
 

15/22. ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE  
31 DE MARZO DE 2021

Na cidade de Ourense, o   trinta e un  de marzo  de dous mil vinte e dous, sendo as oito
horas e  trinta minutos (8h:30'), reúnese a Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria e 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  D.
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, 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 acta da sesión ordinaria de
Xunta de Goberno Local de 31 de marzo de 2022.

 
AVOGACIA CONSISTORIAL

2.-  Dar conta que polo Servizo de Patrimonio remitiusenos expediente administrativo para
reclamar  xudicialmente  danos  ocasionados  en  bens  de  titularidade  municipal.  Expte
2022012217.

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

Darse por informada de que polo Servizo de Patrimonio remitiusenos expediente administrativo
para reclamar xudicialmente os danos ocasionados   por don Diego Grandio Cid, propietario do
vehículo marca Mercedes, modelo Viano, con matrícula 8914- KJH, nunha árbore situada na rúa
Río Támega o día 29 de xuño de 2019. Esta avogacia considera conveniente que se acorde o
exercizo das accions xudiciais  procedentes. 

3.-  Dar conta que polo Servizo de Patrimonio remitiusenos expediente administrativo para
reclamar  xudicialmente  danos  ocasionados  en  bens  de  titularidade  municipal.   Expte
2022012218.

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

Darse por informada de que polo Servizo de Patrimonio remitiusenos expediente administrativo
para reclamar xudicialmente os danos ocasionados  por don James Arley Sánchez Erazo, sendo
conductor do vehículo marca SEAT ARONA, con matrícula 4342-KYS, no bordillo da beirarua e
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nunha  maceta  sita  na  praza  Eduardo  Barreiros  o  15/09/2020,  e  asegurado  en  MAPFRE,  por
importe de 2.821,40 euros. Esta Avogacía considera conveniente que se acorde o exercizo das
accions xudiciais  procedentes. 

4.-  Dar conta que polo Servizo de Patrimonio remitiusenos expediente administrativo para
reclamar  xudicialmente  danos  ocasionados  en  bens  de  titularidade  municipal.  Expte
2022012219.

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

Darse por informada de que polo Servizo de Patrimonio remitiusenos expediente administrativo
para reclamar xudicialmente os danos ocasionados o 10 de outubro de 2020 o vehículo marca
Audi, modelo A-3, con matrícula 5735-GHY, do que é titular a don Miguel González Sepúlveda,
causou danos nun farol do alumeado público na avenida Otero Pedrayo. No momento do sinistro
conducía o automóbil don Juan Carlos Ruiz Toubes. Esta Avogacía considera conveniente que se
acorde o exercizo das accions xudiciais  procedentes. 

5.-  Dar conta que polo Servizo de Patrimonio remitiusenos expediente administrativo para
reclamar  xudicialmente  danos  ocasionados  en  bens  de  titularidade  municipal.  Expte
2022012220.

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

Darse por informada de que polo Servizo de Patrimonio remitiusenos expediente administrativo
para  reclamar  xudicialmente  os  danos  ocasionados  por  José  Diego  Reinal  Solla  polos  danos
ocasionados nunha  farola do alumado publico sito na Rúa Doctor Marañón o día 4 de marzo de
2019, cando conducía o vehículo marca Lecitrailer, modelo 3E20, con matrícula R-4613-BHC, do
que e propietaria a mercantil SICAL FINISTERRE SL. Esta Avogacía considera conveniente que se
acorde o exercizo das accions xudiciais  procedentes. 

6.- Dar conta do Auto aclaratorio ditado polo Xulgado do contencioso administrativo nº 2 de
Ourense,  no  procedemento  abreviado  280/2021  promovido  a  instancia  de  JOAN  VISPO
DELFINO, MAPFRE ESPAÑA SA contra a sentenza de data 17/03/2021 pola existencia dun
erro na cuantía indemnizatoria e no nome do perxudicado. Expte. 2022011771.

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

1º. Coñecer  e non recorrer  o Auto ditado polo Xulgado  do contencioso administrativo nº 2 de
Ourense, no procedemento abreviado 280/2021 promovido a instancia de JOAN VISPO DELFINO,
MAPFRE ESPAÑA SA  contra a sentenza de data 17/03/2021 pola existenza dun erro na cuantía
indemnizatoria e no nome do perxudicado.

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

7.-  Dar  conta  da  sentenza  ditada  polo  Xulgado  do  contencioso  administrativo  nº  2  de
Ourense,  no procedemento ordinario 195/2021 promovido a instancia  de  JOSE MANUEL
RODRIGUEZ  JACOME  contra  a  desestimación  presunta  por  silencio  administrativo  da
solicitude  efectuada  de  emisión  de  certificado  de  antigüedade  da  parcelación.  Expte
2022011779
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A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:

1º.  Coñecer  e  non  recorrer   a  sentenza  51/2022  ditada  polo  Xulgado  do  contencioso
administrativo  nº  2  de  Ourense,  no  procedemento  ordinario  abreviado  195/2021 interposto  por
JOSE  MANUEL  RODRIGUEZ  JACOME   contra  a  desestimación  presunta  por  silencio
administrativo da  solicitude efectuada de emisión de certificado de antigüedade da parcelación
recollida  no  documento  privado  de  data  7/09/2000,  referido  a  parcela  catastral
32900A076001070000PK, e ampliado posteriormente a resolución expresa da Xunta de Goberno
Local de 22 de octubre de 2021, pola que se desestima a solicitude.

