
 

5/20.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO    30
DE XANEIRO DE 2020

Na cidade de Ourense, o trinta 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: Excmo. Sr Alcalde-Presidente:  D.
Gonzalo Pérez Jácome.  Srs/as.  Concelleiros/as:  D. Armando Ojea Bouzo,  Dª María Teresa
Rodríguez Garrido,  D.  Mario González  Sánchez,  Dª  Eugenia Díaz Abella,  Dª  Flora  Moure
Iglesias,  D.  Jorge  Pumar  Tesouro,  Dª  Ana  María  Fernández  Morenza,  Dª  Sonia  Ogando
Vázquez, e D. José Miguel Caride Domínguez, que actúa como Concelleiro-Secretario da Xunta
-asisten como invitados: O Oficial maior, don Carlos Javier Fernández Fernández; o Interventor
municipal,  don Gonzalo  Alonso Álvarez e  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 5)-; 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 (10 votos a favor), a acta da sesión ordinaria da
Xunta de Goberno Local de 23 de xaneiro de 2020.

 

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.- Dar conta do Auto ditado polo Xulgado do contencioso administrativo nº 2 de Ourense,
no  procedemento  abreviado  111/2019-B  promovido  a  instancia  de  D.  Roberto  Mouriño
Gómez,  contra  a  desestimación  por  silencio  da  reclamación  de  responsabilidade
patrimonial.

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

1º.- Coñecer e non recorrer, por ser favorable ós intereses municipais, o Auto 7/2020 ditado polo
Xulgado  do contencioso administrativo nº 2 de Ourense,  no procedemento abreviado 111/2019
promovido  a instancia  de D.  Roberto  Mouriño Gómez,  contra  a  desestimación por  silencio  da
reclamación de responsabilidade patrimonial interposta polas lesións sufridas por meter o pé nunha
focha sita no Campo de Xogo de Velle.

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

3.-  Dar  conta  da  sentenza  ditada  polo  Xulgado  do  contencioso  administrativo  nº  1  de
Ourense, no procedemento abreviado 188/2019 promovido a instancia de D. Antonio Varela
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Louzao, en nome e representación de C.P. Parcela B-1,2,3 Sector A6 Barrocanes, contra a
desestimación por silencio da reclamación de responsabilidade patrimonial.

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

1º.- Coñecer e non recorrer  por  non ser susceptible de recurso a sentenza 6/2020 ditada polo
Xulgado  do contencioso administrativo nº 1 de Ourense,  no procedemento abreviado 188/2019
promovido a instancia de D. Antonio Varela Louzao, en nome e representación de C.P. Parcela B-
1,2,3  Sector  A6  Barrocanes,  contra  a  desestimación  por  silencio  da  reclamación  de
responsabilidade patrimonial interposta polos danos sufridos nun muro de peche, pola caída dunha
árbore sita en terreos de titularidade municipal.

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

4.- Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo número Dous de Ourense, no
Procedemento Ordinario 202/2018, promovido por Dª Rosa María Alonso Álvarez, contra o
Concello de Ourense.

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

1º.-  Coñecer e  non  recorrer,  a  sentenza  núm.  8/2020  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-
Administrativo número Dous de Ourense, no Procedemento Ordinario 202/2018 promovido por Dª
Rosa María Alonso Álvarez, contra o Concello de Ourense.

2º.-  No suposto de que se interpoña Recurso de Alpelación polas outras partes, 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 Departamento de Licenzas e Disciplina Urbanística para o seu
coñecemento e efectos oportunos.

5.-  Decreto ditado polo Xulgado Contencioso-Administrativo número Un de  Ourense,  no
Procedemento Ordinario 299/2019, promovido por FUNDACION BARATA OJEA QUIROGA
VILLARINO, contra o Concello de Ourense.

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

1º.- Coñecer o Decreto núm. 10/2020 ditado polo Xulgado Contencioso-Administrativo número Un
de Ourense, no Procedemento Ordinario 299/2019, promovido por FUNDACION BARATA OJEA
QUIROGA VILLARINO, contra o Concello de Ourense.

2º.-  Darlle traslado do Decreto ao Servizo de Urbanismo (Xestión e Planeamento)  para o seu
coñecemento e efectos oportunos.

