
 

17/22.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO  
21 DE ABRIL DE 2022

Na cidade de Ourense, o vinte e un de abril 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 Ana María Fernández Morenza, dona Flora Moure Iglesias e don Armando Ojea Bouzo,
que actúa como Concelleiro-Secretario da Xunta -asisten como invitados: A Oficial maior, dona Silvia
Alonso Fernández; o Interventor municipal, don Gonzalo Alonso Álvarez e a letrada municipal, dona
Ana Blanco Nespereira- -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 asistentes (6 votos a favor), a acta da sesión ordinaria da
Xunta de Goberno Local de 07 de abril de 2022.

 

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.-  Personamento  do  Concello  en  calidade  de  demandado  diante  do  Xulgado  do
Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no  procedemento  abreviado  39/2022
interposto por Alberto José Ivanich Montero, en materia de reclamación de responsabilidade
patrimonial. Expte 2022013830

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 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  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento  abreviado  39/2022  interposto  por  Alberto  José  Ivanich  Montero,  en  materia  de
reclamación  de responsabilidade patrimonial  polos danos causados no vehículo  marca  Toyota,
modelo Corolla, con matrícula 6858-CNR, como consecuencia da presencia de gasóleo na calzada
da rúa Pipileiras, o día 2 de novembro de 2020, por importe de 1.279,72 euros. A data do xuízo é
13/12/2022.

3.-  Dar  conta  da  sentenza  ditada  polo  Xulgado  do  contencioso  administrativo  nº  1  de
Ourense,  no  procedemento  abreviado  179/2021  promovido  a  instancia  de  ROBERTO
SALGADO  RODRIGUEZ,  FERRETERIA  SALGADO  SLU,  en  materia  de  responsabilidade
patrimonial. Expte 2022014537.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta e, advirtindo e corrixindo neste
acto o parágrafo 1º) do acordo; de tal xeito que, onde dicía: “(...) por ser favorable ós intereses
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municipais (...)”, debería dicir: “(...) por non ser susceptible de recurso (...)”; por unanimidade dos
asistentes (6 votos a favor), acordou:

1º.- Coñecer e non recorrer,  por non ser susceptible de recurso, a sentenza 69/22 ditada polo
Xulgado  do contencioso administrativo nº 1 de Ourense,  no procedemento abreviado 179/2021
interposto  por  ROBERTO  SALGADO  RODRIGUEZ,  FERRETERIA  SALGADO  SLU  contra  a
resolución  do  Concello  de  Ourense  de  data  29/04/2021  que  desestimou  a  reclamación  de
responsabilidade patrimonial  presentada poa entidade recorrente o día 9/07/2020, por mor dos
danos sufridos o 13/07/2019, polas filtracións de agua por importe de 618,76 euros, na ferraxería
sita na Avda. de Marín, núm. 1.

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

4.- Dar conta da sentenza ditada polo Xulgado de Primeira Instancia núm. 5, no xuízo verbal
277/2022 en reclamación de cantidade de 126,72 euros, polos danos ocasionados a bens de
titularidade municipal en accidente de circulación. Expte. 2022014329

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

1º.- Coñecer e non recorrer, por non ser susceptible de recurso, a  sentenza núm 87/22 ditada
polo Xulgado de Primeira Instancia núm. 5, no xuízo verbal 277/2022, en reclamación de cantidade
de  126,72  euros  polos  danos  ocasionados  a  bens  de  titularidade  municipal  en  accidente  de
circulación, cando colisionou cunha pedra ornamental sita na rúa Desengaño de Ourense.

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

5.- Dar conta da sentenza ditada polo Xulgado do contencioso administrativo Central nº 11
de Madrid,  no procedemento abreviado 155/2021 promovido a instancia de COMUNIDAD
PROPIETARIOS C/ EULOGIO FRANQUEIRA 29, contra a resolución do Concello de Ourense
de data 10/05/2019. Expte 2022015450

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta e, advirtindo e engadindo neste
acto  no  parágrafo  2º)  do  acordo,  o  seguinte:  “(...)  ao  Servizo  de  Infraestruturas  (...)”;  por
unanimidade dos asistentes (6 votos a favor), acordou:

1º.- Coñecer e  non recorrer,  por non ser susceptible de recurso a sentenza  61/22 ditada polo
Xulgado  do  contencioso  administrativo  Central  nº  11  de  Madrid,  no  procedemento  abreviado
155/2021 promovido a instancia de COMUNIDAD PROPIETARIOS C/EULOGIO FRANQUEIRA 29
contra a resolución do Concello de Ourense de data  10/05/2019 que inadmitiu a reclamación de
responsabilidade  patrimonial  promovida  pola  Comunidade  de  Propietarios  Eulogio  Gómez
Franqueira, 29; ao entender que non era competente para resolvela e contra a resolución de ADIF
de  26/10/2021  da  reclamación  de  responsabilidade  patrimonial  da  mesma  Comunidade  polos
danos causados por filtracións de auga provenientes da beirarrúa ubicada fronte a súa fachada, por
cuantía de 508,20 euros.