2º.  Darlle traslado  da Sentenza ao Servizo de Urbanismo (planeamento e xestión) para o seu
coñecemento e efectos oportunos.

8.- Dar conta da Providencia ditada polo Tribunal Supremo en Autos de recurso de casación
5628/2021, que devén do recurso de apelación 4435/2017 promovido a instancia de José
Gómez  Quintas  contra  a  sentenza  134/2021  de  12  de  marzo  da  Sala  do  Contencioso
administrativo do TSJ Galiza (sección segunda) confirmatoria en apelación da ST de 10 de
xullo de 2017, que desestimou o PO 367/2015 en materia de legalización de inmoble. Expte
2022012155.

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

1º. Coñecer e non recorrer a Providencia ditada polo polo Tribunal Supremo en Autos de recurso
de casación 5628/2021, que devén do recurso de apelación 4435/2017 promovido a instancia de
José  Gómez  Quintas  contra  a  sentenza  134/2021  de  12  de  marzo  da  Sala  do  Contencioso
administrativo do TSJ Galiza (sección segunda) confirmatoria en apelación da ST de 10 de xullo de
2017,  que  desestimou  o  PO  367/2015  interposto  contra  a  denegación  da  licencia  de  obra  e
execución de 5 vivendas na Rúa Bande por non axustarse ao PGOU´86.2.

2º.-  Darlle  traslado  do  Auto  ao  Servizo  de  Urbanismo,  Negociado  de  Licenzas  para  o  seu
coñecemento e efectos oportunos.

9.-  Dar  conta  da  sentenza  ditada  polo  Xulgado  do  contencioso  administrativo  nº  1  de
Ourense,  no  procedemento  abreviado  144/2021  promovido  a  instancia  de  ROSA MARIA
FERNANDEZ PREGUIGUEIRO contra a desestimación presunta por silencio administrativo
da reclamación de responsabilidade patrimonial interposta por caída. Expte 2022011780.

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 os intereses municipais a sentenza 52/2022 ditada
polo Xulgado do contencioso administrativo nº 1 de Ourense, no procedemento abreviado 144/2021
interposto por ROSA MARIA FERNANDEZ PREGUIGUEIRO.

2º.  Darlle traslado da Sentenza ao Servizo de Patrimonio para o seu coñecemento e efectos
oportunos.
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10.- Personamento do Concello calidade de demandado diante do Xulgado do Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Ourense, no procedemento ordinario 28/2022 interposto por JUAN
JOSE RODRIGUEZ NOCELO en representación de RODRIGUEZ NOCELO C.B. en materia de
apertura. Expte 2022011811.

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  ordinario  28/2022  interposto  por  JUAN  JOSE  RODRIGUEZ  NOCELO  en
representación de RODRIGUEZ NOCELO C.B.  contra a desestimación por silencio da solicitude
de copia e desprecinto de local sito en Valle Inclán,  núm. 3.

Infórmase de que mediante o decreto núm.2022001306 de data 21/02/2022, 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.

11.- Personamento do Concello diante do Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 1 de
Ourense,  no procedemento abreviado 15/2022 interposto por  AXA SEGUROS e RAQUEL
AGUIRRE GONZALEZ en materia de resposabilidade patrimonial. Expte 2022011783.

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  15/2022  interposto  por  AXA  SEGUROS  e  RAQUEL  AGUIRRE
GONZALEZ  en  materia  de  resposabilidade  patrimonial  polos  danos  sufridos  no  VEHÍCULO
9368LGB por mor dun alcorque sito na rua Río Támega, por importe de 505,9 euros. A data do
xuizo e o 13/09/2022 

Infórmase de que mediante o decreto núm.2022001467 de data 23/02/2022, 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.

12.- 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.  12/22,  interposto  por  D.  David  Davite  Aguiar.  Expte.
2022012268.

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. 12/22, interposto por D. David Davite Aguiar contra a desestimación
presunta do recurso de reposición frente a desestimación por silencio administrativo  do escrito
presentado polo actor solicitando ou aboamento dá cantidade de 700 en concepto  de indemnidad
ao ser a administración encargada do resarcimiento das lesións e secuelas sufridas no exercicio do
seu  cargo.  Acordouse  remitir  o  expediente  administrativo  que  deu  lugar  ó  acto  administrativo
impugnado  e  emprazar  a  todos  os  interesados  téndose,  por  conseguinte,  efectuado  o
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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  11/10/2022.