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS
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6.-  Vía  Termal  S.L.,  proxecto  de  demolición  de  edificio  de  vivendas  sito  na  Avda.  de
Santiago, núm. 26. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2019038840.

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

Único:  Conceder  a  sociedade  mercantil  “Vía  Termal,  S.L.”,  licenza  urbanística  de  obra  para
proxecto de demolición de edificio de vivendas sito na Avenida de Santiago número 26, segundo
proxecto redactado polo arquitecto don Manuel Álvarez Gómez, quen asume a dirección da obra,
asumindo a dirección material  da obra o arquitecto  técnico don Manuel  Dacal  Tesouro,  e cun
orzamento de execución material de 23.530,44 Euros.

Na execución da demolición deberán respetarse as seguintes observacións:

• En caso  de  verse  afectadas,  deberá  repor  as  canalizacións  que  afecte  á  fachada  do
edificio.

• En caso de ser  necesario  para a  execución dos traballos a  ocupación da vía pública,
deberá solicitar o valado ou protección da mesma.

• As  obras  serán  realizadas  por  persoal  especializado,  tomando  tódalas  medidas  de
seguridade e saúde necesarias dacordo coa lexislación vixente sobre todo se no inmoble
aparecen substancias perigosas como o amianto.

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 a 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.

O presente acordo tómase en base ó informe técnico da Arquitecta Municipal de data 26 de
novembro do 2019 e ó informe xurídico de data 21 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 cos
artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas; ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, ante
o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, a contar desde o
día seguinte ao da recepción da notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se optase por interpor o recurso de reposición
potestativo  non  poderá  interpor  recurso  contencioso-administrativo  ata  que  aquel  sexa  resolto
expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que poida
interpoñer vostede calquera outro recurso ou acción que estime procedente.

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

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

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

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

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

• En especial 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.

7.- Dª Natalia Carnero Muñiz, proxecto básico e execución de rehabilitación e ampliación de
vivenda unifamiliar sita na Rúa Dos Santos, núm. 2. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas
2018013127.
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A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(10 votos a favor), acordou:

1.- Conceder a  dona Natalia Carnero Múñiz, licenza urbanística de obra para proxecto básico e
para proxecto de execución  de rehabilitación e ampliación de vivenda unifamiliar sita na rúa dos
Santos número 2, en solo de núcleo rural tradicional ordenanza 1, consonte proxecto básico e de
execución redactado polos arquitectos don Gregorio Martínez Montero e don Demetrio Losada
Vázquez,  quenes  asumen a dirección facultativa das obras,  asumindo a dirección técnica das
mesmas o arquitecto técnico don Antonio Teixeira Araujo, e cun orzamento de execución material
de 93.929,57 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 comuniquese a data a partir da cal poderá xirarse visita de comprobación.

O presente acordo tómase en base ós informes do Arquitecto Municipal de datas 31 de
agosto do 2017 e 26 de setemrbo do 2018; á resolución de data 9 de abril do 2019 da Directora
Xeral de Patrimonio Cultural da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta
de Galicia e ó informe xurídico de data 21 de xaneiro do 2020, que trasladaranse ó interesado ós
efectos de motivación.

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

2.- Rematadas as obras e dentro dos oito días seguintes, porao por escrito en coñecemento do
Concello, previa retirada das madeiras, estadas e materiais sobrantes para deixar expedito o paso
e limpa a rúa, que deberá  repoñerse o seu estado anterior ás obras, 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, 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 construción e demolición,  debendo o
productor  de  residuos  contar  coa  preceptiva  autorización  da  Consellería  de  Medio
Ambiente.

8.-  Dª  María del  Carmen Fernández García e don José  Iván Fernández Múñoz,  proxecto
básico e de execución de construción de vivenda unifamliar sita na rúa C nº 2 Soutelo,
Cudeiro. Exp. Sección Licenzas Urbanísticas 2019018079.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta e, advirtindo e corrixindo neste
acto un erro na data da resolución da Directora Xeral de Patrimonio Cultural da Xefatura Territorial
da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia; de forma que, onde dicía: “(...) de data 26
de  novembro  de  2019  (...)”,  debería  dicir:  “(...)  de  data  26  de  decembro  de  2019  (...)”;  por
unanimidade dos asistentes (10 votos a favor), acordou:

1.- Conceder  a  dona María del Carmen Fernández García e don José  Iván Fernández Múñoz,
licenza  urbanística  de  obra  para  proxecto  básico  e  de  execución  de  construción  de  vivenda
unifamiliar sita na rúa “C” número 2, Soutelo -Cudeiro-, en solo de núcleo rural, consonte proxecto
básico e de execución redactado polo arquitecto don Pablo Falcón Nóvoa, quen asume a dirección
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facultativa das obras, asumindo a dirección técnica das mesmas o arquitecto técnico don Alberto
Pato Múñiz, e cun orzamento de execución material de 122.925,60 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 comuniquese a data a partir da cal poderá xirarse visita de comprobación.

