
 

23/22.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO  
26 DE MAIO DE 2022

Na cidade de Ourense, o vinte e seis de maio de 2022, sendo as oito horas e trinta minutos
(08h30’), 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/as que participan na votación (5 votos a favor), e
a abstención da concelleira dona Ana María Fernández Morenza, a acta da sesión ordinaria da
Xunta de Goberno Local de 19 de maio de 2022, que a fundamenta por non asistir a devandita
sesión.

 

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.-  Sentenza  núm.  81/21  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de
Ourense,  no  Procedemento  Abreviado  núm.  193/2021,  promovido  por  Dª  Pacita  Prieto
Villarino. Expte. 2021037351

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

1º.- Coñecer a sentenza núm. 81/21, de 11 de maio de 2022, ditada polo Xulgado Contencioso-
Administrativo núm. 2 de Ourense, no recurso procedemento abreviado núm.  193/2021, promovido
por  Dª Pacita Prieto Villarino.

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

3.-  Sentenza  núm.  82/21  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de
Ourense,  no Procedemento  Abreviado núm.  194/2021,  promovido  por  D.  Francisco  José
Ovejero García .Expte. 2021037104

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
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1º.- Coñecer a sentenza núm. 82/21, de 11 de maio de 2022, ditada polo Xulgado Contencioso-
Administrativo núm. 2 de Ourense, no recurso procedemento abreviado núm. 194/2021, promovido
por   D. Francisco José Ovejero García.

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. 45/22, interposto por D. Juan Manuel Cavda Expósito contra
o  acordo  do  Pleno  do  Tribunal  Económico-Administrativo  do  Concello  de  Ourense  de
16/12/2021. Expte. 2022011281

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.  45/22,  interposto  por  D.  Juan  Manuel  Cavda Expósito  contra  o
acordo do Pleno do Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Ourense de 16/12/2021,
inadmitindo  a  reclamación  económica-administrativa  interposta  contra  a  autoliquidación  polo
Imposto sobre Incremento  de Valor dos Terreos de Naturaleza Urbana (2.694,82 €). 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 18/01/2023.

5.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 49/22, interposto por D. José Luis López Cerradelo contra o
acordo  do  Pleno  do  Tribunal  Económico-Administrativo  do  Concello  de  Ourense  de
16/12/2021. Expte. 2022012741

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. 49/22, interposto por D. José Luis López Cerradelo contra o acordo
do  Pleno  do  Tribunal  Económico-Administrativo  del  Concello  de  Ourense  de  16/12/2021,
inadmitindo a trámite por extemporánea  a reclamación económica-administrativa  interposta fronte
á Resolución do Xefe do Órgano de Xestión Tributaria de 11/03/2021, desestimando o recurso de
reposición interposto fronte á  resolución desestimatoria da solicitude de rectificación  polo Imposto
sobre Incremento  de Valor dos Terreos de Naturaleza Urbana. 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 18/01/2023.

6.-  Sentenza  núm.  85/22  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de
Ourense,  no  Procedemento  Abreviado  núm.  180/2021,  promovido  por  D.  Baldomero  Cid
González. Expte. 2022003943

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
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1º.- Coñecer  a sentenza núm. 85/22 de 13 de maio de 2022, ditada polo Xulgado Contencioso-
Administrativo núm. 2 de Ourense, no  procedemento abreviado núm.  180/2021, promovido  por
D.  Baldomero Cid González.

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

7.-  Sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
Procedemento Abreviado núm. 184/2021, promovido por D. Gerardo Flórez Menéndez. Expte.
2021036805

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 12 de maio de 2022, ditada polo Xulgado Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Ourense, no  procedemento abreviado núm.  184/2021, promovido  por
D.  Gerardo Flórez Menéndez

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

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

8.- 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. 60/22, interposto por D. José Manuel Rego López, contra a
desestimación presunta do recurso de reposición interposto fronte ó Decreto 222104297, de
3 de novembro de 2021. Expte. 2022021409

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.  60/22,  interposto  por  D.  José  Manuel  Rego  López,  contra  a
desestimación presunta do recurso de reposición interposto fronte ó Decreto 222104297, de 3 de
novembro de 2021, polo que o Alcalde do Concello de Ourense dita o cesamento do recorrente
como  persoal  eventual.  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  17/01/2023.