13.- 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.  13/22,  interposto  por  D.  David  Davite  Aguiar  Expte.
2022012270

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. 13/22, interposto por D. David Davite Aguiar contra a desestimación
presunta do recurso de reposición frente a desestimación por silencio administrativo  do escrito
presentado  polo  actor  solicitando  ou  aboamento  dá  cantidade  de  1.160  en  concepto   de
indemnidad ao ser a administración encargada do resarcimiento das lesións e secuelas sufridas no
exercicio  do  seu  cargo.  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  11/10/2022.

14.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de  demandado  diante  do  Xulgado  do  Social  núm.  3  de  Ourense,  no  procedemento  de
impugnación de actos de la Administración núm. 176/22, interposto por FREMAP contra a
resolución do INSS. Expte. 2022012274.

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 Social núm. 3 de Ourense, no procedemento de impugnación
de actos de la Administración  núm. 176/22, interposto por  FREMAP contra a resolución do INSS
declarando  a  incapacidad  permanente  total  de  Dª  Elda  Salgado  Montes.  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.

15.- Sentenza sendo aclarada polo auto notificado en data 24-03-2022 ditados polo Xulgado
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense, no Procedemento Abreviado núm. 2/2021,
promovido por Dª Mª José Gómez Alonso, Dª Beatriz Gómez Alonso e Dª Genoveva Alonso
Cabido. Expte. 2021005090.

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 de 1 de febreiro de 2022 e o auto de 22 de marzo de 2022, ditados polo
Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no   procedemento  abreviado  núm.
2/2021, promovido  por Dª Mª José Gómez Alonso, Dª Beatriz  Gómez Alonso e Dª Genoveva
Alonso Cabido .

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

16.-  Sentenza  núm.  52/2022  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de
Ourense, no Procedemento abreviado núm. 109/2021, promovido por PROFALSA SOCIEDAD
LIMITADA. Expte.2022012261.

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

1º. Coñecer a sentenza núm. 52/2022 de 22 de marzo de 2022, ditada polo Xulgado Contencioso-
Administrativo núm. 2 de Ourense, no procedemento abreviado núm. 109/2021, promovido  por
Profalsa S.L..

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

17.-  Sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
Procedemento Ordinario núm. 261/2021, promovido por Dª Rosario Estévez Dacal. EXPTE.
2021046623.

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

1º. Coñecer a sentenza de 14 de marzo de 2022, ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo
núm. 2 de Ourense, no  procedemento ordinario núm.  261/2021, promovido  por  Dª Rosario
Estévez Dacal.

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

18.- Sentenza ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no Recurso de Apelación
núm.  4186/2021,  promovido  por  Genoveva  Encarnación  Alonso  Cabido,  Beatriz  Gómez
Alonso e María José Gómez Alonso contra a Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-
Administrativo  número  2  de  Ourense,  no  Procedemento  ordinario  231/2018-D.  Expte.
2022012478.

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

1º.  Coñecer  a  sentenza  ditada  polo  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia  no  Recurso  de
Apelación núm. 4186/2021, promovido por Genoveva Encarnación Alonso Cabido, Beatriz Gómez
Alonso  e  María  Jose  Gómez  Alonso  contra  a  Sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-
Administrativo número 2 de Ourense, no Procedemento ordinario 231/2018-D.

2º.-  Darlle traslado da Sentenza ao Servizo de Urbanismo (Disciplina Urbanística) para o seu
coñecemento e efectos oportunos.
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19.-  Sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
Procedemento  Abreviado  169/2019-A,  promovido  por  PROMEIGA  DE  CONTRATAS  Y
SERVICIOS S.L, contra a inactividade do Concello en relación a petición formulada en data
21 de febreiro de 2019 sobre condicións de urbanización e alineaciones e rasantes. Expte.
2022012467.

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

1º. Coñecer e recorrer a sentenza núm. 46/2022 ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo
número Dous de Ourense, no Procedemento Abreviado  169/2019-A, promovido por PROMEIGA
DE CONTRATAS Y SERVICIOS S.L,  contra  a  inactividade  do  Concello  en  relación  a  petición
formulada  en  data  21  de  febreiro  de  2019  sobre  condicións  de  urbanización  e  alineacions  e
rasantes.

2º.  Darlle  traslado da  Sentenza  ao  Servizo  de  Urbanismo  e  Infraestruturas  para  o  seu
coñecemento e efectos oportunos.

20.-  Sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
Procedemento Ordinario 235/2020, promovido por MARCELINO FERNANDEZ E HIJOS S.L.
Expte. 2022012474.

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

1º. Coñecer e recorrer a sentenza núm. 165/2021 ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo
número  Un  de  Ourense,  no  Procedemento  Ordinario  34/2020,  promovido  por  VILLA  ALTA
PROYECTOS S.L.

2º.- Darlle traslado da Sentenza ao Servizo de Urbanismo (Xestión e Planeamiebto Urbanístico)
para o seu coñecemento e efectos oportunos.

