
 

14/22.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO  
24 DE MARZO DE 2022

Na cidade de Ourense, o vinte e catro  de marzo 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, 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 (5 votos a favor), e a
abstención  da  concelleira  dona Flora  Moure  Iglesias;  a  acta  da  sesión  ordinaria  da  Xunta  de
Goberno Local de 17 de marzo de 2022, que a fundamenta por non asistir á devandita sesión.

 

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.-  Sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
Procedemento Ordinario núm. 244/2021, promovido por dona Belén Castelao Paniagua, don
Miguel Castelao Paniagua, don Borja Castelao Paniagua, dona Cristina Paniagua Llobregat,
don Victor Castelao López e  don Antonio Castelao Rodríguez. Expte. 2022011231

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

1º.- Coñecer e non recorrer a sentenza de 8 de marzo de 2022, ditada polo Xulgado Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Ourense, no recurso procedemento ordinario núm. 244/2021, promovido
por dona Belén Castelao Paniagua, don Miguel Castelao Paniagua, don Borja Castelao Paniagua,
dona Cristina  Paniagua Llobregat, don Victor  Castelao López e don Antonio Castelao Rodríguez.

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.  2  de  Ourense,  no
Procedemento Abreviado núm. 137/2021, promovido por D. Alejandro Manuel Pereira Díaz.
Expte. 2022011226

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta e, advirtindo e engadindo neste
acto no punto 1º) do acordo o seguinte: “non recorrer”; de tal xeito que, onde dicía: “(…) Coñecer a

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:5IDU7KENXX1T0CQ2



2

sentenza (…)”, debería dicir: “(…) Coñecer e non recorrer a sentenza (...)”; por unanimidade dos
asistentes (6 votos a favor), acordou:

1º.- Coñecer e non recorrer a sentenza de 8 de marzo de 2022, ditada polo Xulgado Contencioso-
Administrativo núm. 2 de Ourense, no recurso procedemento abreviado núm.  137/2021, promovido
por D. Alejandro Manuel Pereira Díaz. 

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

4.- 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. 27/22, interposto por D. Cristian Alonso Figueroa, contra o
Decreto de Alcaldía de 3 de novembro de 2021. Expte. 2022011233

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  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 27/22, interposto por D. Cristian Alonso Figueroa, contra o Decreto
de Alcaldía  de 3 de novembro de 2021, denegando a petición de abono de pluses, diferencias de
pagas  extras  e  retribucións  complementarias  correspondentes  ó  periodo  de  policia  local  en
prácticas do Concello de Ourense. 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  27/04/2022.

5.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 32/22, interposto por D. Manuel Precedo Barbeito, contra a
denegación por silencio administrativo da solicitude de 8/02/2021. Expte. 2022011235

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  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento  abreviado  núm.  32/22,  interposto  por  don  Manuel  Precedo  Barbeito,  contra  a
denegación por silencio administrativo  da solicitude de 8/02/2021 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  15/11/2022.

6.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 35/22, interposto por dona Mª Isabel André Veloso, contra a
resolución  presunta  de  16/11/2021  recaída  non  expediente  administrativo  sancionador
13310/2021. Expte. 2022011236

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 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.  1  de  Ourense,  no
procedemento  abreviado  núm.  35/22,  interposto  por  dona  Mª  Isabel  André  Veloso,  contra   a
resolución presunta de 16/11/2021 recaída non expediente administrativo sancionador 13310/2021
da  policía  local  do  Concello  de  Ourense  por  estacionar  en  zona  ORA  carecendo  de  ticket.
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  15/11/2022.

7.-  Dar  conta  da  sentenza  ditada  polo  Xulgado  do  contencioso  administrativo  nº  2  de
Ourense,  no  procedemento  abreviado  280/2020  promovido  a  instancia  de  JOAN  VISPO
DELFINO,  MAPFRE  ESPAÑA  SA  contra  a  desestimación  por  silencio  administrativo  da
reclamación de responsabilidade patrimonial. Expte 2022011349

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 44/2022 ditada polo
Xulgado  do contencioso administrativo nº 2 de Ourense,  no procedemento abreviado 280/2021,
JOAN VISPO DELFINO, MAPFRE ESPAÑA SA contra a desestimación por silencio administrativo
da reclamación de responsabilidade patrimonial de data 31 de marzo de 2021.