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

6.-  Dar  conta  da  sentenza  ditada  polo  Xulgado  do  contencioso  administrativo  nº  1  de
Ourense,  no  procedemento  abreviado  355/2021  promovido  a  instancia  de  JOSÉ ÁNGEL
TORRES VAZQUEZ contra a desestimación por silencio. Expte 2022015455
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A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:

1º.- Coñecer e  non recorrer,  por non ser susceptible de recurso, a sentenza 71/22 ditada polo
Xulgado  do contencioso administrativo  nº 1 de Ourense,  no procedemento abreviado 355/2021
promovido  a  instancia  José Ángel  Torres  Vázquez  contra  a  desestimación  por  silencio  da
reclamación indemnizatoria  que presentou polos danos ocasionados ao vehículo  con matrícula
1916CPB, o día 30/12/2020, na rúa Vasco Diaz Tanco de Ourense, por mor do mal estado da
calzada,  por  importe de 402, 41 euros.

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

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

7.-  D. Bruno López Ferro, proxecto de execución para construcción de vivenda unifamiliar
sita na rúa Finca Cerviño. Exp. Sección Licenzas Urbanísticas 2021032799.

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

Único.- Aprobar a instancia de don Bruno López Ferro, o proxecto de execución para construción
de vivenda unifamiliar sita na rúa Finca Cerviño, Parcela 2-3A del Plan Parcial Sector A-6, en solo
urbanizable programado, segundo proxecto redactado polo arquitecto don Luis Yagüe Rivera, quen
asume a dirección facultativa das obras, asumindo a dirección de execución material das obras e a
coordinación en materia de seguridade e saúde o arquitecto técnico don Manuel Dacal Tesouro,
sen variación do orzamento de execución material. Construcción que autorizouse pola licenza de
obra número 65/21, outorgada polo acordo número 12 da Xunta de Goberno Local de data 24 de
xuño do 2021.

O presente acordo tómase en base ó informe técnico da Arquitecta Municipal de data 18 de
xaneiro do 2022 e ó informe xurídico de data 5 de abril de 2022, que forman parte desta resolución,
os cales trasladaranse ós interesados ós efectos de motivación.

Réxime  de  recursos: Contra  este  acordo,  que  pon  fin  á  vía  administrativa,  pode  interpoñer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo
dun mes a contar  desde o día seguinte ao da recepción da notificación,  de conformidade cos
artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas; ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, ante
o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, a contar desde o
día seguinte ao da recepción da notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se optase por interpor o recurso de reposición
potestativo  non  poderá  interpor  recurso  contencioso-administrativo  ata  que  aquel  sexa  resolto
expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que poida
interpoñer vostede calquera outro recurso ou acción que estime procedente.
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8.-  Dª  Ana  Peña  García,  proxecto  básico  e  de  execución  de  rehabilitación  de  vivenda
unifamiliar  sita  na  rúa  Camiño  Real  de  Soutelo  3-  5-Cudeiro.  Exp.  Sección  Licenzas
Urbanísticas 2020018859.

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

1.- Conceder a  dona Ana Peña García, licenza urbanística de obra para proxecto básico e de
execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar sita na rúa Camiño Real de Soutelo, números 3 e
5, Soutelo -Cudeiro-, en solo de núcleo rural tradicional, consonte ó proxecto básico e de execución
redactado polo arquitecto don Celso Rodríguez Estévez, quen asume a dirección facultativa das
obras, asumindo a dirección técnica das mesmas e a coordinación en materia de seguridade e
saúde a arquitecta técnica dona Rosa María Suárez González,  e cun orzamento de execución
material de 138.364 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, as cales trasladaranse á interesada ós
efectos de motivación e cumprimento.

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 ó informe do Arquitecto Municipal de data 2 de xuño do
2021; ás 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; e ó informe xurídico de data 5 de abril do 2022, que trasladaranse ó interesado
ós efectos de motivación.

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

Condicións xerais:

1.- Conforme ao disposto no artigo 145 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, o
prazo de iniciación das obras é de 6 meses contados a partires do día seguinte do que se reciba o
presente documento e despois de comezadas as obras non poderán suspenderse por un período
superior a seis meses (salvo resolución xudicial).