9.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
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procedemento abreviado núm. 63/22, interposto por Dª Sabela Ferreiro Iglesias, contra a
resolución desestimatoria de 3/11/2021. Expte. 2022021414

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. 63/22, interposto por Dª Sabela Ferreiro Iglesias, contra a resolución
desestimatoria de 3/11/2021, desestimando a petición de abono de pluses, diferenzas de pagas
extras e retribucións  complementarias correspondentes ó período de policía local en practicas 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  18/01/2023.

10.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de  demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento  abreviado  núm.  65/22,  interposto  por  Dª  Lorena  Gómez  Pérez,  contra  a
resolución desestimatoria de 17/11/2021. Expte. 2022021415

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. 65/22, interposto por Dª Lorena Gómez Pérez, contra a resolución
desestimatoria de 17/11/2021  desestimando a petición de abono de pluses, diferenzas de pagas
extras e retribucións complementarias correspondentes ó periodo de policía local en practicas, 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  18/01/2023.

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

11.-  Comunidade  de  Propietarios,  proxecto  básico  e  de  execución  de  instalación  de
ascensor   na  rúa  Nicomedes  Pastor  Díaz,  11.  Expte.  Sección  Licenzas  Urbanísticas
2022020021.

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

1.- Conceder  á  Comunidade de Propietarios Nicomedes Pastor Díaz 11, con NIF H-32139743,
licenza de obra para  Proxecto Básico e de Execución de instalación de ascensor no edificio de
vivendas  sito  na  Rúa  Nicomedes  Pastor  Díaz  nº  11  de  Ourense  (con  referencia  catastral
3172001NG9837S0084PQ), consonte ao proxecto redactado pola arquitecta Paula Feijoo Calviño,
quen  asume a  dirección  facultativa  das  obras,  asumindo a  dirección  de  execución  da  obra  o
arquitecto técnico Germán Girones Paradelo, cun orzamento de execución material de 52.605,00
euros, e de conformidade, tanto co informe técnico de data 23 de maio de 2022 como co xurídico
de 24 de maio de 2022, dos que se achega copia a efectos de motivación.

2.- Autorizar, a instancia da Comunidade de Propietarios Nicomedes Pastor Díaz 11, con NIF H-
32139743, a aplicación da excepcionalidade do apartado II.3 do anexo II do Decreto da Xunta de
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Galicia 29/2010, de 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de
Galicia,  en base  aos  motivos  expostos  no proxecto  presentado  e nas  condicións  definidas  no
mesmo, de conformidade co previsto no art. 16 do citado Decreto e co exposto no informe técnico
de data 23 de maio de 2022.

3.- 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  ó  que se reciba o
presente documento, non podendo interromperse por tempo posterior a seis meses.

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

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

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

2.- Rematadas as obras e dentro dos oito días seguintes, porao por escrito en coñecemento do
Concello, previa retirada das madeiras, estadas e materiais sobrantes para deixar expedito o
paso  e  limpa  a  rúa,  que  deberá  repoñerse  o  seu  estado  anterior  ás  obras,  substituíndo  o
pavimento deteriorado ou que fose removido.

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

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

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

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

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

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

Deberá 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.

12.-  COMUNIDADE  DE  PROPIETARIOS  IRMÁNS  XESTA,  12.-  Licenza  urbanística  para
proxecto básico e de execución de instalación de ascensor en edificio sito na rúa Irmáns
Xesta, 12.- Expte. Sección de Licenzas Urbanísticas 2022012561

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

1.- Conceder á Comunidade de Propietarios Irmáns Xesta 12, con NIF H-32346892, representada
por Juan Carlos Tourís  Lores,  con NIF ***64.03**,  licenza de obra para  Proxecto Básico e  de
Execución de instalación de ascensor no edificio de vivendas sito na Rúa Irmáns Xesta nº 12 de
Ourense  (con  referencia  catastral  3377801NG9837N0013QS), consonte  ao  proxecto  redactado
polo arquitecto Juan Carlos Tourís Lores, quen asume a dirección facultativa das obras, asumindo
tanto a dirección de execución da obra como a coordinación da mesma o arquitecto técnico Antonio
Touza González, cun orzamento de execución material de 103.102,24 euros, e de conformidade
tanto co informe técnico de data 3 de maio de 2022 como co xurídico de 18 de maio de 2022, dos
que se achega copia a efectos de motivación.

