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Anuncio Servicio de Personal e
Recursos Humanos do Concello de Ourense

Anuncio de aprobación de subprograma do Servizo de Licenzas e Disciplina Urbanística, no marco

do Programa temporal para a actualización da xestión de procedementos administrativos e atención

ao público do Concello de Ourense. 

Mediante Decreto núm. 2022002496, de 24 de marzo de 2022 a Alcaldía, en uso das atribucions legalmente

conferidas, adoptu a la seguinte resolución:

PRIMEIRO.- Aprobar o subprograma do Servizo de Licenzas e Disciplina Urbanística, no marco do

Programa temporal  para a actualización da xestión de procedementos administrativos e da atención ao

público no Concello de Ourense, co seguinte contido: 

Denominación:  Subprograma de actualización da xestión dos procedementos administrativos do

Servizo de Licenzas e Disciplina Urbanística,  no marco do Programa temporal  para a actualización da

xestión dos procedementos administrativos e da atención ao público do Concello de Ourense

Obxecto: o  obxecto  do  programa  consiste  en  actualizar  a  xestión  dos  procedementos

administrativos do Servizo de Licenzas e Disciplina Urbanística que se indican a continuación, acadando o

obxectivo de poñer ao día a tramitación dos expedientes atrasados e procurando o cumprimento dos prazos

legais de tramitación nos expedientes en curso e nos que se tramiten a partir do inicio do subprograma. 

Procedementos incluídos no ámbito funcional do subprograma:  

- Procedementos de reposición da legalidade urbanística

- Procedementos sancionadores en materia urbanística

- Procedementos sancionadores en materia de actividades ou establecementos suxeitos á esixencia

de título habilitante para o seu exercicio ou apertura. 

-  Procedementos  de  imposición  de  medidas  correctoras  en  materia  de  actividades  ou

establecementos suxeitos á esixencia de título habilitante para o seu exercicio ou apertura. 

- Procedementos de paralización ou clasura de actividades ou establecementos suxeitos á esixencia

de título habilitante para o seu exercicio ou apertura, dando carezan desta.

 -  Procedementos  sancionadores  e  de  adopción  de  medidas  correctoras  en  materia  de
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contaminación acústica.  

Non obstante o anterior, o presente subprograma poderá ser obxecto de modificación durante a súa

vixencia, mediante resolución motivada da Alcaldía. 

Persoal funcionario interino adscrito ao programa: 

3 técnicos de administración xeral

Vixencia e extinción do subprograma e dos nomeamentos de persoal funcionario interino

que se realicen para a súa execución: 

O  subprograma terá  unha  vixencia  inicial  dun  ano,  contados  a  partir  da  data  do  primeiro

nomeamento que se realice ao seu abeiro, podendo prorrogarse por anualidades sucesivas e ata o 10 de

marzo de 2025, ou ata o 10 de marzo de 2026, no caso de que se prorrogase ata esa data o Progama

temporal  para a actualización da xestión de procedementos administrativos e da atención ao público no

Concello de Ourense no que se integra.

O subprograma extinguiranse polo transcurso do seu prazo máximo (incluídas, no seu caso, as

prórrogas  que  se  autoricen).  Poderá  tamén  extinguirse  de  forma  anticipada,  de  modo  total  ou  parcial

(limitada a determinados postos) nos seguintes casos: 

a) Cando se acaden os obxectivos do subprograma

b) Cando se estime, motivadamente, que un determinado posto ou postos deixan de ser necesarios

para execución do subprograma. 

c) Cando se proceda á creación na RPT dos postos incluídos no subprograma e á súa provisión

mediante persoal funcionario de carreira ou interino por vacante. 

Os nomeamentos do  persoal  interino terán  unha vixencia  inicial  dun ano,  podendo prorrogarse

dentro do prazo máximo de duración do subprograma, en función das necesidades da súa execución. Os

nomeamentos extinguiranse coa extinción total ou parcial do subprograma e no resto de casos previstos na

lexislación vixente.

SEGUNDO.- Ordenar que polo Servizo de Recursos Humanos se proceda a iniciar a tramitación

para o nomeamento do persoal funcionario interino adscrito ao subprograma. 

TERCEIRO.- Ordenar  a  publicación  da  presente  resolución  no  tablón  de  anuncios  da  sede
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electrónica do Concello de Ourense, para xeral coñecemento. 

Réxime  de  recursos: Este  acto  pon  fin  a  vía  administrativa  e  contra  el  poderase  interpoñer

alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que o ditou, no prazo dun mes; ou

ben  interpoñer  directamente  o  recurso  contencioso  administrativo  ante  o  Xulgado  Contencioso-

Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses. Os prazos indicados computaranse de data a data a

partir do día seguinte ao da publicación deste acto no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello

de Ourense. Non poderán simultanearse ambos recursos. En todo caso, as persoas interesadas poderán

interpoñer calquera outro recurso ou acción xudicial ou administrativa que estimen procedente. 

Ourense, na data da sinatura electrónica

Alcalde- Presidente
Gonzalo Pérez Jácome
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