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

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

A caducidade  da  licenza  será  declarada  pola  Administración  municipal  previa  tramitación  dun
procedemento con audiencia ao interesado. 
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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 axeitado co fin de recoñecer o seu estado de construción
e comprobar o cumprimento das condicións en que se concedeu esta licenza.

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

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

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

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

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

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

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

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

9.- D. Raúl González Caride, reorganización de parcelas sita na rúa Abelenda s/n, Abelaira-
Castro de Beiro. Exp. Sección Licenzas Urbanísticas 2021038522.

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

Único.- Conceder a don Raúl González Caride, licenza urbanística de parcelación de fincas, previa
agrupación instrumental, sitas na rúa da Abelenda s/n, Abelaira-Castro de Beiro, de conformidade
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coa descrición que se fai no proxecto de parcelación asinado polo enxeñeiro técnico industrial don
Eugenio Iglesias Nóvoa, obrante no expediente, e que a continuación se describe:

Agrupación instrumental das seguintes fincas:

Finca “A”.

Finca sita na rúa da Abelenda s/n, Abelaira-Castro de Beiro. Pertencente á clasificación de
solo rústico e cunha superficie de 642,950 m2. Coa referencia catastral 32900A054001840000PW.
Cós seguintes lindeiros:

Noroeste: Coa finca Nº 9002 (Regato do Porto) da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. 
Sureste: Coa finca Nº 189, propiedade de D. Raúl e Dna. Mª José González Caride.
Nordeste: Coa finca Nº 215, propiedade de D. Feliciano Fernández González.
Suroeste: Coa finca Nº 185, propiedade de Dna. Mª Teresa Dopazo Caride, e Nº 186, propiedade
de Dna. Isaura Álvarez Álvarez.

Finca “B”.

Finca sita na rúa da Abelenda s/n, Abelaira-Castro de Beiro. Pertencente á clasificación de
solo rústico e cunha superficie de 459,953 m2. Coa referencia catastral 32900A054001870000PY.
Cós seguintes lindeiros:

Noroeste: Coa finca Nº 186 propiedade de Dna. Isaura Álvarez Álvarez. 
Sureste: Coa finca Nº 188, propiedade de Dna. Isaura Álvarez Álvarez.
Nordeste: Coa finca Nº 189, propiedade de D. Raúl e Dna. Mª José González Caride.
Suroeste: Coa finca Nº 9009 (Rúa da Abeleda) propiedade da Deputación de Ourense.

Finca “C”.

Finca sita na rúa da Abelenda s/n, Abelaira-Castro de Beiro. Pertencente á clasificación de
solo rústico e cunha superficie de 2.195,322 m2. Coa referencia catastral 32900A054001890000PQ.
Na  parcela  existe  unha  vivenda   de  105,05  m2 coa  referencia  catastral
002504400NG89D0001HA.Cós seguintes lindeiros:

Noroeste: Coas fincas Nº 184 propiedade de Dna. Mª José González Caride e Nº 186 propiedade
de Dna. Isaura Álvarez Álvarez. 
Sureste: Coa finca Nº 001 propiedade de D. Raúl González Caride.
Nordeste: Coa finca Nº 215 propiedade de D. Feliciano Fernández González.
Suroeste: Coas fincas  Nº 187, propiedade de Dna. Mª José González Caride, Nº 186 e Nº 188,
propiedades de Dna. Isaura Álvarez Álvarez.

Finca “D”.

Finca sita na rúa da Abelenda s/n, Abelaira-Castro de Beiro. Pertencente á clasificación de
solo rústico e cunha superficie de 1.674,963 m2.  Na parcela existe unha vivenda unifamiliar de
planta baixa e alta cunha superficie de 68 m2 por planta; unha construción anexa a vivenda de
53,50 m2; unha construción agrícola de planta baixa de 50,25 m2; unha construción agrícola de
planta  baixa  de  63,24  m2;  e  un  hórreo  de  3,06  m2.  Coa  referencia  catastral
9427701NG8992N0001ZR. Cós seguintes lindeiros:

Noroeste: Coas fincas Nº 188 propiedade de Dna. Isaura Álvarez Álvarez e Nº 189 propiedade de
D. Raúl e Dna. Mª José González Caride. 
Sureste: Coas fincas Nº 002 propiedade de Dna. Amelia Gutiérrez Iglesias, Nº 003 propiedade de
D. Daniel  Rodríguez González,  Nº 192 propiedade de Dna. Avelina Gómez Gutiérrez e Nº 193
propiedade de Dna. Rosa López Álvarez.
Nordeste:  Coas  fincas  Nº 194 propiedade de Marina Araujo Gutiérrez e Nº 215 propiedade D.
Feliciano Fernández González.
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Suroeste: Coa finca Nº 9009 (Rúa da Abeleda) propiedade da Deputación de Ourense.