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

8.-  Dar  conta  da  sentenza  ditada  polo  Xulgado  do  Penal  núm.  2  de  Ourense  no
Procedemento Abreviado 487/2021, promovido contra Yanko Domínguez Varela, sendo parte
o Ministerio fiscal e o Concello de Ourense. Expte. 2022011361 

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

1º.- Coñecer e non recorrer, por ser favorable ós intereses municipais, a sentenza 77/2022 ditada
polo Xulgado do Penal núm. 2 de Ourense no Procedemento Abreviado 487/2021.

2º.-  Darlle traslado da sentenza a Servizos Xerais  (Centro  Cívico)  para o seu coñecemento e
efectos oportunos.

9.- Personamento do Concello no PA 46/2022, interposto por María Rego Estevez, en materia
de licenzas de apertura e actividade. Expte 2022011368

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.  2  de  Ourense,  no
procedemento  abreviado  46/2022-D  interposto  por  María  Rego  Estevez  contra  o  Decreto
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2021009448 de data 23 de decembro de 2021 ditado pola Concelleira de Urbanismo no expediente
2019027684 que desestimaba o recurso de reposición interposto contra a orde de peche e precinto
do local GOLDEN sito na rúa Pizarro núm. 12 de Ourense. 

10.- Sentenza ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no Recurso de Apelación
núm.  7120/2021,  promovido  polo  Concello  de  Ourense  contra  a  sentenza  ditada  polo
Xulgado  Contencioso-Administrativo  número  1  de  Ourense,  no  Procedemento  ordinario
220/2019. Expte. 2022011510

A Xunta de Goberno Local,  de conformidade coa proposta e,  engadindo neste acto no
punto 1º) do acordo o seguinte: “recorrer en casación”; de tal xeito, que onde dicía: “(...) Coñecer a
sentenza  (…)”,  debería  dicir:  “(…)  Coñecer  a  sentenza  e  recorrer  en  casación  (...)”;  por
unanimidade dos asistentes (6 votos a favor), acordou:

1º.- Coñecer e recorrer en casación a sentenza ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
no Recurso de Apelación núm. 7120/2021, promovido por Concello de Ourense contra a sentenza
ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense, no Procedemento ordinario
220/2019.

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

11.-  Sentenza  ditada  polo  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia,  no  Recurso  de  de
Apelación núm. 7161/2021, promovido por PETROLAM ENERGIS ALAMEDA UTE contra a
sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  número  1  de  Ourense,  no
Procedemento Abreviado 177/2019. Expte. 2022011515

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

1º.- Coñecer e non recorrer, a sentenza ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no
Recurso de de Apelación núm. 7161/2021, promovido por PETROLAM ENERGIS ALAMEDA UTE
contra  a  sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  número  1  de  Ourense,  no
Procedemento Abreviado 177/2019.

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

3º.-  Darlle traslado  da  sentenza  ao  Servizo  de  Comercio  para  o  seu  coñecemento  e  efectos
oportunos.

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

12.- COMUNIDADE DE PROPIETARIOS RIO ARNOYA, 26.- Licenza urbanística para proxecto
básico e de execución para instalación de ascensor en edificio sito na rúa Río Arnoya, 26.-
Expte. Sección de Licenzas Urbanísticas 2019031906

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

1.- Conceder á  “Comunidade de Propietarios C/ Río Arnoya Nº 26”, licenza urbanística de obra
para proxecto básico e de execución para instalación de ascensor en edificio de vivendas sito na
rúa  Río  Arnoya,  número  26,  en  solo urbano  consolidado,  segundo  proxecto  redactado  polo
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arquitecto don Alfonso Legido Mariño, quen asume a dirección facultativa das obras, asumindo a
dirección técnica da execución das mesmas e a coordinación en materia de seguridade e saúde o
arquitecto técnico don Antonio Gómez Couto, cun orzamento de execución material de 84.359,59
euros.

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 por
tódolos técnicos municipais ou sectoriais que informaron o proxecto.

Os presentes acordos tómanse en base ó informe técnico do Arquitecto Municipal de data
23 de febreiro 2022 e ó informe xurídico de data 16 de marzo do 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 co
disposto nos 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.
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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
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  cumprase coa vixente Ordenanza Municipal  de limpeza de terreos e  solares e de
protección contra incendios forestais. 

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

13.- D. Domingos Ramón Martínez Garrido, proxecto básico e de execución de conservación
de edificación e rehabilitación da planta baixa da vivenda unifamiliar sita na rúa Ribeiriño,
22. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2020044464.