2.- Autorizar, a instancia da Comunidade de Propietarios Irmáns Xesta 12, con NIF H-32346892,
representada por Juan Carlos Tourís Lores, con NIF ***64.03**, a aplicación da excepcionalidade
do apartado II.3 do anexo II do Decreto da Xunta de Galicia 29/2010, de 4 de marzo, polo que se
aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, en base aos motivos expostos no
proxecto presentado e nas condicións definidas no mesmo, de conformidade co previsto no art. 16
do citado Decreto e co exposto no informe técnico de data 3 de maio de 2022.

3.- 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
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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  ó  que se reciba o
presente documento, non podendo interromperse por tempo posterior a seis meses.

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

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

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

2.- Rematadas as obras e dentro dos oito días seguintes, porao por escrito en coñecemento do
Concello, previa retirada das madeiras, estadas e materiais sobrantes para deixar expedito o paso
e limpa a rúa, que deberá repoñerse o seu estado anterior ás obras, substituíndo o pavimento
deteriorado ou que fose removido.

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

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

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

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

13.- D. Manuel Barja Bande, licenza urbanística de segregación de baixo "B" sito na planta
baixa  do  inmoble  2  da  rúa  Araceli  Ancochea.  Expte.  Sección  Licenzas  Urbanísticas
2016029935.

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

Único.- Conceder a don Manuel Barja Bande, licenza urbanística de segregación do baixo “B” sito
na  planta  baixa  do  inmoble  número  2  da  rúa  Araceli  Ancochea,  coa  referencia  catastral
2695024NG9829S0026JF, de conformidade coa descrición que a continuación se realiza:

FINCA MATRIZ

Local sito no baixo “B” sito na planta baixa do inmoble número 2 da rúa Araceli Ancochea,
coa referencia catastral 2695024NG9829S0026JF. Cunha superficie construída de 170,00 m2. En
solo urban consolidado. Cós seguintes lindeiros:

Norte: dona Matilde Abeijón Veloso. 
Sur: Finca número 3 da División Horizontal.
Leste: rúa Araceli Ancochea.
Oeste: don Alfonso e dona Matilde Abeijón Veloso. 

FINCAS RESULTANTES

-BAIXO “B1”-

Local sito no baixo “B” sito na planta baixa do inmoble número 2 da rúa Araceli Ancochea.
Cunha superficie construída de 149,38 m2. En solo urban consolidado. Cós seguintes lindeiros:

Norte: dona Matilde Abeijón Veloso. 
Sur: Finca número 3 da División Horizontal e Baixo “B2” resultante.
Leste: rúa Araceli Ancochea e Baixo “B2” resultante.
Oeste: don Alfonso e dona Matilde Abeijón Veloso. 

-BAIXO “B2”-
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Local sito no baixo “B” sito na planta baixa do inmoble número 2 da rúa Araceli Ancochea.
Cunha superficie construída de 20,62 m2. En solo urban consolidado. Cós seguintes lindeiros:

Norte: Baixo “B1” resultante. 
Sur: Finca número 3 da División Horizontal.
Leste: rúa Araceli Ancochea.
Oeste: Baixo “B1” resultante.   

Todo elo segundo o proxecto obrante 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 do Arquitecto Municipal de data 22
de abril  do 2022 e  ó  informe xurídico  de data  16 de  maio  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 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.

14.-  Dona ALEJANDRA BABARRO NOVOA.- Licenza urbanística para proxecto básico e de
execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar sita na rúa Oliveiras, 18, Seixlabo.- Expte.
Sección de Licenzas Urbanísticas 2022007627.

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

1.- Conceder a Alejandra Babarro Novoa, con NIF ***47.45**, licenza de obra para Proxecto Básico
e de Execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar sita na Rúa Oliveiras nº 18 de Seixalbo,
Ourense (con  referencia  catastral  4344010NG9844S0001XP), consonte  ao  proxecto  e  máis  o
anexo redactado polo arquitecto Nicanor Cid Lama, quen asume a dirección facultativa das obras,
asumindo tanto a dirección de execución da obra como a coordinación da mesma a arquitecta
técnica Mónica Lamela Lamela, cun orzamento de execución material de 83.827,87 euros, e de
conformidade tanto co informe técnico de data 3 de maio de 2022 como co xurídico de 19 de maio
de 2022, dos que 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.                   
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Rexime  de  recursos: Contra  este  acordo,  que  pon  fin  á  vía  administrativa,  pode  interpoñer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo
dun mes a contar desde o día seguinte ao da recepción da notificación,  de conformidade cos
artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas; ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, ante
o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, a contar desde o
día seguinte ao da recepción da  notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13
de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se optase por interpor o recurso de reposición
potestativo  non  poderá  interpor  recurso  contencioso-administrativo  ata  que  aquel  sexa  resolto
expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que poida
interpoñer vostede calquera outro recurso ou acción que estime procedente.