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

21.-  Comunidade  de  Propietarios,  proxecto  básico  e  de  execución  para  instalación  de
ascensor sito Ctra. de la Granja 53. Exp. Sección Licenzas Urbanisticas 2021043694.

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

1.- Conceder a “Comunidade de Propietarios C/ Carretera de la Granja Nº 53” licenza urbanística
de obra para proxecto básico e de execución para instalación de ascensor en edificio de vivendas
sito  na rúa Carretera de la  Granja  número 53,  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
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e saúde o arquitecto técnico don Roberto Salgado Blanco, cun orzamento de execución material de
52.569,71 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 o informe técnico da Arquitecta Municipal de data 21 de
marzo 2022 e o informe xurídico de data 22 de marzo do 2022, que forman parte desta resolución,
os cales trasladaranse os interesados os 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 produzca a súa desestimación por silencio. Todo iso sen perxuízo 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).

Así 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  convinte  co  fin  de  recoñecer  o  seu  estado  de
construcción 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 valla 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,  a valla 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
a  valla  sen  dano  para  a  baldosa.  A  construcción  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.
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• 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  producción  e  xestión  de  residuos  de  construcción  e  demolición,  debendo  o
productor de residuos contar ca preceptiva autorización da Conselleria de Medio Ambiente.

22.-  Comunidade de  Propietarios,  proxecto  básico e  de  execución  de  modernización  de
ascensor sita Avda. Otero Pedrayo 18. Exp. Sección Licenzas Urbanisticas 2021045512.

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

1.- Conceder a  “Comunidade de Propietarios Avda. Otero Pedrayo Nº 18” licenza urbanística de
obra para proxecto básico e de execución de modernización de ascensor existente no edificio sito
na Avenida Otero Pedrayo número 18, 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 46.382,35 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 o informe técnico do Arquitecto Municipal de data 3 de
marzo  do  2022 e  o  informe  xurídico  de  data  22  de  marzo do  2022, que  forman  parte  desta
resolución, os cales trasladaranse os interesados os 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 produzca a súa desestimación por silencio. Todo iso sen perxuízo 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).

Así 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  convinte  co  fin  de  recoñecer  o  seu  estado  de
construcción 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 valla 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,  a valla 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
a  valla  sen  dano  para  a  baldosa.  A  construcción  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
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  producción  e  xestión  de  residuos  de  construcción  e  demolición,  debendo  o
productor de residuos contar ca preceptiva autorización da Conselleria de Medio Ambiente. 

23.- Dª Paula Pereira Deza, proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda sita
Arcediagos 7-2º. Exp.Sección Licenzas Urbanisticas 2022006605.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:
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1.- Conceder a dona Paula Pereiro Deza, con NIF ***65.00**, representada por dona Maricarmen
González Iglesias, con NIF ***48.75**,  licenza de obra  para  proxecto básico e de execución de
rehabilitación de vivenda en edificio plurifamiliar sito na rúa Arcediagos  nº 7 – 2º  de Ourense (con
referencia catastral 3779104NG9837N0004KY),  redactado pola arquitecta  Maricarmen González
Iglesias, quen asume a dirección facultativa das obras, cun orzamento de execución material de
64.379,48 euros, e de conformidade cos informes do arquitecto municipal de 10 de marzo de 2022
e co informe xurídico de data 23 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 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 valla 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,  a valla colocarase á
aliñación do edificio. Nos sitios onde exista beirarrúa de pedra, executarase a fábrica de
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ladrillo sobre un apoio ou zócolo non adherido ao pavimento, de xeito que poida demolerse
a  valla  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 ca preceptiva autorización da Consellería de Medio Ambiente.

24.-  Comunidade de Propietarios, proxecto básico e de execución de reforma de portal e
modernización de ascensor sita Avda. Santiago 8.

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

1.- Conceder a “Comunidade de Propietarios Avda. Santiago Nº 8” licenza urbanística de obra para
proxecto básico e de execución de reforma de portal e modernización de ascensor existente no
edificio sito  na Avenida de Santiago número 8,  en solo urbano consolidado,  segundo proxecto
redactado pola arquitecta don Laura Barja Regueira quen asume a dirección facultativa das obras,
e cun orzamento de execución material de 75.670,59 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 o informe técnico do Arquitecto Municipal de data 24 de
xaneiro  do 2022 e o informe xurídico de data 24 de marzo do 2022,  que forman parte  desta
resolución, os cales trasladaranse os interesados os 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 produzca a súa desestimación por silencio. Todo iso sen perxuízo 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
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presente documento e despois de comezadas as obras non poderán suspenderse por un período
superior a seis meses (salvo resolución xudicial).

Así 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  convinte  co  fin  de  recoñecer  o  seu  estado  de
construcción 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 valla 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,  a valla 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
a  valla  sen  dano  para  a  baldosa.  A  construcción  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
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  producción  e  xestión  de  residuos  de  construcción  e  demolición,  debendo  o
productor de residuos contar ca preceptiva autorización da Conselleria de Medio Ambiente.