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

1.- Conceder a  don Domingos Ramón Martínez Garrido, licenza urbanística de obra maior para
proxecto básico e de execución de conservación de edificación e rehabilitación de planta baixa da
vivenda unifamiliar  sita  na  rúa  Ribeiriño,  número  22,  en  solo  urbano  consolidado,  consonte  ó
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 mesmas e a coordinación en materia de seguridade e saúde a arquitecta técnica dona
María Esperanza Fernández Rodríguez, e cun orzamento de execución material  de 120.389,49
Euros.

2.- Requirir á 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  23  de
febreiro do 2022 e ó informe xurídico de data 15 de marzo do 2022, que trasladaranse ó interesado
ós efectos de motivación.
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Réxime  de  recursos: Contra  este  acordo,  que  pon  fin  á  vía  administrativa,  pode  interpoñer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo
dun mes a contar  desde o día seguinte ao da recepción da notificación,  de conformidade cos
artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas; ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, ante
o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, a contar desde o
día seguinte ao da recepción da notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se optase por interpor o recurso de reposición
potestativo  non  poderá  interpor  recurso  contencioso-administrativo  ata  que  aquel  sexa  resolto
expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que poida
interpoñer vostede calquera outro recurso ou acción que estime procedente.

Condicións xerais:

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

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

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

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

2.- Rematadas as obras e dentro dos oito días seguintes, porao por escrito en coñecemento do
Concello, previa retirada das madeiras, estadas e materiais sobrantes para deixar expedito o paso
e limpa a rúa, que deberá repoñerse o seu estado anterior ás obras, 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.
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Unha vez salvada a planta baixa, será obrigatoria a retirada do valo de protección, debéndose
substituír 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  cumprase coa vixente Ordenanza Municipal  de limpeza de terreos e  solares e de
protección contra incendios forestais. 

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

14.-  Comunidade  de  Propietarios,  proxecto  básico  e  de  execución  para  instalación  de
ascensor sito na rúa dos Berrocás, 18. Exp. Seccion Licenzas Urbanísticas 2021050577.

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

1.- Conceder á “Comunidade de Propietarios C/ dos Berrocas Nº 18”, licenza urbanística de obra
para proxecto básico e de execución para instalación de ascensor en edificio de vivendas sito na
rúa  dos  Berrocás,  número  18,  en  solo  urbano  consolidado,  segundo  proxecto  redactado  pola
arquitecta dona Laura Barja Regueira, quen asume a dirección facultativa das obras, asumindo a
dirección técnica da execución das mesmas e a coordinación en materia de seguridade e saúde o
arquitecto técnico don Roberto Salgado Blanco, cun orzamento de execución material de 48.340,34
euros.

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 por
tódolos técnicos municipais ou sectoriais que informaron o proxecto.

Os presentes acordos tómanse en base ó informe técnico do Arquitecto Municipal de data
31 de xaneiro 2022 e ó informe xurídico de data 15 de marzo do 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 co
disposto nos 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:
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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
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. 
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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.

15.- Dona Laura Ruiz Soriano, representada por don Pablo Falcón Nóvoa.- Licenza de obra
para proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda no edificio plurifamiliar
sito na rúa Hernán Cortés nº 19 – 2º .- Expte. 2021040965

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

1.-  Conceder  a dona  Laura Ruiz  Soriano, con NIF 44.496.462-H,  representada por  don Pablo
Falcón  Nóvoa,  con  NIF  ***84.45**,  licenza de  obra  para  proxecto  básico  e  de  execución  de
rehabilitación de vivenda en edificio plurifamiliar sito na rúa Hernán Cortés nº 19–2º de Ourense
(con  referencia  catastral  3878040NG9837N0003OT),  redactado  polo  arquitecto  Pablo  Falcón
Nóvoa, quen asume a dirección facultativa das obras, cun orzamento de execución material de
55.500,00 euros, e de conformidade cos informes da arquitecta municipal de 28 de xaneiro de 2022
e co informe xurídico de data  7  de marzo  de  2022,  dos  cales  se achega copia  a  efectos  de
motivación.

2.- Requirir aos solicitantes para que, unha vez rematadas as obras, acheguen certificado final de
obra  de  técnico  competente  no  que  conste  que  as  obras  están  completamente  rematadas  e
axustadas  á  licenza  outorgada,  e  comunique  a  data  a  partir  da  cal  poderá  xirarse  visita  de
comprobación por tódolos técnicos municipais ou sectoriais que informaron o proxecto.

