
 

22/22.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO  
19 DE MAIO DE 2022

Na cidade de Ourense, o dezanove de maio de 2022, sendo as oito horas e trinta minutos
(08h:30’),  reúnese a Xunta de Goberno Local,  en sesión ordinaria en primeira convocatoria, na
Casa  do  Concello,  cos  seguintes  asistentes: Excmo.  Sr  Alcalde-Presidente: D.  Gonzalo  Pérez
Jácome.  Srs/as.  Concelleiros/as:  D. Antonio Fernández Martín,   don Jorge Pumar Tesouro,
dona Flora Moure Iglesias, e don Armando Ojea Bouzo, que actúa como Concelleiro-Secretario
da Xunta, -non asistindo dona Ana María Fernández Morenza- -asisten como invitados: A Oficial
maior,  dona  Silvia  Alonso  Fernández;  a  Interventora  accidental,  dona  Paula  María  Álvarez
Fernández, o Asesor xurídico, don Juan Ramón Costas Núñez e a letrada municipal, dona Ana
Blanco Nespereira-; ao obxecto de examinar os asuntos incluídos na orde do día e seguindo os
informes dos pertinentes Servizos municipais, sobre os que se adoptaron os seguintes acordos:

APROBACIÓN ACTA

1.- Aprobouse por unanimidade dos concelleiros que participan na votación (4 votos a favor), e a
abstención  da  concelleira  dona Flora  Moure  Iglesias,  a  acta  da  sesión  ordinaria  da  Xunta  de
Goberno Local de 12 de maio de 2022, que a fundamenta por non asistir a devandita sesión.

 

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.-  Sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
Procedemento Abreviado núm. 212/2021, promovido pola Comunidade de Herdeiros de Mª
Julia Cristina Álvarez Rivero. Expte. 2021037678

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

1º.- Coñecer a sentenza de 10 de maio de 2022, ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo
núm.  1  de  Ourense,  no  recurso  procedemento  abreviado  núm.  212/2021,  promovido  pola
Comunidade de Herdeiros de Mª Julia Cristina Álvarez Rivero.

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

3.-  Sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
Procedemento Abreviado núm. 226/2021, promovido por dona Antonia Álvarez Reza. Expte.
2021037925

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(5 votos a favor), acordou:
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1º.- Coñecer a sentenza de 10 de maio de 2022, ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo
núm. 1 de Ourense, no recurso procedemento abreviado núm.  226/2021, promovido  por dona
Antonia Álvarez Reza.

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

4.-  Sentenza  núm.  337/22  ditada  polo  Xulgado  do  Social  núm.  2  de  Ourense,  no
Procedemento  Ordinario  núm.  982/2021,  promovido  por  D.  Iñaki  Novoa  Bastida.  Expte.
2022003952

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 núm. 337/22 de 9 de maio de 2022, ditada polo Xulgado
do Social núm. 2 de Ourense, no procedemento ordinario núm.  982/2021, promovido  por don Iñaki
Novoa Bastida.

2º.-  No suposto de que se interpoña recurso de Suplicación pola outra parte,  comparecer nas
actuacións que se sigan diante da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 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.-  Sentenza  núm.  74/22  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de
Ourense,  no Procedemento Abreviado núm. 27/2022, promovido por don Cristian Alonso
Figueroa. Expte. 2022011233

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

1º.- Coñecer a sentenza núm. 74/22, de 3 de maio de 2022, ditada polo Xulgado Contencioso-
Administrativo núm. 2 de Ourense, no recurso procedemento abreviado núm.  27/2022, promovido
por don Cristian Alonso Figueroa.

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

6.-  Auto  ditado  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  na  Peza
Separada de Medidas Cautelares núm. 85/2024, promovido por D. Andrés Pérez González.
Expte. 2022016779

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

1º.- Coñecer e  non recorrer o auto de 6 de maio de 2022, ditada polo Xulgado Contencioso-
Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  na  Peza  Separada  de  Medidas  Cautelares  núm.  85/2022,
promovido  por D. Andrés Pérez González.