O presente acordo tómase en base ós informes do Arquitecto Municipal  de data 6 de
novembro do 2019; á resolución de data 26 de decembro do 2019 da Directora Xeral de Patrimonio
Cultural da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia e ó informe
xurídico de data 22 de xaneiro do 2020, que trasladaranse ó interesado ós efectos de motivación.

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

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.
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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
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 construción e demolición,  debendo o
productor  de  residuos  contar  coa  preceptiva  autorización  da  Consellería  de  Medio
Ambiente.

9.-  Comunidade  de  Propietarios,  proxecto  básico  e  de  execución  para  instalación  de
ascensor na rúa Alejandro Pedrosa, 84. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2019028289.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta e, advirtindo e corrixindo neste
acto un erro nas datas dos informes técnico e xurídico; de forma que, onde dicía: “(...) en base ó
informe técnico da Arquitecta Municipal de data 20 de xaneiro do 2020 e ó informe xurídico de data
20 de xaneiro do 2020, (...)”, debería dicir: “(...) en base ó informe técnico da Arquitecta Municipal
de data  21 de xaneiro  do 2020 e ó  informe xurídico de data 21 de xaneiro do 2020, (...)”;  por
unanimidade dos asistentes (10 votos a favor), acordou:

1.- Conceder á “Comunidade de Propietarios C/ Alejandro Pedrosa Nº 84”, licenza urbanística de
obra para proxecto básico e de execución para instalación de ascensor en edificio de vivendas sito
na rúa Alejandro Pedrosa número 84, en solo urbano consolidado, segundo proxecto redactado
polo  arquitecto  don  Alfonso  Legido  Mariño,  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 52.026,94 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.
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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 comuníquese 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
21 de xaneiro do 2020 e ó informe xurídico de data 21 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 cos
artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas; ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, ante
o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, a contar desde o
día seguinte ao da recepción da notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se optase por interpor o recurso de reposición
potestativo  non  poderá  interpor  recurso  contencioso-administrativo  ata  que  aquel  sexa  resolto
expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que poida
interpoñer vostede calquera outro recurso ou acción que estime procedente.

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.
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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
a  valla  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.

10.-  Comunidade de Propietarios, proxecto básico e de execución de reforma de portal de
edificio  sito  na  rúa  San  Rosendo,  núm.  12.  Expte.  Sección  Licenzas  Urbanísticas
2019025036.

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

1.- Conceder á “Comunidade de Propietarios C/ San Rosendo Nº 12”, licenza urbanística de obra
para proxecto básico e de execución de reforma de portal do edificio sito na rúa San Rosendo
número 12, 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 Roberto Salgado Blanco, e cun orzamento de
execución material de 18.087,52 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 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 do Arquitecto Municipal de data
4 de setembro do 2019 e ó informe xurídico de data 23 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
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dun mes a contar desde o día seguinte ao da recepción da notificación, de conformidade cos
artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas; ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, ante
o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, a contar desde o
día seguinte ao da recepción da notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se optase por interpor o recurso de reposición
potestativo  non  poderá  interpor  recurso  contencioso-administrativo  ata  que  aquel  sexa  resolto
expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que poida
interpoñer vostede calquera outro recurso ou acción que estime procedente.

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 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.
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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 construción e demolición,  debendo o
productor  de  residuos  contar  coa  preceptiva  autorización  da  Consellería  de  Medio
Ambiente.

11.-  Comunidade  de  Propietarios,  proxecto  básico  e  de  execución  para  instalación  de
ascensor en edificio de vivendas sito na rúa Doctor Temes, 6 e 6A. Expte. Sección Licenzas
Urbanísticas 2018016559.

