas entidades decisoras.

 Décimo.  Corrixir  inmediatamente  as  condutas  ou  accións  que  comprometan  a  integridade  e
colaborar de forma activa coas institucións de control na persecución e erradicación do fraude.
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28.- Darse por enterada da información do Sr. Alcalde e Concelleiros de Área con Delegación,
sobre resolucións adoptadas ata a data:

➢ Dáse conta expresamente do Decreto de Alcaldía núm. 2022005764 de data 15 de xuño de
2022, de delegación temporal de funcións da Alcaldía no tenente de Alcalde, don Armando
Ojea Bouzo.

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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