2º.- No  suposto  de  que  se  interpoña  recurso  de  apelación  pola  outra  parte,  comparecer  nas
actuacións que se sigan diante da Sala Contenciosa-Administrativa do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia. A tal fin confíreselle a representación municipal á Avogacía Consistorial. 
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3º.-  Darlle traslado  da  sentenza  ao  Órgano de  Xestión  Tributaria,  Negociado  de  Sancións  de
Tráfico, para o seu coñecemento e efectos oportunos.

7.-  En data 21-0-92021 notificouse Dilixencia de Ordenación o Concello de Ourense ditado
polo Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, fixando a sinalización para a
celebración da vista para o 15/06/2022, no Procedemento Abreviado núm. 277/20, admitida a
demanda interposta por Promeiga de Contratas y Servicios SL, contra o acordo do Pleno de
15 de setembro de 2020 do Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Ourense, que
desestima a reclamación económica-administrativa interposta contra a Resolución do Xefe
do Órgano de Xestión Tributaria aprobando as liquidacións polo Imposto sobre Incremento
de Valor dos Terreos de Naturaleza Urbana no expediente de comprobación limitada, cuxa
cantidade ascende a 7.255,16 €. Expte. 2021002789

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

Conformar coa demanda promovida por Promeiga de Contratas y Servicios SL, que deu orixe á
apertura  do  procedemento  abreviado  277/2020  que  se  segue  no  Xulgado  Contencioso-
Administrativo núm. 2 de Ourense, e en consecuencia prestar a conformidade ás pretensións  do
demandante por estimalas acordes co  ordenamento xurídico.

8.-  En data 21-09-2021 notificouse ó Rexistro Xeral do Concello oficio ditado polo Xulgado
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, xunto coa demanda e a sinalización para a
celebración da vista para o 15/06/2022, no Procedemento Abreviado núm. 208/21, admitindo
a demanda interposta por don Miguel Ángel Valado Dapia, contra o acordo do Pleno de 27
de  xullo  de  2021  do  Tribunal  Económico-Administrativo  do  Concello  de  Ourense,  que
desestima a reclamación económica-administrativa interposta contra a desestimación por
silencio administrativo da solicitude de rectificación de varias liquidacións derivadas dunha
transmisión  mortis  causa  polo  Imposto  sobre  Incremento  de  Valor  dos  Terreos  de
Naturaleza Urbana, cuxa cantidade ascende a 15.647,14 €. Expte. 2021037752

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

Conformar coa demanda promovida por don Miguel Ángel Valado Dapia, que deu orixe á apertura
do  procedemento abreviado 208/2021 que se segue no Xulgado Contencioso-Administrativo núm.
2 de Ourense,  e  en consecuencia  prestar  a  conformidade ás pretensións  do demandante  por
estimalas acordes co  ordenamento xurídico.

9.-  En data 29-10-2021 notificouse ó Rexistro Xeral do Concello oficio ditado polo Xulgado
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense, xunto coa demanda e a sinalización para a
celebración da vista para o 24/05/2022, no Procedemento Abreviado núm. 243/21, admitindo
a demanda interposta por don Gumersindo Rapela Sarmiento, don Camilo Rapela Sarmiento
e dona Tomasa Romero de  Avila,  contra o  acordo do Pleno de  27  de xullo de  2021 do
Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Ourense, que desestima a reclamación
económica-administrativa interposta contra a desestimación por silencio administrativo da
solicitude de  rectificación de  autoliquidación derivadas  dunha transmisión mortis  causa
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polo Imposto sobre Incremento de Valor dos Terreos de Naturaleza Urbana, cuxa cantidade
ascende a 5.545,56 €. Expte. 2021042946

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

Conformar coa demanda promovida por don Gumersindo Rapela Sarmiento, don Camilo Rapela
Sarmiento e dona Tomasa  Romero de Avila, que deu orixe á apertura do  procedemento abreviado
243/2021  que  se  segue  no  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  e  en
consecuencia prestar a conformidade ás pretensións do demandante por estimalas acordes co
ordenamento xurídico.