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

1.- Conceder  á “Comunidade de Propietarios C/ Doctor Temes Fernández Nº 6 e 6-A”, licenza
urbanística de obra para proxecto básico e de execución para instalación de ascensor en edificio
de vivendas sito na rúa Doctor Temes Fernández número 6 e 6-A, en solo urbano consolidado,
segundo proxecto redactado polo arquitecto don Rafael Rodríguez Varela, quen asume a dirección
facultativa das obras, asumindo a dirección técnica da execución das mesmas o arquitecto técnico
don José Manuel Lamela González, e cun orzamento de execución material de 42.692,98 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 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
25 de novembro do 2019 e ó informe xurídico de data 23 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 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 prexuízo de que
poida interpoñer vostede calquera outro recurso ou acción que estime procedente.

Condicións xerais: 
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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 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. 
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• Deberá darse cumprimento ó contemplado no Decreto 174/2005, de 9 de xuño, polo que
se regula a producción e xestión de residuos de construción e demolición,  debendo o
productor  de  residuos  contar  coa  preceptiva  autorización  da  Consellería  de  Medio
Ambiente.

APERTURAS

12.-  MAYORAL  INTERNATIONAL  STORES,  S.A.-  Expediente  de  Aperturas  2019010113.-
Licenza de obra de adaptación de local para comercio de roupa e calzado infantil na rúa do
Paseo, nº 2-baixo, de Ourense.

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

1.- Conceder a MAYORAL INTERNATIONAL STORES S.A., con NIF A-92027804, licenza de obra
de adaptación de local para comercio de roupa e calzado infantil na Rúa do Paseo nº 2 – baixo de
Ourense, consonte  ao  proxecto  e  máis  os  anexos  redactados  polo  enxeñeiro  industrial  Luis
González Contreras,  quen asume tanto a dirección técnica das obras como a coordinación de
seguridade e saúde, cun orzamento de execución material de 62.395,60 euros, e de conformidade
cos informes da arquitecta municipal de 3 de xullo de 2019, o do Oficial de Incendios de 11 de xullo
de 2019, o da enxeñeira en acústica de 17 de decembro de 2019 e co xurídico de 7 de xaneiro de
2020, dos cales se achega copia a efectos de motivación.

2.- Requirir  aos interesados para que acheguen o certificado final de obra asinado por técnico
competente no que conste que as obras están completamente terminadas e axustadas á licenza
outorgada, e a comunicación previa ao inicio de actividade, advertíndolle que non poderá exercer
actividade mentres non obteña a licenza de ocupación, por ser esta “conditio sine qua non” para
exercer actividade, así coma o conforme documental do acto comunicado,  baixo apercibimento no
caso de incumprimento de peche e precinto. 

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 urbanísticas:

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. 

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:0TZPS2OD2LJ7B9BA



15

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 dar debido cumprimento á Ordenanza municipal de Limpeza vixente.
• Deberá darse cumprimento ó contemplado no Decreto 174/2005 de 9 de xuño polo que se

regula  a  produción  de  residuos  de  construción  e  demolición,  debendo  o  produtor  de
residuos contar coa preceptiva autorización da Consellería de Medio Ambiente.

SERVIZO DE PLANEAMENTO, XESTIÓN URBANÍSTICA E PATRIMONIO

XESTIÓN URBANÍSTICA
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13.- Rendición Caixa Fixa.- Expediente de Planeamento e Xestión Urbanística Nº 2019044033.

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

Primeiro.-  Aprobar  a  conta  xustificativa  nº  1,  relativa  ao  emprego  do  anticipo  de  caixa  fixa
constituída  polo  decreto  núm.  2019002277,  de  data  28.03.2019,  asociada  á  aplicación
orzamentaria  130.9200.22603,  presentada  pola  habilitada  Dona  GLORIA  TERESA  DURÁN
GÓMEZ,  N.I.F.:  ***4100**,  así  como  as  facturas  que  se  relacionan  na  rendición  de  fondos
efectuada pola habilitada conforme ao seguinte detalle:
 

CIF/NIF TERCEIRO NÚM.FACTURA DATA
IMPORTE

TOTAL
RETENCIÓN

IMPORTE
LÍQUIDO

X.GALICIA
-DOGA

311972 06/06/19 931.26 931.26 €

“      313077 06/06/19 572.22 572.22 €

  “    “    “    “ 310378 08/08/19 291.72 291.72 €

“    “    “    “

TOTAIS 1.795,20 € 1.795,20 €

Segundo.-  Ordenar a  cancelación  do  anticipo  de  caixa  fixa  constituído  polo  Decreto  núm.
2019002277 de data 28 de marzo de 2019.

