
 

4/20.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO    23
DE XANEIRO DE 2020

Na cidade de Ourense, o vinte e tres de xaneiro de 2020, sendo as oito horas e trinta e
catro  minutos  (08h:34'),  reúnese  a  Xunta  de  Goberno  Local,  en  sesión  ordinaria  en  primeira
convocatoria, na Casa do Concello, cos seguintes asistentes: Sr. Tenente de Alcalde, no exercicio
das funcións da Alcaldía en virtude da delegación efectuada polo Alcalde-Presidente por Decreto núm.
2020000390 de data 22 de xaneiro de 2020: D. Jorge Pumar Tesouro. Srs/as. Concelleiros/as: D.
Armando Ojea Bouzo, Dª María Teresa Rodríguez Garrido, D. Mario González Sánchez, Dª
Eugenia Díaz Abella, Dª Ana María Fernández Morenza, e D. José Miguel Caride Domínguez,
que actúa como  Concelleiro-Secretario da Xunta,  -non asistindo  Dª Flora Moure Iglesias e Dª
Sonia Ogando Vázquez-  -asisten como invitados: O Oficial maior, don Carlos Javier Fernández
Fernández e o Interventor accidental, don Luis Tros de Ilarduya Guerendiain -non asiste o Asesor
xurídico, don Juan Ramón Costas Núñez- -asiste tamén como invitada a letrada, dona Gemma
Tamargo Suárez, unicamente para os asuntos da Avogacía (2 a 10)-; 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 (7 votos a favor), a acta da sesión ordinaria da
Xunta de Goberno Local de 16 de xaneiro de 2020.

 

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.- Dar conta da sentenza ditada polo Xulgado central do contencioso administrativo nº 5 no
procedemento abreviado 84/2019 promovido a instancia de D. Gerardo-Higinio Varandela
Iglesias,  D.  José  Antonio  Rielo  Lama  e  Mapre  España,  en  materia  de  responsabilidade
patrimonial polos danos sufridos nun vehículo por mor da caída dunha póla dunha árbore
cando estaba no aparcadoiro das Termas de Outariz.

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

1º.- Coñecer e non recorrer  por non ser susceptible de recurso a sentenza 1/2020 ditada polo
Xulgado central do contencioso administrativo nº 5 no procedemento abreviado 84/2019 promovido
a instancia de D.Gerardo-Higinio Varandela Iglesias; D. José Antonio Rielo Lama e Mapfre España
contra a Resolución de 6-6-2018 ditada polo Presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil
pola que se desestima a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada o 29 de xaneiro
de 2018, interposta contra dita Administración, expediente 32-001/2018; e fronte a resolución de
11-10-18 do  Concelleiro  Delegado de  Urbanismo  do  Concello  de  Ourense,  por  delegación da
Alcaldía; desestimando a reclamación plantexada polos demandantes o 26-4-2018. Expediente nº
2018013654.
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2º.-  Darlle traslado da Sentenza ao Servizo de Patrimonio para o seu coñecemento e efectos
oportunos.

3.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  do  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento ordinario 240/2019 interposto pola Comunidade de Propietarios de garaxes
Álvarez  de  Sotomayor  11  e  13,  contra  a  desestimación  presunta  da  solicitude  de
responsabilidade patrimonial de data 22 de xaneiro de 2019.

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

Darse por informada de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de  demandado  diante  do  Xulgado  do  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento ordinario 240/2019 interposto pola Comunidade de Propietarios de garaxes Álvarez
de  Sotomayor  11  e  13,  contra  a  desetimación  presunta  da  solicitude  de  responsabilidade
patrimonial de data 22 de xaneiro de 2019, polos danos sufridos por mor das filtracións de auga
nos sotos por importe de 7.222,49 euros. Mediante o decreto núm. 2019007910 de data 30 de
outubro de 2019, 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.

4.- Dar conta 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  298/2019  interposto  pola  ALLIANZ  SA  e  MAQUINOR  contra
resolución do Concello de Ourense. 

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(7 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 298/2019 interposto pola ALLIANZ SA e MAQUINOR contra resolución do
Concello de Ourense pola cal se require aos recorrentes para que procedan ao pagamento ao
Concello de 14.446,24 euros polos danos causados a unha das portas de peche do Xardín do
Posío.  A  data  do  xuizo  esta  sinalada  para  o  7  de  abril  do  2020.  Mediante  o  decreto  núm.
2019008928 de data 12 de decembro de 2019, 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.

5.-  Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo número Un de Ourense, no
Procedemento Abreviado 135/2019, promovido por D. ADOLFO PEREIRA MARIMON, contra
o Concello de Ourense.

