
 

31/22.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO  
30 DE XUÑO DE 2022

Na cidade de Ourense, o trinta de xuño de 2022, sendo as oito horas e trinta minutos
(08:30’), 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 asistentes (6 votos a favor), a sesión ordinaria da Xunta de
Goberno Local de 23 de xuño de 2022.  

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.-  Dar  conta  da  sentenza  ditada  polo  Xulgado  do  contencioso  administrativo  nº  2  de
Ourense,  no  procedemento  abreviado  214/2021  promovido  a  instancia  de  María  Flora
Figueroa Rodríguez contra a desestimación por silencio de reclamación de responsabilidade
patrimonial. Expte. 2022026828

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 112/2022 ditada polo
Xulgado  do contencioso administrativo nº 2 de Ourense, no procedemento abreviado 214/2021
promovido a instancia de María Flora Figueroa Rodríguez contra a desestimación por silencio da
reclamación de responsabilidad patrimonial presentada en data 05/11/2020 polos danos sufridos no
seu coche por caerlle enriba unha sinal de tráfico, por importe de 236,92 euros.

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

3.-  Personamento  do  Concello  en  calidade  de  codemandado  diante  do  Xulgado  do
Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no  procedemento  abreviado  298/2022
interposto por Juan José Vázquez Lorden contra a resolución de data 13/09/2021 ditada pola
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galicia. Expte. 2022026829.
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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  codemandado  diante  do  Xulgado  do  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento abreviado 298/2022 interposto por Juan José Vázquez Lorden contra a resolución
de data 13/09/2021 ditada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galicia,
desestimatoria da reclamación de responsabilidade patrimonial presentada polas lesións sufridas
cando baixou do vehículo-furgoneta estacionado á altura do número 150 da Avenida de Zamora, no
termo municipal de Ourense, para a entrega de paquetería para UPS e meteu o pé esquerdo nun
burato na calzada, e acordar o personamento do Concello en calidade de codemandado.

4.-  Personamento  do  Concello  en  calidade  de  codemandado  diante  do  Xulgado  do
Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no  procedemento  abreviado  146/2022
interposto  por  Mª  Nieves  Álvarez  Blanco,  contra  a  desestimación  por  silencio  da
reclamación de responsabilidade patrimonial. Expte. 2022026831

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  codemandado  diante  do  Xulgado  do  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento  abreviado  146/2022  interposto  por  Mª  Nieves  Álvarez  Blanco,  contra  a
desestimación por silencio da reclamación de responsabilidade patrimonial presentada polos danos
causados no seu vehículo pola caída dunha pola dunha árbore do Parque Miño sito na Ribeira
Sacra num. 50 de Ourense.

5.-  Personamento  do  Concello  en  calidade  de  demandado  diante  do  Xulgado  do
Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no  procedemento  abreviado  135/22
interposto  por  Verónica  González  Rodríguez  contra  a  desestimación  por  silencio  da
solicitude de reclamación de responsabilidade patrimonial. Expte 2022026830.

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

Darse por informada de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de  demandado  diante  do  Xulgado  do  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento  abreviado  135/22  interposto  por  Verónica  González  Rodríguez,  contra  a
desestimación por silencio da solicitude de reclamación de responsabilidade patrimonial interposta
por mor dos danos ocasionados no vehículo 8215DDS, como consecuencia dun colector de lixo, na
rua  Vasco  Diaz  Tanco,  por  importe  de  839,52 euros.  Por  decreto  num.  2022005233  de  data
02/06/2022,  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. 

6.-  Sentenza  núm.  106/22  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de
Ourense, no Procedemento Ordinario núm. 32/2021, promovido por dona Margarita Martín
Rodríguez. Expte. 2019039477

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

1º.- Coñecer e interpoñer recurso de apelación diante da Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra a sentenza núm. 106/22, de 9 de xuño de 2022,
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ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense, no procedemento ordinario
núm.  32/2021,  promovido   por  dona  Margarita  Martín  Rodríguez.  A  tal  fin  confíreselle  a
representación municipal á Avogacía Consistorial.

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

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

7.- Dª María Dolores García Prieto, licenza de obra para ampliación de garaxe-almacén sita
na Granxa de Santa Cruz. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2018024845.

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

1.- Conceder  a dona María Dolores García Prieto, licenza de obra para ampliación de garaxe-
almacén  na  Granxa  de  Santa  Cruz  –  Ourense.  (REF.Catastral  3891015NG8839S0001DP),
consonte ao proxecto básico e de execución redactado polo arquitecto don José Antonio Rodríguez
Basalo, que asume a dirección de obra, asumindo a dirección de execución o arquitecto técnico
don Isidoro Sobrino Vide, cun presuposto de execución material de 9.585 euros, de conformidade
co informe técnico de data 07/05/2019, á resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da
Consellería  de Cultura  e  Turismo da  Xunta  de Galicia  de 29/07/2021 e ó  informe xurídico de
20/06/2022 que se xuntan a efectos de motivación.