Terceiro.-  Darlle  traslado  do  presente  acordo  á  Tesourería  Municipal  aos  efectos  contables
oportunos.

RÉXIME DE RECURSOS
Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pode interpoñerse alternativamente recurso de
reposición potestativo ante o órgano que ditou a resolución, no prazo dun mes a contar desde o día
seguinte ao da recepción da súa 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 do mesmo, 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 se
poida interpoñer calquera outro recurso ou acción que se estime procedente.

PATRIMONIO

14.-  Responsabilidade  Patrimonial  por  danos  en  vehículo  na  rúa  Fernández  Mazas,  por
impacto de parafusos. Expediente Cividas : 2019009454. RC – 202000001551.

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

1.- Estimar  a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por dona  Matilde Rosario
Madrona Calero polos danos causados ao seu vehículo, matrícula 8140 CLR, como consecuencia
do impacto con uns parafusos sen protección situados na calzada da rúa Cándido Fernández
Mazas, o día 8 de novembro de 2018.
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2.- Valorar os danos en cento nove euros con trinta e nove céntimos (109,39 €).

3.- Aprobar e dispoñer o gasto e recoñecer a obrigación a favor de dona Matilde Rosario Madrona
Calero, con DNI ***8579**, polo importe de cento nove euros con trinta e nove céntimos (109,39 €)
en concepto de  indemnización por responsabilidade patrimonial con cargo á partida orzamentaria
130.9200.22639.

4.- Darlle traslado deste acordo á Tesourería Municipal para os efectos oportunos.

5-  Notificarlle  a  dona  Matilde  Rosario  Madrona  Calero  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.

15.-  Cumprimento  da  sentenza  ditada  pola  maxistrada  do  xulgado  do  contencioso-
administrativo núm.1 de Ourense no PA 162/2019 e custas procesais. Expediente Cividas :
2018035102. RC – 202000001550. RC – 202000001549.

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

1.- En cumprimento da sentenza ditada o día 6 de novembro de 2019 pola maxistrada do xulgado
do contencioso-administrativo núm.1 de Ourense no PA 162/2019, aprobar e dispoñer o gasto e
recoñecer a obrigación a favor do xulgado do contencioso-administrativo núm.  1 de Ourense (CIF
S8200003E) por importe dous mil  trescentos noventa euros con trece céntimos (2.390,13€)  en
concepto  de  indemnización por  responsabilidade  patrimonial  con  cargo  á  partida  orzamentaria
130.9200.22639.
Ademais deberán pagarse douscentos euros (200 €) en concepto de custos procesuais con cargo
á partida orzamentaria 130.9200.22639.
O pagamento  farase  mediante  consignación  na  conta  núm.  3207000094016219  do  Banco  de
Santander da que é titular o do xulgado do contencioso-administrativo núm. 1 de Ourense.

2.- Darlle traslado deste acordo á Tesourería Municipal para os efectos contables oportunos.

3.- Darlle traslado da resolución que se dite ao xulgado do contencioso-administrativo núm. 1 de
Ourense  (PA 162/2019).
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4.-  Devólvase o xustificante de pago á Sección de Patrimonio e Responsabilidade Patrimonial.

Réxime de recursos: este acto dítase en execución de sentenza polo que non cabe recurso en vía
administrativa sen prexuízo de que no caso de xurdan discrepancias no cumprimento do ordenado
na sentenza poda interporse ante o xulgado incidente de execución de sentenza ao amparo do
disposto no artigo 109 da Lei  29/1998, de 13 de xullo,  reguladora da xurisdición contencioso-
administrativa.

16.-  Responsabilidade Patrimonial por danos en vehículo na rúa Emilia Pardo Bazán, por
desprazamento de contenedor de lixo. Expediente Cividas : 2019011995.RC – 202000001546.