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

1º.-  Coñecer  e  non  recorrer  a  sentenza  núm.1/2020  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-
Administrativo número Un de Ourense, no Procedemento Abreviado 135/2019, promovido por D.
ADOLFO PEREIRA MARIMON, contra o Concello de Ourense.
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2º.-  No suposto de que se interpoña Recurso de Apelación pola  outra  parte,  comparecer nas
actuacións que se sigan diante da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia. A tal fin confíreselle a representación municipal á Avogacía Consistorial.

3º.-  Darlle traslado da Sentenza ao Servizo de Urbanismo (Licenzas Urbanísticas) para o seu
coñecemento e efectos oportunos.

6.-  Sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
Procedemento Ordinario núm. 249/2018, promovido por D. José Ángel Vázquez Barquero, Dª
Carmen Rodríguez Dacosta, D. José María García Tejerina, Dª Juana María Ageitos Gude, Dª
Concepción García Lozano e D. Javier Rey Rey.

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

1º.- Coñecer e  non recorrer  a sentenza núm. 4/2020 de 15 de xaneiro de 2020,  ditada  polo
Xulgado  Contencioso-Administratvio  núm. 1 de  Ourense, no  Procedemento Ordinario núm.
249/2018.

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

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

7.-  Sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
Procedemento Abreviado núm. 159/2019, promovido por D. Enrique Calleja Lameiras.

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

1º.-  Coñecer  a  sentenza  núm.  2/2020  de  10  de  xaneiro  de  2020,   ditada   polo   Xulgado
Contencioso-Administrativo  núm. 1 de  Ourense, no  Procedemento Abreviado núm. 159/2019.

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

8.-  Sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
Procedemento Abreviado núm. 185/2019, promovido por D. Enrique Calleja Lameiras.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(7 votos a favor), acordou:
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1º.-  Coñecer  a  sentenza  núm.  3/2020  de  10  de  xaneiro  de  2020,  ditada   polo   Xulgado
Contencioso-Administratvio  núm. 1 de  Ourense, no  Procedemento Abreviado núm. 185/2019.

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

9.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 268/19, interposto por D. Luis Miguel Nogueiras Mascareñas,
contra a Resolución do Tribunal Económico-Administrativo de 1 de agosto de 2019.

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

Darse por informada de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de  demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 268/19, interposto por D. Luis Miguel Nogueiras Mascareñas, contra
a Resolución do Tribunal Económico-Administrativo de 1 de agosto de 2019 pola que desestima a
reclamación económica-administrativa interposta contra a desestimación por silencio administrativo
da  solicitude  de  nulidade  do  acto  administrativo  e  devolución  por  ingresos  indebidos  da
autoliquidación do imposto  sobre o Incremento de Valor de Terreos de Naturaleza Urbana, a
cuantía ascende a 5.458,38 €. 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 11-07-2020.

10.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de  demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento  ordinario  núm. 283/19,  interposto  por  Dª.  Sandra  Beatriz  Campello  Pérez,
contra a Resolución do Tribunal Económico-Administrativo de 20 de septembro de 2019.

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

Darse por informada de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de  demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento ordinario núm. 283/19, interposto por Dª. Sandra Beatriz Campello Pérez, contra a
Resolución  do  Tribunal  Económico-Administrativo  de  20  de  setembro  de  2019  pola  que  se
desestima a reclamación económica-administrativa interposta  contra a Resolución do Órgano de
Xestión Tributaria desestimatoria da solicitude de rectificación da liquidación polo imposto  sobre o
Incremento de Valor de Terreos de Naturaleza Urbana derivada dunha transmisión mortis causa.
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. 

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS
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11.-  COMUNIDADE DE PROPIETARIOS HÉROES DEL EJÉRCITO, 10.-  Licenza urbanística
para instalación de ascensor en edificio sito na rúa Héroes del Ejercito, 10.- Expte. Sección
de Licenzas Urbanísticas 2019029569.

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

1.- Conceder á “Comunidade de Propietarios C/ Héroes del Ejercito Nº 10”, licenza urbanística de
obra para proxecto básico e de execución para instalación de ascensor en edificio de vivendas sito
na rúa Héroes del Ejercito número 10, 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 o arquitecto técnico don Antonio Gómez
Couto, e cun orzamento de execución material de 41.264,04 euros.

Advertirlle que ten un prazo de seis meses para iniciar as obras e de tres anos para rematalas,
prazos que computarán dende o día seguinte á notificación e recepción da licenza que se está a
emitir. O solicitante poderá pedir antes de que finalice o antedito prazo unha prórroga, por un prazo
non superior ao inicialmente acordado. A demora na iniciación e finalización das obras dará lugar á
declaración de caducidade da licenza previa audiencia ao interesado.