Unha vez agrupadas ditas fincas e segregadas darían como resultado as seguintes fincas que se
describen a continuación:

PARCELACIÓN:

FINCA RESULTANTE 1.

Finca sita na rúa da Abelenda s/n, Abelaira-Castro de Beiro. Pertencente á clasificación de
solo rústico e cunha superficie de 2.291,698 m2. Na parcela existe unha vivenda  de 105,05 m2 coa
referencia catastral 002504400NG89D0001HA.Cós seguintes lindeiros:

Noroeste: Coa finca Nº 9002 (Regato do Porto) da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. 
Sureste: Coa finca Nº 188 propiedade de Dna. Isaura Álvarez Álvarez e coa Finca Resultante 2.
Nordeste: Coa finca Nº 215, propiedade de D. Feliciano Fernández González.
Suroeste: Coas fincas Nº 185, propiedade de Dna. Mª Teresa Dopazo Caride, Nº 186 propiedade
de  Dna.  Isaura  Álvarez  Álvarez,  e  Nº  9009  (Rúa  da  Abeleda)  propiedade  da  Deputación  de
Ourense.

FINCA RESULTANTE 2.

Finca sita na rúa da Abelenda s/n, Abelaira-Castro de Beiro. Pertencente á clasificación de
solo rústico e cunha superficie de 2.681,490 m2.  Na parcela existe unha vivenda unifamiliar de
planta baixa e alta cunha superficie de 68 m2 por planta; unha construción anexa a vivenda de
53,50 m2; unha construción agrícola de planta baixa de 50,25 m2; unha construción agrícola de
planta baixa de 63,24 m2; e un hórreo de 3,06 m2..Cós seguintes lindeiros:

Noroeste: Coas fincas Nº 188 propiedade de Dna. Isaura Álvarez Álvarez e Finca Resultante 1. 
Sureste: Coas fincas Nº 002 propiedade de Dna. Amelia Gutierrez Iglesias, Nº 003 propiedade de
D. Daniel  Rodríguez González,  Nº 192 propiedade de Dna. Avelina Gómez Gutiérrez e Nº 193
propiedade de Dna. Rosa López Álvarez.
Nordeste:  Coas  fincas  Nº 194 propiedade de Marina Araujo Gutiérrez e Nº 215 propiedade D.
Feliciano Fernández González.
Suroeste:  Coas fincas Nº 188, propiedade de Dna. Isaura Álvarez Álvarez, e Nº 9009 (Rúa da
Abeleda) propiedade da Deputación de Ourense.

Todo elo segundo planos obrantes no expediente.

Deberá aportarse ao expediente a oportuna escritura pública onde se reflicte o resultado da
mesma, aos efectos da súa validez para os expedientes que afecten ás fincas resultantes.

O presente acordo tómase en base ós informes técnicos da Arquitecta Municipal de data 21
de marzo do 2022 e ó informe xurídico de data 12 de abril  do 2022, que forman parte desta
resolución, os cales trasladaranse ós interesados ós 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 a partir  do día seguinte a aquel en que se notifique. Así  mesmo,  contra este poderá
interporse directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente,
no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte a aquel en que se notifique, conforme ó
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establecido nos artigos 52 da Lei reguladora das bases de réxime local, 194 e concordantes do
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, 58 da Lei de
réxime xurídico das administración públicas e do procedemento administrativo común, así como os
artigos  10  e  46  da  Lei  29/1998,  do  13  de  Xullo,  reguladora  da  xurisdición  contencioso-
administrativa.

10.-  D.  José  Fernández  Pérez,  proxecto  de  execución  para  construción  de  vivenda
unifamiliar sita na rúa 8 Parcela 12. Exp. Sección Licenzas Urbanísticas 2021026840.

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

Único.- Rectificar a instancia de parte o acordo número 13 da Xunta de Goberno Local de data 7
de abril  do 2022,  no único senso de trocar  o segundo apelido do titular  da licenza de obras,
debendo constar o parágrafo primeiro do acordo da seguinte maneira:

Aprobar a instancia de don José Fernández Pérez, representado por don Domingo Alberto Miranda
Prol, o proxecto de execución para construción de vivenda unifamiliar sita na Parcela 12 da rúa “8”
do Plan Parcial  A6 do PXOU de 1986 de Ourense, en solo  urbanizable  programado,  segundo
proxecto redactado polo arquitecto don Domingo Alberto Miranda Prol  quen asume a dirección
facultativa das obras, asumindo a dirección de execución material das obras e a coordinación en
materia de seguridade e saúde o arquitecto técnico don Antonio Touza González, e sen variación
do orzamento de execución material. Construción que autorizouse pola licenza de obra número
53/21, outorgada polo acordo número 15 da Xunta de Goberno Local de data 27 de maio do 2021.”