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  o 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 paragrafo 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
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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 vallas de madeira, aglomerado de madeira, canizos, arpilleiras, etc.

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

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

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

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

Deberá dar debido cumprimento á Ordenanza municipal de Limpeza vixente.

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

SERVIZO DE PLANEAMENTO, XESTIÓN URBANÍSTICA E PATRIMONIO

PATRIMONIO

16.-  Reclamación  de  responsabilidade  patrimonial  polas  lesións  sufridas  como
consecuencia dunha caída nun autobús urbano da liña 16. Expediente núm. 2021037680.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
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1.-  Arquivar a reclamación de responsabilidade patrimonial  presentada por dona Beatriz Veiga
Bouzón, no seu nome e no de don Manuel Alejandro Carrillo Veiga, por desaparición sobrevida do
obxecto da mesma, polas razóns expostas no informe xurídico de 11 de marzo  de 2022.

2.-  Notificar  aos interesados esta resolución xunto co informe xurídico de data 11 de marzo de
2022  que lle serve 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.

17.-  Reclamación de responsabilidade patrimonial  polos danos ocasionados no vehículo
4799FXF, como consecuencia dun impacto no cristal traseiro. Expediente núm. 2021040040

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

1.-  Estimar  a  reclamación  de  responsabilidade  patrimonial  presentada  por  dona  María  José
González  Moya, polos  prexuízos  sufridos  como  consecuencia  dun  impacto  no  vehículo  con
matrícula 4799FXF debido a traballos do servizo de Medio Ambiente, o día 28 de abril de 2021 na
rúa Bella Otero.

2.- Valorar os danos producidos en  douscentos trinta e un euros con cincuenta e tres céntimos
(231,53 €).

3.- Aprobar e dispoñer o gasto, e recoñecer a obriga a favor de dona María José González Moya
con DNI ***2534**, polo importe de  douscentos trinta e un euros con cincuenta e tres céntimos
(231,53 €) en concepto de indemnización por responsabilidade patrimonial con cargo á partida
orzamentaria 120.9200.22639.

4.- Trasladar este acordo á Tesourería Municipal para os efectos oportunos.

5.- Notificar este acordo aos interesados xunto co informe xurídico de 11 de marzo de 2022 que lle
serve 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.   
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SERVIZO DE CONTRATACIÓN

18.- Acordar, se procede, a prórroga do contrato do servizo de conservación, reparación,
verificación e substitución de pezas de equipos de impresión de diferentes marcas — Lote 1.
(Expediente núm. 2021005535).

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

1.-  Acordar a  prórroga  do  contrato  do  servizo  de  conservación,  reparación,  verificación  e
substitución de pezas de equipos de impresión de diferentes marcas — Lote 1 (expediente núm.
2021005535), adxudicado a Serteco OR SL (NIF: B32118713) mediante decreto do Alcalde número
2021005393, de 09/07/2021, nas seguintes condicións:

- Prazo da prórroga: 1 ano (dende o 14 de xullo de 2022 ata o 13 de xullo de 2023 inclusive).
- Prezo do contrato para o período de prórroga:

LOTE 1

Modelo
Número
copias

B/N

Custe max.
copia sen IVE Oferta

Número
copias
color

Custe max.
copia sen IVE Oferta

AF-2045 9.000 0,0099761 0,0094000
Bizhub 250 24.269 0,0133411 0,0120000
Bizhub 350 24.300 0,0093957 0,0090000
CLP-775ND 10.000 0,0149710 0,0135000 4.700 0,074899 0,070000
KM-2050 63.600 0,0101970 0,0090000
SCX-5835FN 25.000 0,0119464 0,0110000
SCX-5835FN 14.900 0,0119464 0,0110000

2.- Aprobar e dispoñer o gasto, por importe de 2.504,49€, con cargo ás aplicacións orzamentarias
e a distribución por anualidades seguintes:

Financiamento: Anualidade Total Aplicación orzamentaria Nº operación
R/Rfut 

2022 1.300,03 € 120.9202.22002 202200011102
2023 1.204,46 € 120.9202.22002 202200011105

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 (2023) se subordinará á existencia de crédito adecuado e suficiente que para
cada exercicio autoricen os respectivos orzamentos municipais.

19.-  Acordar, se procede, a prórroga do contrato do servizo de conservación, reparación,
verificación e substitución de pezas de equipos de impresión de diferentes marcas — Lote 2.
(Expediente núm. 2021005535).