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 comuniquese a data a partir da cal poderá xirarse visita de comprobación por
tódolos técnicos municipais ou sectoriais que informaron o proxecto.

Os presentes acordos tómanse en base ó informe técnico da Arquitecta Municipal de data 
4 de setembro do 2019 e ó informe xurídico de data 14 de xaneiro do 2020, que forman parte desta
resolución, os cales trasladaranse ós interesados ós efectos de motivación.

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

Condicións Xerais:

1.- Conforme ao disposto no artigo 145 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, o
prazo de iniciación das obras é de 6 meses contados a partires do día seguinte do que se reciba o
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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).

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  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 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  construcción  poderá  ser  de  ladrillo  revestido  e
branquexado, ou pranchas metálicas entrevigadas. Non se autorizan valos de madeira,
aglomerado de madeira, canizos, arpilleiras, etc.

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

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

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

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

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

• Deberá darse cumprimento ó contemplado no Decreto 174/2005, de 9 de xuño, polo que
se regula a producción e xestión de residuos de construcción e demolición, debendo o
productor  de  residuos  contar  coa  preceptiva  autorización  da  Consellería  de  Medio
Ambiente.
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12.- Don SANTIAGO VíCTOR GARCíA VALIÑO.- Licenza urbanística para licenza de obra de
proxecto básico e de execución para obras rehabilitación de vivenda unifamiliar,  sita en
Vilar de Astrés, 29 .- Expte. Sección de Licenzas Urbanísticas 2019006381.

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

1.- Conceder a don Santiago Víctor García Valiño,  licenza de obra de rehabilitación de vivenda
unifamiliar,   sita en Vilar de Astrés, 29 Ourense, conforme ao proxecto básico e de execución
redactado polo arquitecto don Jorge Vázquez Couto, quen asume a execución material das obras,
cun presuposto de  execución material de 281.643,66 euros; todo elo de conformidade co informe
do arquitecta municipal de 29/10/2019; da Deputación Provincial de Ourense de 13/03/2019  que
autoriza a acometida para a conexión a rede de saneamento en zona de dominio público na Ou-
02526 Ourense- Amoeiro, km 2, Hm 6 marxe dereita, cunha serie de condicións; da Deputación
Provincial de Ourense de 13/3/2019, que autoriza a construción dunha rampla de 6 metros na zona
de dominio público  na Ou-02526 Ourense- Amoeiro, km 2, Hm 6 marxe dereita, para uso particular
en zona de dominio público cunha serie de condicións; da Deputación Provincial de Ourense de
13/03/2019 que autoriza a rehabilitación da edificación existente na zona de afección na Ou-02526
Ourense- Amoeiro, km 2, Hm 6 marxe dereita;  da xefa territorial de Patrimonio Cultural da Xefatura
Territorial  do Servizo de Xestión Cultural  de Ourense, da Consellería de Cultura e Turismo da
Xunta  de  Galicia  de  16/09/2019,  que  informa  favorablemente  la  rehabilitación  de  de  vivenda
tradicional en  Vilar de Astrés, 29 de Ourense, cunha serie de condicións de execución e  da TAX
de 15/01/2020, os cales se xuntan a efectos de motivación e de cumprimento de condicións.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

13.-  COMUNIDADE DE PROPIETARIOS JUAN XXIII,  4.-  Licenza urbanística  de  obra  para
remodelación de ascensor en edificio sito na rúa Juan XXIII, 4.- Expte. Sección de Licenzas
Urbanísticas 2019023655.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(7 votos a favor), acordou:
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1.- Conceder á Comunidade de Propietarios Juan XXIII, 4; licenza de obra de remodelación de
ascensor sito na rúa Juan XXIII, 4 de Ourense, consonte ó proxecto redactado polo arquitecto don
Luis Pérez de Juan Romero, cun presuposto de execución material de 17.182,88 euros, quedando
a execución das obras condicionada ás esixencias establecidas no informe do arquitecto municipal
de 20/11/2019 que se engade o presente acordo a efectos de motivación xunto co informe xurídico
de 15/01/2020.
Advertir que de ser precisa a ocupación temporal da vía pública deberá obter con carácter previo a
correspondente autorización.

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.

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.
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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.

SERVIZO DE PLANEAMENTO, XESTIÓN URBANÍSTICA E PATRIMONIO

PLANEAMENTO

14.- Recurso de reposición presentado por Pablo Martínez García, contra o Acordo da Xunta
de Goberno local de 30 de maio de 2019, que acordou a concesión de dominio publico a
Xunta  de  compensación  da  zona  4  do  SU  25,  en  réxime  de  adxudicación  directa,  de
determinados  espazos  no  subsolo  de  espazos  libres  públicos,  para  a  construción  dun
numero suficiente de prazas de aparcamento. (Expte. 2018015305)

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

1º.- Desestimar o recurso de reposición presentado por Pablo Martínez García, contra o Acordo da
Xunta de Goberno local de 30 de maio de 2019, que acordou a concesión de dominio público á
Xunta de compensación da zona 4 do SU 25, en réxime de adxudicación directa, de determinados
espazos no subsolo  de espazos libres públicos,  para  a  construción dun número suficiente  de
prazas de aparcamento.
 