10.-  Sentenza  ditada  polo  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia,  no  Procedemento
Ordinario  núm.  7227/2021,  promovido  pola  entidade  Pública  Empresarial  “ADIF-Alta
Velocidad” contra o acordo do Xurado de Expropiación de Galicia de 25 de marzo de 2021.
Expte. 2022020600

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 núm. 156/2022 ditada polo Tribunal Superior de Xustiza
de  Galicia,  no  Procedemento  Ordinario  núm.  7227/2021,  promovido  pola  entidade  Pública
Empresarial “ADIF-Alta Velocidad” contra o acordo do Xurado de Expropiación de Galicia de 25 de
marzo de 2021, que fixou o xustiprecio da finca nº 3 A, expropiada polo Concello de Ourense para
executar  a  obra  “01933-1ª  fase  del  proyecto  integrador  de  la  Nueva  Estación  Intermodal  de
Ourense”

2º.-  No suposto  de  que  se  interpoña  recurso  de  Casación  pola  outra  parte,  comparecer  nas
actuacións.  A tal fin confíreselle a representación municipal á Avogacía Consistorial.

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

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

DISCIPLINA

11.-  Expediente de Disciplina Urbanística 2021039026, polo mal estado do inmoble sito no
Camiño Portalón do Casar n.º 1. Rectificar erro no acordo nº11 da Xunta de Goberno Local
de 6 de maio de 2022.

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 11 da Xunta de Goberno Local de data 6 de maio do
2022, no único senso de  trocar o DNI de  dona  Felicitas Santás Campos, no apartado primeiro,
debendo constar o acordo da seguinte maneira:

“1.- Impor unha multa coercitiva de MIL EUROS (1.000 €) a dona Felicitas Santás Campos, co DNI
***7926**, por non dar debido cumprimento o apartado segundo do acordo número 16 da Xunta de
Goberno Local de data 18 de febreiro do 2022, polo que se acordou a demolición no prazo de dous
meses  do  inmoble  sito  na  rúa  Portalón  do  Casar  número  1,  coa  referencia  catastral
3971022NG9837S0001JA;  demolición  que  debíase  executar  pola  propiedade  do  inmoble.  O
antedito de conformidade co previsto nos artigos 141 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de
Galicia,  e cos  artigos 345  e  336  do  Decreto  143/2016,  de  22  de  setembro,  que  aproba  o
Regulamento da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia”

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:S1Z4Z0JHKI0WQ3T9



5

O resto do acordo permanecerá igual.

O presente acordo tómase en base ó informe xurídico de data 11 de maio do 2022, que
forma parte desta resolución, o cal trasladarase ós interesados ós efectos de motivación.

Réxime  de  recursos:  Contra  este  acordo,  que  pon  fin  á  vía  administrativa,  pode  interpoñer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo
dun mes a contar  desde o día seguinte ao da recepción da notificación,  de conformidade 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.”

SERVIZO DE REHABILITACIÓN, VPP E PERIS

12.- Concesión e recoñecemento da obriga de pago da subvención a Luis Enrique González
Guisande, para a rehabilitación da súa vivenda situada na rúa Travesa núm. 1, dentro da
ARRU de Serra San Mamede, Cruceiro quebrado e A Inmaculada. Plan vivenda 2018-2021.
Expte 2021026497

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

1.- Outorgar definitivamente a subvención solicitada por Luis Enrique González Guisande, con NIF
***85.28**, con cargo á partida orzamentaria N220 1522 78041 - Rehabilitación ARRU Barrios San
Mamede, Cruceiro Quebrado, Inmaculada-3ª Fase, consonte ao Proxecto 19-2-13-04, A con núm.
de operación 202200011261, para rehabilitación da planta alta da vivenda unifamiliar sita na rúa
Travesa núm. 1 de Ourense (con referencia catastral 4576067NG9847S0001HG), de acordo coa
cualificación definitiva do IGVS, de data 11 de abril de 2022, por un importe de 7.746,90 €.