O resto do acordo permanecerá igual.

O presente acordo tómase en base ó informe xurídico de data 11 de abril 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.

11.- Dona Yolanda Rivero Rivero e don Manuel García Álvarez .- Licenza urbanística de obra
para proxecto reformado de básico e de execución de construción de vivenda unifamiliar
sita en Camino de A Pedreira número 3, Seixalbo.- Expte. Sección de Licenzas Urbanísticas
2022005292

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

1.- Aprobar a instancia de dona Yolanda Rivero Rivero e don Manuel García Álvarez, o proxecto
reformado de proxecto básico e de execución de construción de vivenda unifamiliar sita en Camino
de  A  Pedreira  número  3  -Seixalbo-,  polo  cal  concedeuse  a  licenza  de  obras  número  19/21,
consonte o proxecto reformado de  proxecto básico e de execución redactado polo arquitecto don
Roberto González Fernández e cun orzamento de execución material reformado de 151.731,76
Euros.
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As obras conterán as condicións fixadas na licenza de obras 19/21 e nos informes técnicos do
Arquitecto Municipal de data 30 de xullo do 2021 e no informe de data 6 de novembro do 2020 da
Enxeñeira  Municipal  do  Servizo  de  Infraestruturas  elaborado  no  expediente  2019040606,  que
trasladaranse ós interesados para o seu cumprimento. 

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 do Arquitecto Municipal de data 13 de abril
do 2022 e ó informe xurídico de data 18 de abril  do 2022, que 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.

DISCIPLINA

12.- Disciplina Urbanística. Expediente nº 2014004418. Don Benito Losada Barreira, interpon
recurso extraordinario de revisión contra os acordos da Xunta de Goberno Local de 16 de
xuño de  2016  e  22  de  decembro  de  2016,  así  como contra  os  Decretos  da  concelleira
delegada de Urbanismo de datas 30 de xullo e 22 de setembro de 2020.

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

Único.- Inadmitir o recurso extraordinario de revisión interposto por don Benito Losada Barreira,
contra os acordos da Xunta de Goberno de datas 16 de xuño e 22 de decembro do 2016; o Decreto
número  2020003903 da Concelleira Delegada de Urbanismo de data 30 de xullo do 2020; e o
Decreto  número  2020004876  do  Alcalde-Presidente  do  Concello  de  Ourense  de  data  22  de
setembro de 2020, por non cumprir os requisitos contidos no artigo 125.1 da Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

O presente acordo tómase en base ó informe xurídico de data 6 de abril  do 2022, que
trasladaranse ós interesados ós efectos de motivación.

Réxime  de  recursos: Contra  este  acordo,  que  é  firme  en  vía  administrativa,  só  se  poderá
interpoñer recurso contencioso-administrativo, diante do Xulgado do Contencioso-Administrativo de
Ourense,  dentro  do  prazo  de dous meses contados dende o día  seguinte  ó  da  recepción  da
notificación do mesmo. Todo elo sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso ou acción
que estime procedente.
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SERVIZO DE PLANEAMENTO, XESTIÓN URBANÍSTICA E PATRIMONIO

PATRIMONIO

13.- Corrección de erro material no acordo da Xunta de Goberno Local de 10 de febreiro de
2022. Expediente núm. 2020000655

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

1.- Rectificar de oficio o punto terceiro do acordo núm. 12 da Xunta de Goberno Local  10 de
febreiro de 2022, por existir un erro material no mesmo, de acordo co exposto no informe xurídico
de 18 de abril de 2022, quedando redactado como segue:

Onde di: “ (…) Melisa Gómez Vázquez(...)”

Debe dicir: “Melisa Gámez Vázquez”

O resto do acordo mantense coa mesma redacción.

2.- Comunicar este acordo á Tesourería Municipal aos efectos contables oportunos.

14.-  Corrección de erro material en acordo da Xunta de Goberno Local de 17 de marzo de
2022. Expediente núm. 2020016579

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

1.-  Rectificar de  oficio  o  párrafo  segundo do  punto  primeiro  do  acordo  núm.  6  da  Xunta  de
Goberno Local de 17 de marzo de 2022,  por existir  un erro material no mesmo, de acordo co
exposto no informe xurídico de 22 de febreiro de 2022, quedando redactado como segue:

Onde di:  “(…)  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.
(...)”