2º.- Notificarlle ó recorrente e os demais interesados a presente Resolución, así como o Informe
proposta da Asesoría Xurídica de 20 de xaneiro de 2020, que lle serve de motivación.
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PATRIMONIO

15.-  Responsabilidade patrimonial por danos producidos por auga en inmoble sito na rúa
Vinteún nº 11-13. Expediente 2018033549

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

1.-  Desestimar a  reclamación  de  responsabilidade  patrimonial  presentada  por  María  de  los
Ángeles López Vázquez,  no nome representación da comunidade de propietarios rúa Vinteún,
núm. 11-13, polos danos ocasionados nas paredes e teito do garaxe a causa do mal estado dunha
tubaxe  do saneamento municipal, o día 14 de xaneiro de 2018, por non concorrer os requisitos
legais que xustifican o dereito a unha indemnización. 

2.- Notificarlle a dona María de los Ángeles López Vázquez, a VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE
AGUAS DE GALICIA S.A.U  e aos demais interesados, o informe  xurídico de data 2 de xaneiro de
2020 para os efectos de motivación. 

Réxime de recursos: Este acto pon fin á vía administrativa e contra el poderá interpoñerse, con
carácter potestativo, recurso de reposición  ante o mesmo órgano que o ditou no prazo dun mes,
contado desde o día seguinte a aquel en que se notifique segundo o establecido nos artigos 52 da
Lei de 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e nos  artigos 123 e 124 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Así mesmo, contra este acto poderá presentarse directamente recurso contencioso-administrativo
ante o xulgado do contencioso administrativo de Ourense no prazo de dous meses contados a
partir do día seguinte a aquel que se notifique de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.  
No caso de interpoñer recurso de reposición non poderá  impugnarse o acto ante a xurisdición
contencioso-administrativa  ata  que  se  resolva  o  recurso  expresamente  ou  se  produza  a  súa
desestimación por silencio administrativo.

16.-  Responsabilidade  patrimonial  por  danos  en  vehículo  con  matrícula  3432  DTS.
Expediente 2019036533

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

1.- Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por don Berto Iglesias
Abad, por danos causados nun vehículo, por non reunir a súa solicitude os requisitos esixidos pola
Lei 39/2015, de 1 de outubro de 2015, do procedemento administrativo común das administracións
públicas  e non atender ao requirimento para completala nos termos establecidos nesta norma.

2.- Notificarlle a don Berto Iglesias Abad e aos demais interesados o informe  xurídico de data  13
de xaneiro de 2020 para os efectos de motivación. 
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Réxime de recursos: Este acto pon fin á vía administrativa e contra el poderá interpoñerse, con
carácter potestativo, recurso de reposición  ante o mesmo órgano que o ditou no prazo dun mes,
contado desde o día seguinte a aquel en que se notifique segundo o establecido nos artigos 52 da
Lei de 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e nos  artigos 123 e 124 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Así mesmo, contra este acto poderá presentarse directamente recurso contencioso-administrativo
ante o xulgado do contencioso administrativo de Ourense no prazo de dous meses contados a
partir do día seguinte a aquel que se notifique de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.  
No caso de interpoñer recurso de reposición non poderá  impugnarse o acto ante a xurisdición
contencioso-administrativa  ata  que  se  resolva  o  recurso  expresamente  ou  se  produza  a  súa
desestimación por silencio administrativo.

17.-  Responsabilidade patrimonial  por  danos en vehículo  9655 -  FHP por  pivote  en mal
estado. Expediente 2019024759.

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

1.- Desestimar o recurso de reposición presentado por don Antonio Alberto Hernández del Rosal
no nome de don Bruno Ordoño Álvarez, contra o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local,
na  súa sesión ordinaria  de 29  de agosto  de 2019,  no que  se  lle  considera  desistido  da  súa
reclamación de responsabilidade patrimonial por non acreditar a representación na que manifesta
actuar mediante un medio válido en Dereito e non atender o requirimento para facelo no prazo
legalmente establecido.

2.- Notificarlle a don Antonio Alberto Hernández e aos demais interesados o informe  xurídico de
data  13 de xaneiro de 2020 para os efectos de motivación. 