2.- Recoñecer a obriga de pago da subvención solicitada por Luis Enrique González Guisande, con
NIF ***85.28**, con cargo á partida orzamentaria N220 1522 78041 - Rehabilitación ARRU Barrios
San Mamede, Cruceiro Quebrado, Inmaculada-3ª Fase, consonte ao Proxecto 19-2-13-04,  A con
núm. de operación 202200011261, para rehabilitación da planta alta da vivenda unifamiliar sita na
rúa  Travesa núm. 1 de Ourense (con referencia catastral 4576067NG9847S0001HG), de acordo
coa cualificación definitiva do IGVS, de data 11 de abril de 2022, por un importe de 7.746,90 €.

3.- Asumir como parte integrante da presente resolución o informe xurídico de data 26 de abril 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
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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.

13.-  Concesión e recoñecemento da obriga de pago da subvención a Andrés Fabello Díaz,
pola rehabilitación da súa vivenda sita en rúa Freire Carril núm.5.- Expte. 2021024244

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

1.- Outorgar definitivamente a subvención solicitada por Andrés Fabello Díaz, con NIF ***08.68**,
representado por Gemma Barcala Domínguez, con NIF ***70.88**, para o financiamento das obras
de conservación e eficiencia enerxética de reforma interior da vivenda unifamiliar sita na rúa Freire
Carril núm. 5 de Seixalbo, Ourense (con referencia catastral 4345006NG9844N0001KW) con cargo
á partida orzamentaria N220 1522 78043 -Conv. Mº Fomento-IGVS ARRU Núcleo de Seixalbo 12ª
F. Reh., consonte ao Proxecto 20-2-22-04, ao gasto aprobado pola Xunta de Goberno Local de data
6 de maio de 2021, e ao RC 202200020411, e de acordo coa cualificación definitiva do IGVS, de
data 17 de marzo de 2022, por un importe de 25.000,00 €.

2.- Dispoñer e recoñecer a obriga de pago da subvención solicitada por Andrés Fabello Díaz, con
NIF  ***08.68**,  representado  por  Gemma  Barcala  Domínguez,  con  NIF  ***70.88**, para  o
financiamento das obras  de conservación e eficiencia enerxética de reforma interior da vivenda
unifamiliar  sita  na  rúa  Freire  Carril  núm.  5  de  Seixalbo,  Ourense  (con  ref.  catastral
4345006NG9844N0001KW)  con  cargo  á  partida  orzamentaria  N220  1522  78043  -Conv.  Mº
Fomento-IGVS ARRU Núcleo de Seixalbo 12ª F. Reh., consonte ao Proxecto 20-2-22-04, ao gasto
aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 6 de maio de 2021, e ao RC 202200020411, e de
acordo coa cualificación definitiva  do IGVS,  de data 17 de marzo de 2022,  por un importe  de
25.000,00 €.

3.- Asumir como parte integrante da presente resolución o informe xurídico de data 11 de maio 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.

14.-  Concesión e recoñecemento da obriga de pago da subvención a María Gómez Pavón,
para rehabilitar a súa vivenda situada na rúa Nova,  14 de Seixalbo, dentro da ARRU do
Núcleo de  interese  etnográfico de  Seixalbo  Fase  12-Plan  vivenda  2018-2021.  Expediente
2021024238
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A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(5 votos a favor), acordou:

1.- Outorgar definitivamente a subvención solicitada por María Novoa Gómez, con NIF ***91.20**,
en representación de María Gómez Pavón, con NIF ***70.40**, para o financiamento das obras de
mellora  da  accesibilidade  na  vivenda  sita  na  rúa  Nova  núm.  14  de  Seixalbo,  Ourense  (con
referencia  catastral  4345036NG9844S0001MP)  con  cargo  á  partida  orzamentaria  N220  1522
78043 -Conv. Mº Fomento-IGVS ARRU Núcleo de Seixalbo 12ª F. Reh., consonte ao Proxecto 20-2-
22-04, ao gasto aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 6 de maio de 2021 e ao RC
202200020921, de acordo coa cualificación definitiva do IGVS, de data 17 de marzo de 2022, por
un importe de 10.298,19 €.