Condicións Xerais:

1.- Conforme ao disposto no artigo 145 da Lei 2/2016, 10 de febreiro, do Solo de Galicia, o prazo
de iniciación das obras é de 6  meses contados a partires  do día  seguinte  ó que se reciba o
presente documento, non podendo interromperse por tempo posterior a seis meses.

Ase mesmo, o prazo de terminación das obras é de tres anos contados do mesmo xeito que o
sinalado no 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 limpa a rúa, que deberá repoñerse o seu estado anterior ás obras, substituíndo o pavimento
deteriorado ou que fose removido.

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

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

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

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

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

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

15.-  Corrección de erro material en acordo da Xunta de Goberno Local. Expediente núm.
2020022169.

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

• Rectificar de oficio o punto terceiro do acordo núm. 20 da Xunta de Goberno Local 28 de
abril  de 2022,  por existir  un erro material  no mesmo de acordo co exposto no informe
xurídico de 19 de maio de 2022, quedando redactado como segue:

Onde di: “ (…) 202200011412 (...)”

Debe dicir: “202200018444”

O resto do acordo mantense coa mesma redacción.

• Comunicar este acordo á Tesourería Municipal aos efectos contables oportunos.

16.-  Reclamación  de  responsabilidade  patrimonial  polas  lesións  sufridas  como
consecuencia dunha caída na rúa Río Mao. Expediente núm. 2020008114.

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

1.-  De  acordo  co  Consello  Consultivo  de  Galicia,  estimar  parcialmente  a  reclamación  de
responsabilidade patrimonial presentada dona  María del Carmen Doforno Iglesias, polas lesións
sufridas por caída na rúa Río Mao, o 16 de abril de 2019, valorándose os danos en dezaseis mil
trescentos oitenta e un euros con sesenta e oito céntimos ( 16.381,68 €) e en consecuencia 

2.- Aprobar e  dispoñer o gasto, e  recoñecer a obrigación a favor de  dona  María del Carmen
Doforno Iglesias con DNI ***2416**, por importe de dezaseis mil trescentos oitenta e un euros con
sesenta  e  oito  céntimos  (16.381,68 €) en  concepto  de  indemnización  por  responsabilidade
patrimonial con cargo á partida orzamentaria 120.9200.22639.
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O pagamento farase mediante transferencia bancaria para o que a beneficiaria deberá aportar a
correspondente  ficha  de  terceiros  na  Tesourería  Municipal  da  que  se  achegará  o  impreso  de
solicitude normalizado.

3.- Darlle traslado deste acordo ao Consello Consultivo de Galicia en cumprimento do establecido
no artigo 45 do Decreto 91/2015 de 18 de xuño, polo que se aproba o regulamento de organización
e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia.

4.- Notificar este acordo á interesada xunto co informe xurídico de 25 de abril de 2022 que lle
serve de motivación significándolle a obrigatoriedade de abrir ficha de terceiros para proceder ao
pago.

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

Réxime de recursos: Este acto 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
con matrícula 9912-KSJ, como consecuencia de que unha arqueta se atopaba destapada na
rotonda de Palmés (OU-0521). Expediente núm. 2020022179.

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  Julián  Besteiro
Álvarez, no nome e representación de María José Sueiro Damil e Mapfre España SA, polos danos
ocasionados no vehículo 9912-KSJ, na rotonda de Palmés (OU-0521), por non ser competencia
desta Administración.

2.- Remitir as actuacións á Deputación Provincial de Ourense en cumprimento do establecido no
artigo 14 da Lei 40/15, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

3.- Notificar este acordo a Julián Besteiro Álvarez e  aos demais interesados xunto co informe
xurídico de data 11 de maio de 2022 e do Servizo de Infraestruturas de 2 de maio 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.  
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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.   