Debe dicir:  “pagaranse, correspondente ó principal, a D. José Ramón Garrido Grande,  con DNI
***6498**, trescentos euros (300 €), e a ”Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.”, con CIF
A28007748, seiscentos sesenta e dous euros con once céntimos (662,11 €) con cargo á partida
orzamentaria 120.9200.22639; e correspondentes a xuros, pagaranse a D. José Ramón Garrido
Grande,  quince  euros  con  corenta  céntimos  (15,40  €),  e  a  ”Allianz  Compañía  de  Seguros  y
Reaseguros  S.A.”,  trinta  e  tres  con  noventa  e  sete  céntimos  (33,97  €),  con  cargo  á  partida
orzamentaria 260.0111.3520. ”

O resto do acordo mantense coa mesma redacción.

2.- Comunicar este acordo á Tesourería Municipal aos efectos contables oportunos.

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 o 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
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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. 

15.-  Reclamación  de  responsabilidade  patrimonial  polas  lesións  sufridas  como
consecuencia dunha caída na rúa do Progreso. Expediente núm. 2021021085

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

1.- Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por don Víctor Manuel
Mato Villanueva, polas lesións  sufridas como consecuencia dunha caída na rúa do Progreso, por
non ser o Concello de Ourense a Administración competente para resolvela. 

2.- Remitir as actuacións a 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.

3.-  Notificarlle  a Víctor Manuel Mato Villanueva, o informe xurídico de data 19 de abril 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 o 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

16.-  Corrección de erros no acordo de Xunta de Goberno Local de 17 de marzo de 2022.-
Expte. 2021029128

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

Único.- Rectificar,  ao abeiro do previsto no artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 2 de outubro,  do
procedemento administrativo común das Administracións Públicas, o  punto 4  do acordo adoitado
pola Xunta de Goberno Local no punto 9 da orde do día da sesión ordinaria de data 17 de marzo de
2022, de forma que:
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Onde di: 

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

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

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

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

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

Debe dicir: 

“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

• RC núm de operación 202200005621 de data 18 de febreiro de 2022

258.550,00 €

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

• RC núm de operación 202200005625 de data 18 de febreiro de 2022

78.750,00 €

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

• RC núm de operación 202200005618 de data 18 de febreiro de 2022

200.000,00 €

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

• RC núm de operación 202200005613 de data 18 de febreiro de 2022”

12.000,00 €

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.

17.-  Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago a María del Pilar Rodríguez
Otero para a rehabilitación da súa vivenda na rúa Emilia Pardo Bazán, 54-5A na ARRU Casco
Histórico de Ourense –Fase 16-. Expte 2020037301
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A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:

1.-  Outorgar  definitivamente a subvención solicitada por  Mª del Pilar Rodríguez Otero, con NIF
***99.68**, con  cargo  á  partida  orzamentaria  N220 1522 78038 -  Rehabilitación  ARRU Casco
Histórico  Ourense  16ª  Fase,  consonte  ao  Proxecto  19-2-13-01,  A  con  núm.  de  operación
202200011258,  para o financiamento das  obras de cambio de carpinterías exteriores do inmoble
sito  na  Rúa  Emilia  Pardo  Bazán  núm.  54  -  5ºA  de  Ourense  (con  referencia  catastral
3980107NG9838S0240EG), de acordo coa cualificación definitiva do IGVS, de data 16 de setembro
de 2021, por un importe de 2.992,50 €.

2.- Recoñecer a obriga de pago da subvención solicitada por Mª del Pilar Rodríguez Otero, con NIF
***99.68**, con  cargo  á  partida  orzamentaria  N220 1522 78038 -  Rehabilitación  ARRU Casco
Histórico  Ourense  16ª  Fase,  consonte  ao  Proxecto  19-2-13-01,  A  con  núm.  de  operación
202200011258,  para o financiamento das  obras de cambio de carpinterías exteriores do inmoble
sito  na  Rúa  Emilia  Pardo  Bazán  núm.  54  -  5ºA  de  Ourense  (con  referencia  catastral
3980107NG9838S0240EG), de acordo coa cualificación definitiva do IGVS, de data 16 de setembro
de 2021, por un importe de 2.992,50 €.

3.- Asumir como parte integrante da presente resolución o informe xurídico de data 18 de marzo 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.

18.-  Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago da subvención a Pura Paz
Gómez  para  a  rehabilitación  da  súa  vivenda  na  Rúa  Antonio  Jaunsarás  6-1  na  ARRU
Polvorín, Camelias, Carballeira-.Expte 2021024653

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

1.- Outorgar definitivamente a subvención solicitada por Pura Paz Gómez, con NIF ***75.31**, 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 de reforma de baño e obras auxiliares no inmoble sito na rúa
Antonio Jaunsarás núm. 6 – 1º de Ourense (con referencia catastral 3377302NG9837N0015GF),
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de acordo coa cualificación definitiva do IGVS,  de data 17 de marzo de 2022, por un importe de
6.237,30 €.