Réxime de recursos: Contra este acto poderá  interpoñerse 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 establecido
nos artigos 52 da Lei de 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e 46 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

18.- Responsabilidade patrimonial por danos derivados de caída na rúa dos Mirtos por mal
estado de beirarrúa. Expediente 2017030042.

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

1.-  Desestimar a  reclamación  de  responsabilidade  patrimonial  presentada  por  dona  Esbeltina
Rodríguez Castro,  polas lesiones e danos materiais sufridos como consecuencia dunha caída na
rúa dos Mirtos,  o día  2 setembro de 2017, por non concorrer os requisitos que outorgan dereito a
unha indemnización.

2.- Notificarlle a dona Esbeltina Rodríguez Castro e aos demais interesados o informe  xurídico de
data  9 de xaneiro de 2020 para os efectos de motivación. 

Réxime de recursos: Este acto pon fin á vía administrativa e contra el poderá interpoñerse, con
carácter potestativo, recurso de reposición  ante o mesmo órgano que o ditou no prazo dun mes,
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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.

19.- Responsabilidade patrimonial por danos derivados de filtracións de auga en C. P. Xesús
Pousa Rodríguez nº 11. Expediente 2019022452.

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

1.- Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por don Julián Besteiro
Álvarez, no nome e representación da comunidade de propietarios da rúa Jesús Pousa Rodríguez,
núm. 11 polos danos materiais ocasionados nos sotos do citado inmoble por filtracións de auga,
por non concorrer os requisitos legais que dan dereito a unha indemnización. 

2.- Notificarlle a Julián Besteiro Álvarez, no nome e representación da comunidade de propietarios
da rúa Jesús Pousa Rodríguez, núm. 11 e aos demais interesados, o informe  xurídico de data  9
de  xaneiro de 2020 para os efectos de motivación. 

Réxime de recursos: Este acto pon fin á vía administrativa e contra el poderá interpoñerse, con
carácter potestativo, recurso de reposición  ante o mesmo órgano que o ditou no prazo dun mes,
contado desde o día seguinte a aquel en que se notifique segundo o establecido nos artigos 52 da
Lei de 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e nos  artigos 123 e 124 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Así mesmo, contra este acto poderá presentarse directamente recurso contencioso-administrativo
ante o xulgado do contencioso administrativo de Ourense no prazo de dous meses contados a
partir do día seguinte a aquel que se notifique de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.  
No caso de interpoñer recurso de reposición non poderá  impugnarse o acto ante a xurisdición
contencioso-administrativa  ata  que  se  resolva  o  recurso  expresamente  ou  se  produza  a  súa
desestimación por silencio administrativo.

20.- Responsabilidade patrimonial por danos derivados de caída en rúa Saínza. Expediente
2018021341

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(7 votos a favor), acordou:
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1.- Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por don Óscar González
Álvarez  polos danos materiais sufridos como consecuencia dunha caída na rúa Nosa Señora da
Saínza o día  11 de xuño de 2018 por non concorrer os requisitos que outorgan dereito a unha
indemnización.

2.-  Notificarlle a don Óscar González Álvarez  e aos demais interesados o informe  xurídico de
data  2 de xaneiro de 2020 para os efectos de motivación. 

Réxime de recursos: Este acto pon fin á vía administrativa e contra el poderá interpoñerse, con
carácter potestativo, recurso de reposición  ante o mesmo órgano que o ditou no prazo dun mes,
contado desde o día seguinte a aquel en que se notifique segundo o establecido nos artigos 52 da
Lei de 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e nos  artigos 123 e 124 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Así mesmo, contra este acto poderá presentarse directamente recurso contencioso-administrativo
ante o xulgado do contencioso administrativo de Ourense no prazo de dous meses contados a
partir do día seguinte a aquel que se notifique de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.  
No caso de interpoñer recurso de reposición non poderá  impugnarse o acto ante a xurisdición
contencioso-administrativa  ata  que  se  resolva  o  recurso  expresamente  ou  se  produza  a  súa
desestimación por silencio administrativo.

21.- Responsabilidade patrimonial por danos derivados de filtracións na rúa Victoria Kent nº
2. Expediente 2019022458

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

1.- Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por don Julián Besteiro
Álvarez, no nome e representación da comunidade de propietarios da rúa Victoria Kent, núm. 2,
polos danos materiais ocasionados nos sotos do citado inmoble por filtracións de auga, por non
concorrer os requisitos legais que dan dereito a unha indemnización. 

2.-  Notificarlle  a  don  Julián  Besteiro  Álvarez,  no  nome  e  representación  da  comunidade  de
propietarios da rúa Victoria Kent, núm. 2, e aos demais interesados o informe  xurídico de data  20
de decembro de 2019 para os efectos de motivación. 