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
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1.-  Acordar a  prórroga  do  contrato  do  servizo  de  conservación,  reparación,  verificación  e
substitución de pezas de equipos de impresión de diferentes marcas — Lote 2 (expediente núm.
2021005535), adxudicado a Serteco OR SL (NIF: B32118713) mediante decreto do Alcalde número
2021005393, de 09/07/2021, nas seguintes condicións:

- Prazo da prórroga: 1 ano (dende o 14 de xullo de 2022 ata o 13 de xullo de 2023 inclusive).
- Prezo do contrato para o período de prórroga:

LOTE 2

Modelo Número
copias B/N

Custe max.
copia sen

IVE
Oferta Número

copias color

Custe max.
copia sen

IVE
Oferta

OKI-ES8460
MFP 6.100 0,01 0,0085000 13.000 0,08 0,0740000

OKI-ES8460 14.100 0,0094039 0,0085000 20.980 0,078969 0,0740000

OKI-ES7470 12.050 0,0104500 0,0095000 19.050 0,066000 0,0600000

2.-  Aprobar e  dispoñer o  gasto,  por  importe  de  4.771,87  €,  con  cargo  ás  aplicacións
orzamentarias e a distribución por anualidades seguintes:

Financiamento: Anualidade Total Aplicación orzamentaria Nº operación
R/Rfut 

2022 2.410,08 € 120.9202.22002 202200010085
2023 2.361,79 € 120.9202.22002 202200010086

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 (2023) se subordinará á existencia de crédito adecuado e suficiente que para
cada exercicio autoricen os respectivos orzamentos municipais.

XESTIÓN ECONÓMICA E ORZAMENTARIA

20.-  Facturas ano 2021 non aprobadas en dito exercicio. Recoñecemento extraxudicial de
créditos XGL 6/2022 (expediente nº 2022004620).

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

1º) Aprobar as seguintes facturas (aprobación do gasto, da súa disposición e do recoñecemento
da obriga), por un importe total de 44.582,86 € (corenta e catro mil cincocentos oitenta e dous
euros con oitenta e seis  céntimos), correspondentes a gastos realizados no exercicio 2021 (R.E.C.
XGL 6/2022), que non puideron seguir a tramitación ordinaria para a súa aprobación no devandito
exercicio, a favor dos terceiros e con cargo aos créditos (R.C.) das aplicacións orzamentarias que
en cada caso se indican:

Código
Número
Cividas

Número
Factura

Data
Recep NIF  TERCERO ImporteOr

g
Fun
ci

Eco
nó

Factu
ra

12
0

912
0

2260
1

1755
87

20210484
37

F2166325 09-dic-
21

B32008377-SERITEC  S.L. 523,07

12
0

912
0

2260
1

1757
29

20210497
35 202166

16-dic-
21

B32449472-EL PINGALLO DE
ALBERTO S.L. 1.200,01

Nº RC
202200006260

TOTALAPLI.ORZAMENTARI
A

1.723,0
8

Disponible bolsa v.
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120/912/2 a 31/12/21 65.160,34

Crédito utiliz. en expte.anteri 561,84

12
0

920
0

2120
0

1751
29

20210467
61

EMIT-20210973 29-nov-
21

***6193**-NOVAS RODRIGUEZ
FRANCISCO XABIER

879,57

12
0

920
0

2120
0

1751
72

20210469
54 2021411

29-nov-
21

B32488025-MISTER REY
MULTISERVICIOS S.L. 375,10

12
0

920
0

2120
0

1752
94

20210475
64

3345366090 01-dic-
21

A50001726-SCHINDLER S.A. 248,56

12
0

920
0

2120
0

1753
09

20210475
10 94940000848

01-dic-
21

B85582013-INV.
PROTECCEION SL 1.840,64

12
0

920
0

2120
0

1756
11

20210484
91

2,10421E+13 09-dic-
21

B24012072-ASCENSORES
BURGASDIHER S.L.U.