2.- Dispoñer e recoñecer a obriga de pago da subvención solicitada por María Novoa Gómez, con
NIF  ***91.20**,  en  representación  de  María  Gómez  Pavón,  con  NIF  ***70.40**, para  o
financiamento das obras  de mellora da accesibilidade na vivenda sita na rúa Nova núm. 14 de
Seixalbo,  Ourense  (con  referencia  catastral  4345036NG9844S0001MP)  con  cargo  á  partida
orzamentaria N220 1522 78043 -Conv. Mº Fomento-IGVS ARRU Núcleo de Seixalbo 12ª F. Reh.,
consonte ao Proxecto 20-2-22-04, ao gasto aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 6 de
maio de 2021 e ao RC 202200020921, de acordo coa cualificación definitiva do IGVS, de data 17
de marzo de 2022, por un importe de 10.298,19 €.

3.- Asumir como parte integrante da presente resolución o informe xurídico de data 11 de maio 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.

PERSOAL E RECURSOS HUMANOS

15.- Provisión, mediante libre designación, do posto de Director Xeral de Recursos Humanos
do  Concello  de  Ourense.  (Expediente  2022002330  (relacionado  cos  expedientes  núms.
2022019336, 2022018849 e 2022015416).

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

1º) Nomear Directora Xeral de Recursos Humanos do Concello de Ourense, a dona María Álvarez
Alvar, con DNI nº ***79.03**, por cumprir os requisitos establecidos nas bases e resultar a persoa
máis idónea para o desempeño do posto.
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2º) O nomeamento será efectivo dende a formalización da correspondente toma de posesión.
 
3º) Publíquese no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e notifíquese á interesada. 

Contra este acordo os interesados poderán interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, ou
ben acudir directamente á vía xudicial interpoñendo recurso contencioso – administrativo ante o
Xulgado  do  Contencioso  Administrativo  de  Ourense,  no  prazo  de  dous  meses.  Non  poderán
simultanearse ambos recursos. Os plazos indicados computaranse de data a data, a partir do día
seguinte ao da publicación do anuncio no taboleiro de anuncios da sede electrónica. Sen prexuízo
do anterior, os interesados poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno.

ASUNTOS SOCIAIS

16.-  Plan  Estratéxico  de  subvencións  da  Concellería  de  Asuntos  Sociais.  (Expte.  Núm.
2022009010)

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

1.- Aprobar o Plan Estratéxico de Subvencións da Concellería de Asuntos Sociais do Concello de
Ourense para o período comprendido entre  os anos 2022-2024, ambos inclusive,  consonte ao
establecido no artigo 8.1 da Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións, e os artigos 10
a 15 RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da citada Lei 38/2003.

2.- Ordenar a publicación do texto íntegro do Plan Estratéxico de Subvencións da Concellería de
Asuntos Sociais do Concello de Ourense na páxina web municipal en aras de respectar o principio
de transparencia na actividade administrativa.

17.- 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. 2022004515 de 13 de maio de
2022,  de  delegación  temporal  de  funcións  da  área  de  Turismo,  Termalismo,  Participación
Cidadá e Xuventude, na concelleira dona Eugenia Díaz Abella.

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.

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:S1Z4Z0JHKI0WQ3T9


	Concello de Ourense
	Concello de Ourense
	7
	

		GONZALO
	2022-05-24T09:52:13+0200
	ES


	

	

	

	

	

	

	

	

		ARMANDO
	2022-05-24T10:40:18+0200
	ES


	

	

	

	

	

	

	

	