Réxime de recursos: Este acto pon fin á vía administrativa e contra el poderá interpoñerse, con
carácter potestativo, recurso de reposición  ante o mesmo órgano que o ditou no prazo dun mes,
contado desde o día seguinte a aquel en que se notifique segundo o establecido nos artigos 52 da
Lei de 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e nos  artigos 123 e 124 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Así mesmo, contra este acto poderá presentarse directamente recurso contencioso-administrativo
ante o xulgado do contencioso administrativo de Ourense no prazo de dous meses contados a
partir do día seguinte a aquel que se notifique de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.  
No caso de interpoñer recurso de reposición non poderá  impugnarse o acto ante a xurisdición
contencioso-administrativa  ata  que  se  resolva  o  recurso  expresamente  ou  se  produza  a  súa
desestimación por silencio administrativo.

22.-  Recuperación de oficio de terreo situado na parte traseira do edificio Solaina na rúa
Progreso. Expediente 2019024358
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A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(7 votos a favor), acordou:

1.- Requirir á comunidade de propietarios do edificio Progreso núm. 161 – Pardo de Cela núm. 1,
para que cese na ocupación da franxa de terreo de dominio público situada entre o parque dos
Remedios e a rúa Avilés de Taramancos, que figura como zona verde (ZV-EL) no PXOU de 1986
mediante a eliminación do muro de cemento na parte que invade o dominio público segundo a
delimitación deste indicada no plano anexo no prazo de oito días baixo apercibimento de que no
caso de non facelo se adoptarán as medidas necesarias para a recuperación da posesión do terreo
de conformidade co disposto no capítulo VII  do título  IV da Lei 39/2015, de 1 de outubro,  do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
O terreo de dominio publico deberá delimitarse da propiedade privada mediante unha separación
metálica que se axuste aos requisitos legalmente previstos na normativa urbanística e que permita
o acceso á zona en condicións de seguridade para as persoas e a maquinaria necesaria para o
seu mantemento.

2.- Que no caso de que non se atenda o requirimento, a Avogacía Consistorial solicite autorización
xudicial  ao  xulgado  do  contencioso-adminsitrativo  para  que  os  funcionarios  competentes  do
Concello de Ourense podan acceder á parcela que figura como zona verde (ZV-EL) no PXOU de
1986 co fin de poder adoptar as medidas de execución necesarias para á recuperación posesoria
da franxa de terreo de titularidade municipal.

3.- Notificarlle  á  comunidade de propietarios de propietarios do edificio Progreso núm. 161 –
Pardo de Cela núm. 1, a don Elías Pato  e aos   demais interesados, o informe xurídico de 10 de
xaneiro de 2020 para os efectos de motivación.

Réxime de recursos: Este acto pon fin á vía administrativa e contra el poderá interpoñerse, con
carácter potestativo, recurso de reposición  ante o mesmo órgano que o ditou no prazo dun mes,
contado desde o día seguinte a aquel en que se notifique segundo o establecido nos artigos 52 da
Lei de 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e nos  artigos 123 e 124 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Así mesmo, contra este acto poderá presentarse directamente recurso contencioso-administrativo
ante o xulgado do contencioso administrativo de Ourense no prazo de dous meses contados a
partir do día seguinte a aquel que se notifique de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.  
No caso de interpoñer recurso de reposición non poderá  impugnarse o acto ante a xurisdición
contencioso-administrativa  ata  que  se  resolva  o  recurso  expresamente  ou  se  produza  a  súa
desestimación por silencio administrativo.

23.-  Responsabilidade  patrimonial  por  danos  en  vehículo  6120  -  HGT  por  barra  de
contenedor. Expediente 2019024756

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

1.- Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por dona  María Luisa
Vidal  Rodríguez,  polos  danos  causados  ao  seu  vehículo,  con  matrícula  6120-HGT,  como
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consecuencia  do  impacto  con  unha  barra  protectora  dos  colectores  de  lixo  na  praza  Daniel
González o día 9 de agosto de 2018, por non concorrer os requisitos que xustifican o dereito a
unha indemnización. 

2.-  Notificarlle a  dona   María  Luisa  Vidal  Rodríguez,  a  ECOURENSE  UTE,   e  aos  demais
interesados o informe  xurídico de data  14  de xaneiro de 2020 para os efectos de motivación.
 