18.-  Reclamación de responsabilidade patrimonial  polas danos sufridos no vehículo con
matricula 4033JSP, polo mal estado dunha vía. Expediente núm. 2022017962.

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

1.-  Inadmitir  a reclamación  de  responsabilidade  patrimonial  presentada  por don  Daniel  Angel
Muñoz Ruiz, en representación de AXA Seguros Generales S.A., polos danos sufridos no vehículo
4033JSP, por non ser o Concello de Ourense a Administración competente para resolvela. 

2.- Remitir as actuacións ó Concello de Puente Viesgo, en cumprimento do establecido no artigo
14 da Lei 40/15, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

3.- Notificarlle a Daniel Angel Muñoz Ruiz, o informe xurídico de data 9 de maio 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 CONTRATACIÓN

19.-  Acordar,  se procede, a segunda prórroga do contrato do servizo de mantemento da
aplicación informática SENECA do Concello de Ourense. (Expte. 2022006272)

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 do servizo de mantemento da aplicación informática
SENECA do Concello de Ourense (expediente núm. 2018026141), adxudicado a SPICA SL, titular
do NIF B36603363, na data 11/07/2019, nas seguintes condicións:

- Prazo da prórroga: 1 ano (dende o 1 de agosto de 2022 ata o 31 de xullo de 2023 inclusive).

- Prezo do contrato para o período de prórroga: 1.815,00 euros, do que 1.500,00 € corresponde ao
principal e 315,00 € ao IVE.
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2.-  Aprobar compromiso  de  gasto,  por  importe  de  1.815,00€,  con  cargo  ás  aplicacións
orzamentarias e a distribución por anualidades seguintes:

Anualidade Importe Aplicación orzamentaria RC

2023: 1.815,00 € 120.9202.21610 202200006557

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.

20.- Aprobar, se procede, o expediente para contratar o servizo de axencia de medios para
xestionar a difusión da publicidade do Concello de Ourense en medios de comunicación de
prensa escrita, radio, televisión e páxinas web. (Expte. 2022006613)

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

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

21.- Aprobación, se procede, do expediente para contratar, mediante procedemento aberto, a
subministración, instalación en réxime de alugueiro de elementos decorativos do alumeado
de Nadal 2022 – 2023. (Expte. 2022012675)

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,  o  subministro,
instalación en réxime de alugueiro de elementos decorativos do alumeado de Nadal 2022 – 2023,
coa correspondente aprobación das cláusulas administrativas e técnicas, declarando expresamente
que o contrato distribúese nas seguintes anualidades:
 
 Ano 2022: 20.000,00 € con cargo á partida orzamentaria 240.4312.22668. 

Año 2023:  579.000,00 €,  suxeito  á  condición suspensiva de existencia  de crédito  adecuado e
suficiente na partida orzamentaria correspondente.

2º.- Aprobar o gasto para a anualidade 2022 por importe de 20.000,00 euros, con cargo a partida
240.4312.22668.

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

EDUCACIÓN

22.- Aprobación das bases e convocatoria do XIII Certame de Cinema Internacional Escolar
Ouff Escola 2022. ( Expt. Número 2022013513)

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 dos Premios do XIII  Certame de Cinema Internacional
escolar, OUFF Escola.
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2.- Aprobar  o gasto, por importe de 3000 €, con cargo á partida 200 3260 22610 do orzamento
municipal. (RC 202200028116).

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

XUVENTUDE

23.-  Bases Reguladoras e convocatoria para a selección de proxectos de actividades do
Concello de Ourense destinados á mocidade, co fin de elaborar o programa de actividades,
Ourense Xove 2022. (Expte. Núm. 2022013002)

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

1.- Aprobar as bases reguladoras e convocatoria para a selección de proxectos de actividades do
Concello  de  Ourense  destinados  á  mocidade,  co  fin  de  elaborar  o  programa  de  actividades,
Ourense Xove 2022.

2.- Aprobar o gasto da convocatoria nas seguintes contías:

Numero Operación: 20220012910
Partida: 300.3370.22620.
Importe: 60.000€

3.- Ordenar as súas publicacións na páxina web do Concello e nun dos xornais de máxima difusión
da provincia.

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 corenta e cinco minutos (08h:45’), do que como  Concelleiro-Secretario da Xunta de
Goberno Local dou fe.
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