APERTURAS
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25.-  "D.  JOSE  ANTONIO  FERNANDEZ  PEREZ.-  EXPTE.  DE  APERTURAS  2021029220.-
Licenza de segregación de local "E-F",  destinado a oficina administrativa,  sita na planta
primeira  do  edificio  número  9  da  Rúa  Valle  Inclán,  con  referencia  catastral
3884003003NG9838S0070YO."

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

Único.- Conceder a don  José Antonio Fernández Pérez licenza urbanística de segregación do
local “E-F”, destinado a oficina administrativa, sito na planta primeira do edificio número 9 da rúa
Valle Inclán,  coa referencia catastral 3884003NG9838S0070YU, de conformidade coa descrición
que a continuación se realiza:

FINCA MATRIZ

Local  destinado a oficina administrativa sito na planta primeira do edificio número 9 da rúa Valle
Inclán, coa referencia catastral 3884003NG9838S0070YU. Cunha superficie construida de 105,26
m2. En solo urban consolidado. Cós seguintes lindeiros:

• Norte: Edificio sito na rúa Bedoya número 8. 
• Sur: Local estremeiro.
• Leste: Corredor de acceso e escaleiras.
• Oeste: Quinteiro pechado de don José Caride e Hdos. de Joaquín Álvarez. 

FINCAS RESULTANTES

-LOCAL “A”-

Local  destinado a oficina administrativa sito na planta primeira do edificio número 9 da rúa Valle
Inclán.  Cunha  superficie  construida  de  56,26 m2.  En  solo  urban  consolidado.  Cós  seguintes
lindeiros:

• Norte: Edificio sito na rúa Bedoya número 8. 
• Sur: Local “B” segregada.
• Leste: Corredor de acceso e escaleiras.
• Oeste: Quinteiro pechado de don José Caride e Hdos. de Joaquín Álvarez.

-LOCAL “B”-

Local  destinado a oficina administrativa sito na planta primeira do edificio número 9 da rúa Valle
Inclán.  Cunha  superficie  construida  de  49,01 m2.  En  solo  urban  consolidado.  Cós  seguintes
lindeiros:

• Norte: Local “A” segregada. 
• Sur: Local estremeiro.
• Leste: Corredor de acceso e escaleiras.
• Oeste: Quinteiro pechado de don José Caride e Hdos. de Joaquín Álvarez.  

Todo elo segundo o proxecto obrante no expediente.

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

O presente acordo tomase en base o informe técnico da Arquitecta Técnica Municipal de data 3 de
novembro do 2021 e informe xurídico de data 23 de marzo do 2022, que forman parte desta
resolución, os cales trasladaranse os interesados os 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
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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 perxuízo de que poida
interpoñer vostede calquera outro recurso ou acción que estime procedente.

XESTIÓN ECONÓMICA E ORZAMENTARIA

26.-  Facturas ano 2021 non aprobadas en dito exercicio. Recoñecemento extraxudicial de
créditos XGL 7/2022 (expediente nº 2022008599)

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 69.214,43 € (sesenta e nove mil douscentos catorce euros con
corenta  e  tres  céntimos),  correspondentes  a  gastos realizados no exercicio  2021 (R.E.C.  XGL
7/2022), que non seguiron 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 Importe 

Org Funci Econó Fac-
tura

100 1532 22699 175117 2021046798 0FCN00004881 29-nov-21 B99099095-ARGAEX
PIRAMIDE 2006 S.L. 1.825,65

Nº RC
202200010068

TOTAL APL.
ORZAMENTARIA 1.825,65

Disponibl en bolsa v.

100/153/2 a 31/12/21 3.483.729,41

Crédito utilizado expte.anteri 11.357,56

100 1650 21900 175560 2021048373 16795 09-dic-21 B32493694-SALTOKI
OURENSE S.L. 2.819,89

100 1650 21900 175561 2021048374 16794 09-dic-21 B32493694-SALTOKI
OURENSE S.L. 2.844,58

100 1650 21900 175588 2021048433 100210134 09-dic-21 B32191660-ELECTRICIDAD
CID S.L. 8.742,25

Nº RC
202200010069

TOTAL APLI.
ORZAMENTARIA 14.406,72

Disponibl en bolsa v.

100/165/2 a 31/12/21 106.075,57

Crédito utiliz. en expte.anteri 13.139,30
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120 9200 21200 175145 2021046815 VGSF15692 29-nov-21 B32171118-SEGURIDAD
JAPON S.L. 746,69

120 9200 21200 175495 2021048169 21173 03-dic-21
B32278533-

CONSTRUCCIONES VIDE
ARIAS  S.L.