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

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

Condicións Xerais:

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

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

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

Deberá darse cumprimento ó contemplado no Decreto 352/2002 de 5 de decembro polo que se
regula a produción de residuos de construción e demolición, debendo o produtor de residuos contar
coa preceptiva autorización da Consellería de Medio Ambiente. 

8.- D. Andrés Fernández Gómez, licenza de obra para techar superficie contigua a un galpón
na Estrada de Vigo 57-Untes. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2019044748.

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

1.- Denegar  a Andrés Fernández Gómez, licenza de obra para techar superficie contigua a un
galpón de 28 metros cadrados na estrada de Vigo 57 – Untes, de conformidade cos informes da
aparelladora  municipal  de  data  14/07/2020  e  25/08/2020,  do  xefe  do  servizo  de  licenzas  de
23/04/2021 e 19/07/2021 e da Tax de 20/06/2022, toda vez que estamos en presenza dun  chan
clasificado como rústico no que non se exerce ningunha actividade agropecuaria. 
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2.- Compróbese por inspección de obras que se as devanditas obras foron ou non realizadas.
Déase traslado do que resulte á sección de disciplina urbanística aos efectos oportunos.

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

9.-  Comunidade  de  Propietarios,  proxecto  básico  e  de  execución  para  instalación  de
ascensor en edificio de vivendas na rúa Inmaculada, 2. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas
2021049471.

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/ Inmaculada Nº 2”, licenza urbanística de obra para
proxecto básico e de execución para instalación de ascensor en edificio de vivendas sito na rúa
Inmaculada número 2, 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 Antonio Gómez Couto, cun orzamento de execución material de 99.312,45 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 ao informe técnico do Arquitecto Municipal de data
29 de abril  2022 e ao informe xurídico de data 21 de xuño do 2022,  que forman parte desta
resolución, os cales trasladaranse aos interesados aos efectos de motivación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deberá darse cumprimento ó contemplado no Decreto 174/2005, de 9 de xuño, polo que se regula
a produción e xestión de residuos de construción e demolición, debendo o produtor de residuos
contar coa preceptiva autorización da Consellería de Medio Ambiente.
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10.-  Comunidade de Propietarios, proxecto básico e de execución de reforma de portal e
modernización  de  ascensor  existente  no  edificio  sito  na  rúa  Camiino  Caneiro,  2.  Expte.
Sección Licenzas Urbanísticas 2022015978.

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

1.- Conceder á “Comunidade de Propietarios Avda. Habana Nº 87”, licenza urbanística de obra
para proxecto básico e de execución de reforma de portal e modernización de ascensor existente
no edificio sito na rúa Camino Caneiro número 2, en solo urbano consolidado, segundo proxecto
redactado polas arquitectas dona Paula Feijoo Calviño e dona Emma Noriega García, asumindo a
dirección  facultativa  das  obras  a  arquitecta  dona  Paula  Feijoo  Calviño,  e  cun  orzamento  de
execución material de 35.500 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 ao informe técnico da Arquitecta Municipal de data
20 de xuño do 2022 e ao informe xurídico de data 22 de xuño do 2022, que forman parte desta
resolución, os cales trasladaranse aos interesados aos efectos de motivación.

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

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. 

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.

SERVIZO DE PLANEAMENTO, XESTIÓN URBANÍSTICA E PATRIMONIO

PATRIMONIO

11.-  Reclamación de responsabilidade patrimonial  polos danos ocasionados no vehículo
4726  HPR  como  consecuencia  dun  impacto  no  cristal  traseiro.  Expediente  núm.
2019017369.RC – 202200032771.

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 don  Rafael  Barreiro
Heredia, polos prexuízos sufridos como consecuencia dun impacto no vehículo con  matrícula
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4726 HPR, debido a traballos do servizo de Medio Ambiente o día 23 de abril  de 2019 no
recinto da Asociación de Veciños de San Miguel de Canedo.

2.- Valorar os danos producidos en cento oitenta euros con cincuenta e tres céntimos (180,53 €).

3.- Aprobar e dispoñer o gasto e recoñecer a obriga a favor de don Rafael Barreiro Heredia, con
DNI ***3137**, polo importe de cento oitenta euros con cincuenta e tres céntimos (180,53 €) 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 2 de maio 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.   

SERVIZO DE CONTRATACIÓN

12.- Aprobación, se procede, do expediente para contratar, mediante procedemento aberto, e
tramitación ordinaria, a concesión administrativa da xestión integral da Praza de Abastos
número 2 da Ponte. (Expte. 2022022849)

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, e tramitación ordinaria, a
concesión  administrativa  da  xestión  integral  da  Praza  de  Abastos  número  2  da  Ponte,  coa
correspondente  aprobación  do  prego  de  cláusulas  técnicas  e  administrativas  particulares,
establecéndose como canon mínimo a cantidade anual de 28.903,00 euros IVE incluído.

2º.-  Dispoñer a  apertura  do  procedemento  de  adxudicación,  polos  trámites  do  procedemento
aberto.

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

Ningunha.
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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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