A  Xunta  de  Goberno  Local,  de  conformidade  coa  proposta,  por  unanimidade  dos
asistentes(10 votos a favor), acordou:

1.- Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por don Luis Rúa Rodríguez
no nome e representación da compañía “Axa Seguros Generales  SA de Seguros y Reaseguros”
polos danos causados ao vehículo marca SEAT, modelo León, con matrícula 3397-GVD, como
consecuencia do impacto dun colector de lixo, que se desprazou do lugar no que estaba colocado,
na rúa Emilia Pardo Bazán o día  14 de marzo de 2018.

2.- Valorar os danos en seiscentos cincuenta e catro euros con un céntimo (654,01 €).

3.-  Aprobar  e dispoñer o  gasto  e  recoñecer  a  obrigación  a favor  da compañía “Axa Seguros
Generales  SA de Seguros y Reaseguros” (A-60917978) polo importe de seiscentos cincuenta e
catro  euros  con  un  céntimo  (654,01  €)  en  concepto  de   indemnización  por  responsabilidade
patrimonial con cargo á partida orzamentaria 130.9200.22639.

4.- Darlle traslado deste acordo á Tesourería Municipal para os efectos oportunos.

5.- Iniciar expediente para exercitar o dereito de repetición contra a empresa concesionaria do
servizo  municipal  de  limpeza,  ECOURENSE UTE,  unha  vez  que  se  efectúe o  pagamento  da
indemnización á compañía “Axa Seguros Generales  SA de Seguros y Reaseguros”.

6.-  Notificarlle  a  Luis  Rúa Rodríguez  no  nome e  representación da  compañía “Axa  Seguros
Generales  SA de Seguros y Reaseguros” e aos demais interesados o informe  xurídico de data  12
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.
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17.- Recuperación de oficio da vivenda de titularidade municipal sita na rúa Apolo, núm. 3 –
1º A. Expediente núm. 2019022565 (Antecedentes: expediente núm. 2018012293 de Bienestar
Social).

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

1.- Requirir a Josefa Alonso Pérez para que cese na ocupación da vivenda sita na rúa Apolo, núm.
3 – 1ºA e proceda ao seu desaloxamento e entrega das chaves do inmoble no prazo de oito días
baixo apercibimento de que no caso de non facelo se adoptarán as medidas necesarias para a
recuperación  da  posesión  da  vivenda  segundo  o  disposto  no  capítulo  VII  do  título  IV  da  Lei
39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

2.- Que no caso de que non se atenda ó requirimento, a Avogacía Consistorial solicite autorización
xudicial  ao  xulgado  do  contencioso-administrativo  para  que  os  funcionarios  competentes  do
Concello de Ourense podan acceder á  vivenda sita na rúa  Apolo, núm. 3 – 1ºA co fin de poder
adoptar as medidas de execución necesarias para a súa recuperación posesoria.

3.- Notificarlle a Josefa Alonso Pérez o informe xurídico de 17 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.

SERVIZO DE CONTRATACIÓN

18.-  Acordar, se procede, prórroga do contrato do servizo de teleasistencia domiciliaria do
Concello de Ourense (Expte. 201501523).

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

1.- Acordar a segunda prórroga do contrato do servizo de teleasistencia domiciliaria do Concello
de  Ourense,  subscrito  con  Cruz  Roja  Española,  (NIF  Q2866001G),  quen  ten  prestado  a  súa
conformidade á prórroga, nas seguintes condicións:

• Prazo da prórroga: 1 ano (dende o 2 de marzo de 2020 ata o 1 de marzo de 2021).
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• Prezo do contrato para o período de prórroga: 11 € por terminal/mes (entidade exenta de
IVE).

2.- Aprobar o compromiso de gasto, por importe de 50.000 €, en réxime de tramitación anticipada
de gasto, condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente nos respectivos orzamentos,
distribuído nas seguintes anualidades:

Anualidade Importe Aplicación orzamentaria

2020: 41.666,67 € 150.2318.22609

2021: 8.333,33 € 150.2318.22609

19.-  Acordar,  se procede,  a  prórroga do contrato de subministración de gasóleo C para
calefacción e outros usos para diversas dependencias  do Concello  de  Ourense.  (Expte.
2019046646).

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

1.- Acordar a prórroga do contrato de subministración de gasóleo C para calefacción e outros usos
para diversas dependencias do Concello de Ourense, subscrito con Codisoil  SA, titular do NIF
A79322947, o 14/05/2019, nas seguintes condicións:

• Prazo da prórroga: 1 ano (dende o 14 de maio de 2020 ata o 13 de maio de 2021).
• Prezo do contrato para o período de prórroga: 46.046 € (prezo unitario de 0,8272 €/litro

máis IVE, cunha rebaixa do 16% con respecto ao presuposto base de licitación).