Réxime de recursos: Este acto pon fin á vía administrativa e contra el poderá interpoñerse, con
carácter potestativo, recurso de reposición  ante o mesmo órgano que o ditou no prazo dun mes,
contado desde o día seguinte a aquel en que se notifique segundo o establecido nos artigos 52 da
Lei de 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e nos  artigos 123 e 124 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Así mesmo, contra este acto poderá presentarse directamente recurso contencioso-administrativo
ante o xulgado do contencioso administrativo de Ourense no prazo de dous meses contados a
partir do día seguinte a aquel que se notifique de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.  
No caso de interpoñer recurso de reposición non poderá  impugnarse o acto ante a xurisdición
contencioso-administrativa  ata  que  se  resolva  o  recurso  expresamente  ou  se  produza  a  súa
desestimación por silencio administrativo.

24.-  Responsabilidade patrimonial  por danos derivados de caída en rúa Lamas Carvajal.
Expediente 2019009448.

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

1.-  Desestimar a  reclamación  de  responsabilidade  patrimonial  presentada  por  dona  Amelia
González Brandariz, polos danos sufridos como consecuencia dunha caída na rúa Lamas Carvajal,
o día 4 de marzo de 2019, por non concorrer os requisitos  legais que xustifican o dereito a unha
indemnización. 

2.- Notificarlle a dona Amelia González Brandariz e aos demais interesados, o informe  xurídico de
data 9 de xaneiro de 2020 para os efectos de motivación. 

Réxime de recursos: Este acto pon fin á vía administrativa e contra el poderá interpoñerse, con
carácter potestativo, recurso de reposición  ante o mesmo órgano que o ditou no prazo dun mes,
contado desde o día seguinte a aquel en que se notifique segundo o establecido nos artigos 52 da
Lei de 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e nos  artigos 123 e 124 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Así mesmo, contra este acto poderá presentarse directamente recurso contencioso-administrativo
ante o xulgado do contencioso administrativo de Ourense no prazo de dous meses contados a
partir do día seguinte a aquel que se notifique de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.  
No caso de interpoñer recurso de reposición non poderá  impugnarse o acto ante a xurisdición
contencioso-administrativa  ata  que  se  resolva  o  recurso  expresamente  ou  se  produza  a  súa
desestimación por silencio administrativo. 

CULTURA

25.-  Convenio de colaboración entre o Concello de Ourense e a Fundación Galicia Obra
Social  (AFUNDACION)  para  a  organización  e  execución  do  Programa  de  actividades
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escénicas para  escolares  de Afundación no Auditorio Municipal  de Ourense.  (Exp.  Núm
2019043696)

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

1.- Aprobar o convenio de colaboración entre o Concello de Ourense e a Fundación Galicia Obra
Social (AFUNDACION).
 
2.- Facultar expresamente ao Alcalde para a sinatura deste convenio.

26.-  Convenio entre o Concello de Ourense e a Axencia Galega das Industrias Culturais –
AGADIC  –,  para  a  execución  da  programación  incluída  na  Rede  Galega  de  Teatros  e
Auditorios no primeiro semestre de 2020. (Exp. Núm 2019045982)

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

1.- Aprobar o texto do convenio entre o Concello de Ourense e a Axencia Galega das Industrias
Culturais – AGADIC,  sobre a realización da programación das actuacións culturais incluída na
Rede Galega de Teatros e Auditorios, para o primeiro semestre de 2020 no Auditorio de Ourense.

2.- Aprobar o gasto por importe total de 56.696,00 €, con cargo á aplicación 200.3340.22628 do
orzamento vixente (RC número 202000001537)

3.- Facultar expresamente ó Concelleiro de Cultura para a sinatura deste convenio e a realización
dos trámites precisos para a súa efectividade.

XESTIÓN TRIBUTARIA

27.- Solicitude á Dirección Xeral do Catastro para o encargo á Sociedade Estatal de Xestión
Inmobiliaria  de  Patrimonio,  Sociedade  Anónima  (Segipsa)  de  realización  de  traballos
catastrais  obxecto de convenio co Concello de Ourense para  o ano 2020.  (Expte.  Núm.
2020001607)

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

Primeiro.-  Solicitar á  Dirección Xeral  do Catastro  o  encargo  á  Sociedade Estatal  de  Xestión
Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedade Anónima (Segipsa) de realización dos traballos catastrais
obxecto do convenio de colaboración subscrito co Concello de Ourense, ata o 31 de decembro de
2020, remitindo a solicitude que se anexa ao presente acordo. 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o gasto a favor da Sociedade Estatal de Xestión Inmobiliaria de
Patrimonio, Sociedade Anónima, con número de identificación fiscal A28464725, por importe de
15.012,26 €,  con cargo á  aplicación orzamentaria  110.9320.22709 Traballos de mantemento e
actualización catastral.
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ANEXO

SOLICITUD A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO PARA ENCARGO A LA SOCIEDAD
MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P.S.A. (SEGIPSA)
DE  REALIZACIÓN  DE  TRABAJOS  CATASTRALES  OBJETO  DE  CONVENIO  CON  EL
AYUNTAMIENTO DE OURENSE 

El Ayuntamiento de Ourense tiene suscrito un convenio de colaboración con la Dirección General
del Catastro con arreglo al artículo 62 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se
desarrolla  el  texto  refundido  de  la  Ley  del  Catastro  Inmobiliario,  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en el que se prevé la posibilidad de financiar los trabajos de
obtención de información para la formación y mantenimiento del Catastro que puedan ser objeto de
encargo a SEGIPSA. 