2.570,95

Nº RC
202200010070

TOTAL APLI.
ORZAMENTARIA 3.317,64

120 9201 20400 175610 2021048490 ZX1111880 09-dic-21 A28278026-PLATAFORMA
COMERCIAL DE RETAIL SAU 392,00

120 9201 20400 175794 2021050192 ZX1111911 20-dic-21 A28278026-PLATAFORMA
COMERCIAL DE RETAIL SAU 420,00

Nº RC
202200010071

TOTAL APLI.
ORZAMENTARIA 812,00

120 9201 21400 175089 2021046471 EMIT-6 25-nov-21
A87527800-PLACAS DE

PIEZAS Y COMPONENTES
DE RECAMBIOS SAU

28,91

120 9201 21400 175204 2021047192 202100000738 30-nov-21 B32122491-HERMANOS
ABAD ORENSE  S.L. 20,52

120 9201 21400 175331 2021047562 159921000005536 02-dic-21 A15117609-SUPERVISION Y
CONTROL  S.A. 674,31

120 9201 21400 175608 2021048488 TA1106211 09-dic-21 A28278026-PLATAFORMA
COMERCIAL DE RETAIL SAU 247,00

120 9201 21400 175609 2021048489 TA1106088 09-dic-21 A28278026-PLATAFORMA
COMERCIAL DE RETAIL SAU 31,94

120 9201 21400 175949 2022000250 159921000006106 03-ene-22 A15117609-SUPERVISION Y
CONTROL  S.A. 386,36

120 9201 21400 174971 2021045419 FC4100887 18-nov-21 B36893220-ROFERVIGO  S.L. 131,16

120 9201 21400 175793 2021050190 TA1106247 20-dic-21 A28278026-PLATAFORMA
COMERCIAL DE RETAIL SAU 196,90

Nº RC
202200010072

TOTAL APLI.
ORZAMENTARIA 1.717,10

120 9205 22000 175549 2021048258 FE-58 08-dic-21 ***8355**-ARAGONES
HERRERO JUAN M. 179,18

120 9205 22000 175999 2022000503 1582224 05-ene-22

B06304984-SOCIEDAD
ESPANOLA  MAQUINAS

PARA AGUA ENVASADA S.L.
SEMAE 

126,61

120 9205 22000 176329 2022005342 EMIT-414 09-feb-22 J32394025-GRAFICAS
OLYMPIA SC 1.133,04

Nº RC
202200010073

TOTAL APLI.
ORZAMENTARIA 1.438,83

120 9205 22001 176485 2022005548 V-FAC-REN+2021-
RE/FV00006 09-feb-22 A58417346-WOLTERS

KLUWER ESPAÑA, S.A. 2.512,00

Nº RC
202200010074

TOTAL APLI.
ORZAMENTARIA 2.512,00

IGUAL BOLSA V 9.797,57

Disponibl en bolsa v.

120/920/2 a 31/12/21 60.861,44

Crédito utiliz. en expte.anteri 44.420,79

160 1710 22706 175637 2021048718 1229 10-dic-21 B94179975-INTEGRALPLANT
BAIXO MIÑO  S.L. 1.201,20

Nº RC
202200010075

TOTAL APLI.
ORZAMENTARIA 1.201,20

Disponibl en bolsa v.
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160/171/2 a 31/12/21 55.853,90

Crédito utiliz. en expte.anteri 26.229,66

160 4590 21900 175022 2021045857 DA1101735 22-nov-21 A28278026-PLATAFORMA
COMERCIAL DE RETAIL SAU 629,20

160 4590 21900 175446 2021047971 ELEC21-27 03-dic-21 ***7762**-NOVOA IGLESIAS
DANIEL 13.840,32

160 4590 21900 175607 2021048487 DA1101764 09-dic-21 A28278026-PLATAFORMA
COMERCIAL DE RETAIL SAU 629,20

Nº RC
202200010076

TOTAL APLI.
ORZAMENTARIA 15.098,72

Disponibl en bolsa v.

160/459/2 a 31/12/21 73.770,26

Crédito utiliz. en expte.anteri 0,00

180 3340 22721 175689 2021049443 SH21019 15-dic-21 ***7649**-RUBEN
DOMINGUEZ DE LA FUENTE 1.452,00

Nº RC
202200010077

TOTAL APLI.
ORZAMENTARIA 1.452,00

Disponibl en bolsa v.

180/334/2 a 31/12/21 438.049,02

Crédito utiliz. en expte.anteri 6.065,23

200 2410 22611 174697 2021044161 VICH06059 09-nov-21 B32491995-GALAINOVA 2.0
S.L. 1.337,98

200 2410 22611 174712 2021044203 VICH06060 09-nov-21 B32491995-GALAINOVA 2.0
S.L. 1.815,33

200 2410 22611 174729 2021044151 VICH06058 09-nov-21 B32491995-GALAINOVA 2.0
S.L. 685,77

Nº RC
202200010078

TOTAL APLI.
ORZAMENTARIA 3.839,08

200 2410 22706 174996 2021045624 -112117 19-nov-21
B15829443-VALORA

CONSULTORES DE GESTION
SL

16.819,00

Nº RC
202200010079

TOTAL APLI.
ORZAMENTARIA 16.819,00

IGUAL BOLSA V. 20.658,08

Disponibl en bolsa v.