2.- Recoñecer a obriga de pago da subvención solicitada por Pura Paz Gómez, con NIF ***75.31**,
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 de reforma de baño e obras auxiliares no inmoble sito na rúa
Antonio Jaunsarás núm. 6 – 1º de Ourense (con referencia catastral 3377302NG9837N0015GF),
de acordo coa cualificación definitiva do IGVS, de data 17 de marzo de 2022, por un importe de
6.237,30 €.

3.- Asumir como parte integrante da presente resolución o informe xurídico de data 30 de marzo
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.

19.- Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago da subvención a Alberto Pérez
Otero para a rehabilitación da súa vivenda sita no Grupo Santa Barbara 9-1 esquerda na
ARRU Polvorín, Camelias, Carballeira-. Expte 2021029177

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

1.- Outorgar definitivamente a subvención solicitada por Alberto Pérez Otero, con NIF ***57.00**,
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 de reforma de baño e obras auxiliares no inmoble sito no Grupo
Santa  Bárbara  núm.  9  –  1º esquerda  de  Ourense  (con  referencia  catastral
3471201NG9837S0004NF), de acordo coa cualificación definitiva do IGVS, de data 17 de marzo de
2022, por un importe de 4.670,07 €.

2.-  Recoñecer a  obriga  de  pago  da  subvención  solicitada  por  Alberto  Pérez  Otero,  con  NIF
***57.00**, 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 de reforma de baño e obras auxiliares no inmoble
sito  no Grupo  Santa  Bárbara  núm.  9  –  1º esquerda  de  Ourense  (con  referencia  catastral
3471201NG9837S0004NF), de acordo coa cualificación definitiva do IGVS, de data 17 de marzo de
2022, por un importe de 4.670,07 €.

3.- Asumir como parte integrante da presente resolución o informe xurídico de data 31 de marzo
de 2022 a efectos de motivación.

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

20.- Concesión de axuda e recoñecemento da obriga de pago a María Soledad Reza Bande
para a rehabilitación da súa vivenda sita  na Avenida de Portugal  79-3,  dentro da ARRU
Polvorín, Camelias, Carballeira. Expte 2021032663

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

1.-  Outorgar definitivamente  a  subvención  solicitada  por  Mª  Soledad  Reza  Bande,  con  NIF
***19.86**, 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  de reforma  dos  baños  e  obras  auxiliares  no
inmoble  sito  na rúa  Avenida  de  Portugal  núm.  79  –  3º de  Ourense  (con  referencia  catastral
3277202NG9837N0005SU), de acordo coa cualificación definitiva do IGVS, de data 17 de marzo de
2022, por un importe de 3.855,60 €.

2.- Recoñecer a obriga de pago da subvención solicitada  por  Mª Soledad Reza Bande, con NIF
***19.86**, 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  de reforma  dos  baños  e  obras  auxiliares  no
inmoble  sito  na rúa  Avenida  de  Portugal  núm.  79  –  3º de  Ourense  (con  referencia  catastral
3277202NG9837N0005SU), de acordo coa cualificación definitiva do IGVS, de data 17 de marzo de
2022, por un importe de 3.855,60 €.

3.- Asumir como parte integrante da presente resolución o informe xurídico de data 30 de marzo 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
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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.

SERVIZO DE CONTRATACIÓN

21.- Aprobación, se procede, do expediente para contratar o servicio de atención, control e
prestación de primeiros auxilios nos espazos termais de uso lúdico de Burga de Canedo
(manancial Outariz 77) e Outariz (manancial Outariz 83) do Concello de Ourense. Expediente
núm. 2021041287.

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

1º.- Aprobar o expediente para contratar o servizo de atención, control e prestación de primeiros
auxilios nos espazos termais de uso lúdico de Burga de Canedo (manancial Outariz 77) e Outariz
(manancial Outariz 83) do Concello de Ourense, coa correspondente aprobación das cláusulas
administrativas e técnicas:

TOTAL (SEN IVE) 188.700,00€
IVE (21%) 39.627,00 €
PRESUPOSTO BASE LICITACIÓN 228.327,00 €

2º.- Aprobar o gasto correspondente ao contrato, por un importe de 228.327,00 €, con cargo aos
seguintes créditos:

Exercicio Núm. operación Aplicación orzamentaria Importe total IVE incluído
2022 202200006683 300 4391 22706 165.382,80 €
2023 202200011622 300 4391 22706 62.944,20 €

De conformidade co disposto no artigo 174.1 do RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a autorización do gasto para os
exercicios futuros se subordinará á existencia de crédito adecuado e suficiente que para cada
exercicio autoricen os respectivos orzamentos municipais.

3º.-  Dispoñer a  apertura  do  procedemento  de  adxudicación,  mediante  procedemento  aberto,
suxeito a regulación harmonizada, e tramitación ordinaria.