El Ayuntamiento de Ourense tiene interés en que se realicen los trabajos de tramitación de los
expedientes de alteraciones de orden físico-económico de bienes inmuebles rústicos y urbanos.

Asimismo, tiene interés en utilizar la capacidad de SEGIPSA para la tramitación de expedientes.
Para esta finalidad, el Ayuntamiento se compromete a enviar la documentación que disponga para
cada expediente, y se acogerá  a las tarifas que SEGIPSA tenga aprobadas para los diferentes
tipos de actuaciones, en función de la información que se remita a la misma. 

1.- Descripción de los trabajos objeto del encargo:

Descripción de
los trabajos
objeto del
encargo

Tarifa
Precio por
expediente

Precio por
inmueble (*)

/ finca 

Número de
expedientes

Número de
inmuebles /

fincas
alterados

Total precio
por

expedientes

Total precio
por

inmuebles /
fincas

Total
encargo

902, 903 y 904 
(R/U) 
resueltos sin 
desplazamiento 

2 34,70 € 14,48 € 122 732 4233,4 10599,36 14832,76

Expedientes 
902, 903 y 904 
(R/ U) resueltos 
sólo con 
alteraciones 
alfanuméricas 
diferentes de 
titularidad, sin 
desplazamiento 

4 7,50 € 7 52,5 52,5

Expedientes 
902, 903 y 904 
(R/ U) resueltos 
sólo con 
modificación BD
gráfica, sin 
desplazamiento 

5 5,00 € 2 0,00 € 10 10

Expedientes 
902, 903 y 904 
(R/ U) resueltos 
sin alteración y 
sin 
desplazamiento 

7 4,50 € 26 117 117

Totales …. 4402,9 10609,36 15012,26

(*) Para una media de 6 inmuebles alterados por expediente.

El municipio para el cual está previsto realizar las mencionadas actuaciones es el de Ourense, en
el que el Ayuntamiento realiza el mantenimiento catastral, en virtud del convenio de colaboración
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entre la Dirección General del Catastro y el ayuntamiento de Ourense, formalizado el día 30 de
junio de 2014.

2.- Tipo de documentación y formato de entrega.

El Ayuntamiento de Ourense entregará a SEGIPSA los expedientes de declaración catastral físico-
económicas presentados por los titulares catastrales (o por su representantes) así como, en su
caso, copia de la documentación que consta en la licencia de obras o autorizaciones municipales, o
en caso de que no haya sido posible la obtención de los datos de la licencia, o esta no exista,
diligencia en la que se ponga de manifiesto la existencia de una construcción y fecha aproximada
de construcción; así como la documentación aportada por el titular catastral o el Ayuntamiento,
acreditativa de la rectificación que se propone.

El ayuntamiento de Ourense tiene previsto entregar la documentación a SEGIPSA por lotes, en
función de las necesidades de tramitación de los diferentes procedimientos de incorporación en el
Catastro Inmobiliario previstos en la Ley. Estos lotes incluirán los expedientes presentados en 2020
y  por  una  cuantía  máxima  de  15.012,26  €, correspondientes  a  la  aplicación  presupuestaria
110.9320.22709, siendo el ejercicio presupuestario el 2020.

3.- Descripción del personal destinado al control y seguimiento de los trabajos. 

El personal destinado al control y seguimiento de los trabajos será el siguiente: 

• Jefe del Órgano de Gestión Tributaria

• Jefe del Servicio de Hacienda.

• Jefe del Negociado de IBI.

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

• Dáse conta expresamente do Decreto núm. 2020000371, de data 21 de xaneiro de 2020,
de delegación temporal das funcións da área de Participación Cidadá, Xuventude, Turismo
e Termalismo, que están atribuidas á concelleira dona Flora Moure Iglesias, na concelleira
dona Eugenia Díaz Abella.

E non habendo máis asuntos que tratar, o Sr. Tenente de Alcalde, no exercicio das funcións da
Alcaldía en virtude da delegación efectuada polo Alcalde-Presidente por Decreto núm. 2020000390 de
data 22 de xaneiro de 2020, don Jorge Pumar Tesouro, levantou a sesión ás oito horas e corenta
minutos (08h:40'), do que como Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno Local dou fe.
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