200/241/2 a 31/12/21 195.055,64

Crédito utiliz. en expte.anteri 0,00

200 3230 21200 175314 2021047530 EMIT-202102066 01-dic-21 B32149361-DI SEYS  S.L. 362,71

Nº RC
202200010080

TOTAL APLI.
ORZAMENTARIA 362,71

Disponibl en bolsa v.
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200/323/2 a 31/12/21 57.000,17

Crédito utiliz. en expte.anteri 3.055,81

200 3260 22610 175003 2021045627 FACE08 19-nov-21 ***4312**-WILLIE EARL
LADSON WALLACE 2.520,00

200 3260 22610 175517 2021048202 1  - CE-OU- AT /
2021 07-dic-21 ***4519**-GONZÁLEZ GIL

ELIAS JOSÉ 130,00

200 3260 22610 175518 2021048205 2 - CE-OU- 4T /
2021 07-dic-21 ***4519**-GONZÁLEZ GIL

ELIAS JOSÉ 400,00

Nº RC
202200011136

TOTAL APLI.
ORZAMENTARIA 3.050,00

Disponibl en bolsa v.

200/326/2 a 31/12/21 113.901,64

Crédito utiliz. en expte.anteri 0,00

240 1350 22609 175992 2022000430 FO-000405 04-ene-22 B27186568-APETECEME SL 42,70

Nº RC
202200010081

TOTAL APLI.
ORZAMENTARIA 42,70

Disponibl en bolsa v.

240/135/2 a 31/12/21 5.243,49

Crédito utiliz. en expte.anteri 1.554,40

240 4312 22659 175103 2021046806 1259 29-nov-21 ***4707**-MOREDA ALVAREZ
ROBERTO 20,57

Nº RC
202200010082

TOTAL APLI.
ORZAMENTARIA 20,57

Disponib en bolsa v.

240/431/2 a 31/12/21 108.027,36

Créd. utiliz.  expte.anteri 0,00

300 4320 22610 176179 2022002406 23A1057 18-ene-22 B70204094-COMBINA
SOCIAL  S.L. 1.298,51

Nº RC
202200010033

TOTAL APLI.
ORZAMENTARIA 1.298,51

Disponib en bolsa v.

300/432/2 a 31/12/21 129.510,75

Crédito utiliz. en expte.anteri 0,00

TOTAL EXPTE. REC  7-22 69214,43

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

 

PERSOAL E RECURSOS HUMANOS

27.- Abono de 149,83€ en concepto de xuros ordenados en execución definitiva 35/2001, no
procedemento  abreviado  118/2020  do  Xulgado  do  Contencioso-Administrativo  núm.1  de
Ourense. (Expediente 2022011572).
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A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:

Primeiro.- Executar o auto de 23 de novembro de 2021 do Xulgado Contencioso Administrativo
número  1  de  Ourense  correspondente  á  execución  de  títulos  xudiciais  35/2021  e  referido  ao
Procedemento Abreviado 118/2020, en relación aos xuros nos seguintes termos:

• Aprobar,  dispor  o gasto e recoñecer a favor do Xulgado do Contencioso Administrativo
número 1 de Ourense a cantidade de cento corenta e nove euros con noventa e tres
céntimos (149,93 €) e ingresar na conta xeral de consignacións do Xulgado Contencioso
Administrativo núm.1 de Ourense titular do CIF nº S-8200003-E, conta nº ES 55 0049 3569
9200  05001274  con  número  en  concepto  de  referencia  3207000095003521,  en
cumprimento do Auto de Execución de Títulos xudiciais Xudiciais 35/2021 de data 23 de
novembro de 2021 derivado do Procedemento Abreviado 118/2020; con cargo á aplicación
orzamentaria  260.0111.35200  (xuros  de  demora)  do  orzamento  municipal  vixente  (RC
Núm. Operación 202200011815) polo concepto de xuros.

Segundo.- Dar traslado da presente resolución ao departamento de Tesourería.

Terceiro.- Devólvase xustificante do pago ao departamento de Persoal.

ARTES E FESTEXOS

28.-  Cumprimento execución definitiva 0000019/2019 EJP de sentenza 08/2017 ditada polo
Xulgado  Contencioso-Administrativo  número  un  de  Ourense,  no  recurso  contencioso-
administrativo núm. 287/2017 promovido por SWEET NOCTURNA, S.L., contra o concello de
Ourense. (exp. Núm 2017001180)

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

1.- En cumprimento do decreto ditado o día 20 de xullo de 2021 pola letrada da Administración de
Xustiza  do  xulgado  do  contencioso-administrativo  núm.  1  de  Ourense  na  execución  definitiva
19/2019, aprobar e dispoñer o gasto e recoñecer a obrigación a favor do xulgado do contencioso-
administrativo núm. 1 de Ourense (CIF S-8200003-E) por importe de mil trescentos oitenta e oito
euros con noventa e catro céntimos de euro (1.388,94 €) en concepto de liquidación de intereses,
con cargo á partida orzamentaria 260.0111.35200.
 