795,37

12
0

920
0

2120
0

1756
46

20210487
58

A-83797 10-dic-
21

B01412824-RECEPTORA
PRIVADA DE SERVICIOS DE

SEGURIDAD  S.L.U.
256,86

12
0

920
0

2120
0

1756
92

20210495
33

VF1 000787 15-dic-
21

B32192064-AUROMAR S.L.
CAFETERAS

448,62

12
0

920
0

2120
0

1757
13

20210495
17 VF1 0000788795

15-dic-
21

B32192064-AUROMAR S.L.
CAFETERAS 148,83

12
0

920
0

2120
0

1759
09

20220000
09

3345394121 31-dic-
21

A50001726-SCHINDLER S.A. 248,56

12
0

920
0

2120
0

1759
24

20220000
08 3345394119

31-dic-
21 A50001726-SCHINDLER S.A. 741,51

12
0

920
0

2120
0

1759
25

20220000
17

3345394120 31-dic-
21

A50001726-SCHINDLER S.A. 729,65

12
0

920
0

2120
0

1760
09

20220005
10 200328785

05-ene-
22 A32104515-PARADELO S.A. 300,75

12
0

920
0

2120
0

1761
09

20220014
04

FAC142 12-ene-
22

***5179**-FERNANDEZ
MOREIRAS MIGUEL ANGEL

1.663,75

12
0

920
0

2120
0

1761
18

20220014
65 10N78019M

12-ene-
22

A28011153-ZARDOYA OTIS
S.A. 733,26

12
0

920
0

2120
0

1761
19

20220014
66

10N78020M 12-ene-
22

A28011153-ZARDOYA OTIS
S.A.

612,20

12
0

920
0

2120
0

1761
27

20220014
63 10N78018M

12-ene-
22

A28011153-ZARDOYA OTIS
S.A. 733,26

Nº RC
202200006264

TOTAL
APLI.ORZAMENTARIA

10.756,
49

12
0

920
0

2260
2

1756
73

20210489
46 V2021/0005452

13-dic-
21 A32100653-LA REGION S.A. 716,56

12
0

920
0

2260
2

1761
41

20220016
88

P001P----21120032 13-ene-
22

A32003915-RADIO ORENSE
S.A.

592,90

Nº RC
202200006269

TOTAL
APLI.ORZAMENTARIA

1.309,4
6

12
0

920
0

2270
6

1749
03

20210450
67

EMIT-105 16-nov-
21

G32359010-ASOCIACION TELE
TAXI OURENSE

37,75

12
0

920
0

2270
6

1754
68

20210479
80

EMIT21-45 03-dic-
21

B32451072-
CONSTRUCCIONES Y OBRAS

XURSAN  S.L.
182,66
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Nº RC
202200006266

TOTAL
APLI.ORZAMENTARIA

220,41

12
0

920
1

2140
0

1747
87

20210444
05 EMIT-87

10-nov-
21

A32018228-ANGEL ALVAREZ
QUINTELA S.A. 906,68

Nº RC
202200006270

TOTAL
APLI.ORZAMENTARIA

906,68

12
0

920
2

2161
0

1755
95

20210484
73 A20102021/1456

09-dic-
21

B36499960-IMATIA
INNOVATION S.L. 2.444,26

Nº RC
202200006271

TOTAL
APLI.ORZAMENTARIA

2.444,2
6

IGUAL BOLSA  VINCULACIÓN 15637,3

Disponible bolsa v.

120/920/2 a 31/12/21 76.510,45

Crédito utiliz. en expte.anteri 28.783,49

14
0

231
2

2266
5

1758
03

20210503
26

1203 21-dic-
21

B70102215-LILITH, ACCION
SOCIAL E EDUCATIVA S.L.

189,99

Nº RC
202200006329

TOTAL
APLI.ORZAMENTARIA 189,99

Disponible bolsa v.

140/2312/2 a 31/12/21 84.192,00

Crédito utiliz. en expte.anteri 3.286,05

14
0

231
8

2268
2

1759
54

20220002
60

32000-2021-12-
1039-N

03-ene-
22

Q2866001G-CRUZ ROJA
ESPAÑOLA ORENSE

1.047,00

Nº RC
202200006334

TOTAL
APLI.ORZAMENTARIA

1.047,0
0

Disponible bolsa v.

140/2318/2 a 31/12/21 129.737,64

Crédito utiliz. en expte.anteri 112,13

16
0

171
0

2262
0

1756
96

20210495
16

202191 15-dic-
21

J32452880-A1TOPOGRAFIA
S.C.

605,00

Nº RC
202200006341

TOTAL
APL.ORZAMENTARIA 605,00

16
0

171
0

2270
6

1729
82

20210294
07 EMIT21-20 09-jul-21

B32451072-
CONSTRUCCIONES Y OBRAS

XURSAN  S.L.
1.696,31

16
0

171
0

2270
6

1747
66

20210442
71 A84-2021

09-nov-
21 B32393357-COTO GRANDE 2.323,20

16
0

171
0

2270
6

1746
37

20210434
05

EMIT-2021-115 04-nov-
21

B32449100-COTO VERDE
OBRAS E SERVIZOS S.L.