4º.-  Nomear responsable  do  contrato  á  xefa  do  Servizo  de  Turismo  e  Termalismo,  e  como
substituto ao/a TAX adscrito/a ao servizo.

22.- Aprobación, se procede, do expediente para contratar, mediante procedemento aberto,
as obras do proxecto de pavimentación en pedra e renovación de servizos nas Rúas de San
Lázaro,  Xoaquín  Lorenzo  Fernández,  Bedoya  ate  Valle  Inclán  e  Cardenal  Quevedo  ate
Avenida da Habana. (Expte. 2021045229)

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

1º.- Aprobar o expediente para contratar, mediante procedemento aberto, as obras do proxecto de
pavimentación en pedra e renovación de servizos nas Rúas de San Lázaro,  Xoaquín Lorenzo
Fernández,  Bedoya  ate  Valle  Inclán  e  Cardenal  Quevedo  ate  Avenida  da  Habana,  coa
correspondente aprobación do prego de condicións económico - administrativas por importe de
1.198.543,53 euros (990.531,84 € de principal  e 208.011,69 € de IVE) con cargo á aplicación
orzamentaria 100.1532.60900.
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2º.-  Aprobar  o gasto por importe de 1.198.543,53 euros,  con cargo á aplicación orzamentaria
100.1532.60900 do orzamento municipal vixente.

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

23.- Acordar, se procede, a segunda prórroga do contrato de subministración de internet do
edificio La Molinera do Concello de Ourense. (Expediente núm. 2018026007).

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

1.- Acordar a segunda prórroga do contrato de subministración de internet do edificio La Molinera
do  Concello  de  Ourense  (expediente  núm.  2018026007),  adxudicado  a  R  Cable  y
Telecomunicaciones Galicia, SAU, actualmente R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES
SA. (NIF: A15474281), na data 30/05/2019, nas seguintes condicións:

-  Prazo da prórroga: 1 ano (dende o 11 de setembro de 2022 ata o 10 de setembro de 2023
inclusive).
- Prezo do contrato para o período de prórroga: 6.882,00 €, dos que 5.687,61 € corresponden ao
principal e 1.194,40 ao IVE.

2.-  Aprobar e  dispoñer o  gasto,  por  importe  de  6.882,00  €,  con  cargo  ás  aplicacións
orzamentarias e a distribución por anualidades seguintes:
 

Anualidade Importe Aplicación
orzamentaria RC/RC fut

2022: 2.102,83 € 120.9202. 22200 202200015275
2023: 4.779,17 € 120.9202. 22200 202200015277

De conformidade co disposto no artigo 174.1 do RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a autorización do gasto para os
exercicios futuros se subordinará á existencia  de crédito  adecuado e suficiente  que para cada
exercicio autoricen os respectivos orzamentos municipais.

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.
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SERVIZO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

24.- Expte. 2021036540. Solicitude pago xuros de demora GREEN TIC.

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

Primeiro: Autorizar o gasto e aprobar a disposición deste, así como o recoñecemento de obrigas
en favor da empresa GREEN TIC, SISTEMAS Y COMUNICACIONES, S.L. con CIF B-94108156,
dando  lugar  ás  anotacións  contables  e  orzamentarias  que  correspondan  na  aplicación
orzamentaria  N260/0111/35200  (RC  nº  202200005072),  por  importe  de  3.051,66€,
correspondentes aos xuros de demora no pago da factura emitida pola citada empresa, que se
teñen solicitado a través da instancia con RXE WEB2021007854, de data 03/06/2021 segundo o
cadro que se xunta:
 
Segundo: Notificar este acordo á empresa GREEN TIC, SISTEMAS Y COMUNICACIONES, S.L.
con CIF B-94108156.

Terceiro: Dar traslado do presente acordo á Tesourería Municipal aos efectos contables oportunos,
e ao Servizo de Infraestruturas aos efectos do seu coñecemento.

25.- Darse por enterada  da información do Sr. Alcalde e Concelleiros de Área con Delegación,
sobre resolucións adoptadas ata a data.

Dáse conta expresamente dos seguintes decretos de Alcaldía:

➢ Decreto núm. 2022002943 de 6 de abril de 2022, de delegación temporal de funcións da
área  de  Urbanismo,  Vivenda  e  Patrimonio,  na  concelleira  dona  Ana  María  Fernández
Morenza.

➢ Decreto núm. 2022002993 de 8 de abril de 2022, de delegación temporal de funcións da
área de Servizos Sociais, na concelleira dona Flora Moure Iglesias. E

➢ Decreto núm. 2022003491 de 19 de abril de 2022, de Áreas de Goberno.

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.
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