O pagamento farase mediante consignación na conta núm. ES 55 0049 3569 9200 05001274
indicando como concepto 3207000095001919.

2.- Darlle traslado da resolución que se dite ao xulgado do contencioso-administrativo núm. 1 de
Ourense para os efectos oportunos na execución definitiva 0000019/2019.

3.-  Darlle  traslado  deste  acordo  á Tesourería  Municipal  para os  efectos contables  oportunos,
deberá comunicarse o xustificante de pago o servizo de cultura.

INFRAESTRUTURAS
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29.- Convalidación omisión da fiscalización previa no Decreto da Alcaldía 2021008361, de 12
de novembro de 2021.( Expte. 2021023779)

A Xunta de Goberno Local, procede a votación, resultando 3 votos a favor de D.O. e 3 votos
en contra de P.P. Procédese a unha segunda votación, e persistindo o empate, resolve o voto de
calidade do Alcalde, polo que, de conformidade coa proposta, acordou:

Primeiro.- Rectificar o acordo da Xunta de Goberno do 17 de marzo de 2022, de convalidación da
omisión da fiscalización previa no Decreto da Alcaldía 2021008361, de 12 de novembro de 2021,
renunciando ao carácter retroactivo da convalidación efectuada.

Segundo.- Recoñecer a favor da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural co CIF Q1500273F,
o  dereito  a  percibir  a  suma  de  1.849,00€  en  concepto  liquidación  dos  xuros  acordados  no
expediente  2021/79/000/IR  107-2021-2021/79/000/00851/ZET  correspondentes  ao  importe
anticipado da subvención prevista para o Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018 da
Xunta de Galicia, PM 17-284, pola obra denominada mellora do camiño de acceso ao núcleo de
Zaín, que serán aboados con cargo ao mesmo concepto de ingresos que rexistrou a concesión da
subvención, isto é, o concepto 75004 “ Subv. Xunta mellora camiños municipais“
 
Terceiro.- Ordenar o seu pagamento, con carácter urxente e prioritario, a favor da Xunta de Galicia
con CIF S1511001H, por atoparse esta débeda en periodo executivo.

Cuarto.- Darlle traslado deste acordo ó departamento de Tesourería aos efectos do seu reflexo na
contabilidade municipal e ó departamento de Intervención para o seu coñecemento.

A Concelleira dona Ana María Fernández Morenza, solicita que conste en acta, a seguinte
intervención:

“Con data 25/02/22 por  esta  Xunta de Goberno,  por  unanimidade de todos os seus membros
acordouse validar a omisión de fiscalización neste procedemento. 

Con  data  17/03/22  por  esta  Xunta  de  Goberno  por  unanimidade  de  todos  os  seus  membros
acordouse a aplicación retroactiva do acto de convalidación acordado o 25/02/22. 

Este  acordo  foi  notificado  ao  departamento  de  Tesourería  o  día  21/03/22,  departamento  que
realizou todos os trámites da súa competencia para proceder ao pago nese mesmo día.

Con data 22/03/22 por parte do alcalde emitiuse providencia dirixida ao interventor ordenándolle
que procedese con carácter urxente e prioritario á tramitación do pago da obrigación recoñecida na
resolución validada por Xunta de Goberno. 

Con data 23/03/22 por parte de Intervención emitiuse un oficio de devolución dando unha serie de
argumentos para negarse ao cumprimento do solicitado.

Con esa mesma data desde Tesourería púxose no meu coñecemento e no do Alcalde o contido do
oficio de Intervención. 

Con data 24/03/22 eu solicitei ao Coordinador Xeral que emitise informe de cales eran os trámites
para seguir tras a negativa do Interventor.

O devandito informe non consta no expediente,  constando unicamente un informe proposta do
Coordinador de Infraestruturas, que é Arquitecto, para que esta Xunta de Goberno deixe sen efecto
a retroactividade acordada. 

Por iso,  entendemos que xa tomamos validamente os acordos necesarios para o pago destes
intereses de demora sin que exista necesidade legal de tomar ningún acordo máis.”

TURISMO E TERMALISMO
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30.- Proxecto refundido de reforma para a adaptación á lei de regulación do aproveitamento
lúdico  das  augas  termais  de  Galicia  e  mellora  de  accesibilidade  na  piscina  termal  das
Burgas.

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

Único.-  Aprobar o  Proxecto  refundido  de  reforma  para  a  adaptación  á  lei  de  regulación  do
aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia e mellora de accesibilidade na piscina termal
das  Burgas,  en  Solo  Urbano Consolidado,  no  PERI  do  Casco  Histórico  de  Ourense,  segundo
proxecto redactado a instancia do Concello de Ourense polo arquitecto Adolfo Rodríguez de la Rúa
Román, cun orzamento de 576.492,86 €, IVE incluído.

31.- 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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