11.942,7
0

16
0

171
0

2270
6

1749
52

20210453
90 A21-13

18-nov-
21

***8364**-GARCIA ALVES
FRANCO ALEXANDRE 4.397,25

16
0

171
0

2270
6

1751
74

20210469
62

FVVZ21-27747 29-nov-
21

B94102613-VERALEZA S.L.U. 3.684,44

16
0

171
0

2270
6

1757
95

20210501
97 B2021/B/12880

20-dic-
21

B32012056-COMERCIAL
AGRARIA MARTINEZ  S.L. 128,76

Nº RC
202200006332

TOTAL
APLI.ORZAMENTARIA

24.172,
66

IGUAL BOLSA  VINCULACIÓN
24.777,6

6

Disponible bolsa v.

160/171/2 a 31/12/21 80.631,56
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Crédito utiliz. en expte.anteri 1.452,00

18
0

334
0

2261
0

1761
13

20220014
05 152146001

12-ene-
22

A48138390-PROTECCION Y
SEGURIDAD TECNICA SA 432,90

Nº RC
202200006262

TOTAL
APLI.ORZAMENTARIA

432,90

Disponible bolsa v.

180/334/2 a 31/12/21 471.755,71

Crédito utiliz. en expte.anteri 5.632,33

24
0

132
0

2130
0

1760
62

20220008
25 940200707810

11-ene-
22

A28767671-RENTOKIL INITIAL
ESPANA  S.A. 642,29

Nº RC
202200006273

TOTAL APLI.ORZAMENTARIA 642,29

24
0

132
0

2219
9

1761
69

20220021
99 A21

18-ene-
22

B67724732-SUPRACLEAN
LIMPIEZA, S.L. 132,64

Nº RC
202200006272

TOTAL
APLI.ORZAMENTARIA

132,64

IGUAL BOLSA  VINCULACIÓN 774,93

Disponible bolsa v.

240/132/2 a 31/12/21 47.052,03

Crédito utiliz. en expte.anteri 3.190,77

TOTAL EXPTE 6-22
44582,8

6

2º)   Dar conta do presente acordo á Tesourería Municipal aos efectos contables oportunos.

INFRAESTRUTURAS

21.-  Rectificación  punto  2  da  X.G.L.  de  24.02.2022,  en  relación  con  licenza  de  obra  a
“Restaurantes McDonald´S, S.A.” en Avenida Otero Pedrayo. (Exp. 2022007342)

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

Único.- Rectificar o punto 2 do Acordo da Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 24 de
febreiro de 2022 no senso de facer constar que o número de CIF correcto da entidade autorizada,
RESTAURANTES MCDONALD’S SAU, é o número A28586097 en lugar do número A27812627
que consta no devandito acordo.

No resto permanecerá igual.

Réxime  de  recursos:  Este  acto  pon  fin  a  vía  administrativa  e  contra  él  poderase  interpoñer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que o ditou, no prazo dun
mes  contado  a  partires  do  día  seguinte  ao  da  recepción  da  notificación,  de  conformidade co
disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do procedemento administrativo
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común  das  Administracións  Públicas;  ou  ben  interpoñer  directamente  o  recurso  contencioso
administrativo.  Así  mesmo,  contra  este  poderase  interpor  directamente  o  recurso  contencioso
administativo ante o Xulgado Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses
contados a partires do día seguinte ao da recepción da notificación, conforme ó establecido no
artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa. Se
optase por interpoñer o recurso de reposición potestativo, non poderá interpor recurso contencioso
administrativo ate que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por
silencio. Todo iso, sen prexuízo de que poida interpoñer vostede calquera outro recurso ou acción
que estime procedente.
 

ASUNTOS SOCIAIS

22.- Convocatoria anual de subvencións para asociacións e entidades sen ánimo de lucro en
materia de servizos sociais. (Expd nº: 2022003245)

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

Primeiro.- Aprobar  a convocatoria para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia
competitiva  a  asociacións  e  entidades  sen  ánimo  de  lucro  en  materia  de  servizos  sociais  do
Concello de Ourense correspondentes ao exercicio 2022, segundo as bases reguladoras que rexen
a convocatoria.

Segundo.- Aprobar o gasto desta convocatoria con cargo á aplicación orzamentaria “Convocatoria
anual  de subvencións.  Benestar  Social”,  partida  140.2318.48900,  pola  contía  de 325.100,00  €
(trescentos vinte e cinco mil cen euros), do orzamento municipal correspondente ao ano 2022, co
RC núm. 202200003005, de 28/01/2022.

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

EXTRACTO DO ACORDO DA CONVOCATORIA PÚBLICA EN REXIME DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA DE SUBVENCIÓNS A ASOCIACIONES E ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO
EN  MATERIA  DE  SERVIZOS  SOCIAIS  PARA  O  EXERCICIO  2022  (Exp.2022003245)

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

Primeiro. Beneficiarios

A.- As asociacións e entidades validamente constituídas sen fin de lucro e que realicen actividades
de  interese  ou  promoción  social  ou  de  utilidade  pública  e  sexan  de  interese  municipal.
Asimesmo, serán requisitos esixibles as entidades, que cumpriran antes da data da proposta de
concesión de subvención, ademais dos previstos con carácter xeral nos artigos 8 e 10 da Lei de
subvencións  de  Galicia  nos  artigos  11  e  13  da  Lei  Xeral  de  Subvencións,  os  previstos  na
Ordenanza municipal de subvencións do Concello de Ourense.

Que teñan sede social ou delegación no termo municipal do Concello de Ourense. Se terá en conta
para determinar a sede social da entidade o domicilio que figure nos estatutos de ésta. De terse
modificado o domicilio social, acreditarase a modificación deste no rexistro de asociacións.

Que seus estatutos teñan como obxectivos e finalidades principais a prestación de servizos sociais
dirixidos a persoas e colectivos en situación de vulnerabilidade social, coincidentes co obxecto da
subvención.
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Estar inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociais (RUEPSS).

Que consten inscritas no Rexistro de asociacións municipais ou no Rexistro de Fundacións estatal
ou autonómico; ou acrediten ter solicitada a inscrición nos mesmos.

As entidades deberán cumprir os requisitos previstos na Lei de subvencións de Galicia, na Lei Xeral
de Subvencións, os previstos na Ordenanza municipal de subvencións do Concello de Ourense.

Segundo. Obxecto

Constitúe  o  obxecto  da  presente  convocatoria  a  concesión  de  subvencións,  en  réxime  de
concorrencia competitiva, destinadas a financiar programas, proxectos o actividades que, sendo
considerados de interese, promoción social ou de utilidade pública para o Concello de Ourense, no
ámbito dos servizos sociais,  promovan as asociacións e entidades sen ánimo de lucro;  dichos
programas, proxectos ou actividades deberán ir dirixidos prioritariamente a persoas e colectivos en
situación de vulnerabilidade social.

Terceiro. Bases reguladoras

As bases reguladoras están publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (nº163, de 17 de
xullo de 2019) e estarán a disposición dos interesados na páxina web do Concello de Ourense-
www.ourense.gal.

Cuarto. Contía

A concesión das subvencións desta convocatoria será atendida con cargo á partida do orzamento
municipal  correspondente  ao  exercicio  2022;  aplicación  orzamentaria  “  Convocatoria  anual  de
subvenciones. Bienestar Social”, partida 140.2318.48900, pola contía de trescentos vintecinco mil
cen euros (325.100,00€)

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes presentaranse no rexistro electrónico do Concello de Ourense ou en calquera das
formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común  das  administracións  públicas,  aportando  a  documentación  requirida  nas  Bases
Reguladoras.
O prazo  de  presentación  de  solicitudes  será  dun  mes desde o día  seguinte  á  publicación  do
extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

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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ARTES E FESTEXOS

23.- Aprobación das bases e da convocatoria do concurso de Maios e coplas de 2022. (Expe.
Núm. 2022008774)

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

1.- Aprobar as bases e a convocatoria do concurso de maios e coplas de Ourense 2022.

2.- Aprobar o gasto por importe de 15.000,00 € con cargo á partida 180.3340.48951 do orzamento
municipal vixente. (RC 202200011814)

3.- Ordenar a súa difusión en medios de comunicación par ao seu xeral coñecemento e efectos.

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

Ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, o Excmo. Sr Alcalde-Presidente, levantou a sesión ás
oito horas e cincuenta minutos (08h:50'), do que como Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno
Local dou fe.
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