2.-  Aprobar  o  compromiso  de  gasto,  por  importe  de  46.046,00  €,  con  cargo  á  aplicación
130.9205.22103 do orzamento, distribuído nas seguintes anualidades:

ANUALIDADE IMPORTE RC/RC fut

2020 19.185,83 € 202000001594

2021 26.860,17 € 202000001595

EDUCACIÓN

20.- Caixa Fixa Educación 2019 (nº exp. 2019003090).

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

Primeiro.-  Aprobar a  conta  xustificativa  da  anualidade  2019,  presentada  pola  habilitada  Sara
Dacal Fernández, con NIF: ***7485**,  así  como as facturas que se relacionan na rendición de
fondos efectuada polo habilitado conforme ao seguinte detalle:

TERCEIRO (NIF/CIF)
FACTURA IMPORTE

TOTAL
(€)

RETEN-
CIÓN

(€)

IMPORTE
LÍQUIDO

(€)

FECHA
DE PAGO PARTIDA

Nº FECHA

O ALMACEN (44.496.895-Z) 6064 12/02/2019 17,80 0,00 17,80
12/02/201

9
200 3260

22611
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TIXOLA (44.450.501-B) 01/024171 21/02/2019 44,40 0,00 44,40 21/02/201
9

200 3260
22611

ANTONIA CARAMES GOMEZ 
(***30.83**) F19-046 28/02/2019 7,20 0,00 7,20

28/02/201
9

200 3260
22611

HIPER CASA (X7301680P) VO.698 25/03/2019 6,27 0,00 6,27 25/03/201
9

200 3260
22611

OFITECA PAPELERIA (B-32118028) 20931 12/04/2019 104,06 0,00 104,06
12/04/201

9
200 3260

22611

JOSE GOMEZ PEREZ (***65.37**) 19-016 24/04/2019 110 0,00 110,00 24/04/201
9

200 3260
22611

LIDL SUPERMECADOS (A-60195278) 2019084300510 29/04/2019 59,98 0,00 59,98
29/04/201

9
200 3260

22611

OFITECA PAPELERIA (B-32118028) 21124 08/05/2019 126,32 0,00 126,32 08/05/201
9

200 3260
22611

LEI YE-EURO YE (X-7301680P) VO.1105 09/05/2019 24,95 0,00 24,95
09/05/201

9
200 3260

22611

RODI ARTES GRAFICAS (B-32258261) 370 31/05/2019 41,14 0,00 41,14 31/05/201
9

200 3260
22611

SUPER BAZAR CHINO ANLI-2 (B-
32455206) 78/2019 04/06/2019 13,00 0,00 13,00

04/06/201
9

200 3260
22611

HIPER CASA (X7301680P) VO.845 05/06/2019 5,85 0,00 5,85 05/06/201
9

200 3260
22611

LIDL SUPERMECADOS (A-60195278) 2019081000705 10/06/2019 49,98 0,00 49,98
10/06/201

9
200 3260

22611

LEI YE-EURO YE (X-7301680P) VO.1193 12/06/2019 27,00 0,00 27,00 12/06/201
9

200 3260
22611

MIGUEL REJO SAEZ (***55.61**) 1621 08/07/2019 100,00 0,00 100,00
08/07/201

9
200 3260

22611

OFITECA PAPELERIA (B-32118028) 21545 08/07/2019 82,04 0,00 82,04 08/07/201
9

200 3260
22611

MIGUEL REJO SAEZ (***55.61**) 1763 09/07/2019 30,00 0,00 30,00
09/07/201

9
200 3260

22611

OFITECA PAPELERIA (B-32118028) 21551 10/07/2019 26,86 0,00 26,86 10/07/201
9

200 3260
22611

PINTURAS TAPER SL (B32496937) 275 10/07/2019 120,33 0,00 120,33
10/07/201

9
200 3260

22611

LEI YE-EURO YE (X-7301680P) VO.1352 12/09/2019 1,00 0,00 1,00 12/09/201
9

200 3260
22611

HIPER CASA (X7301680P) VO.1045 16/09/2019 9,87 0,00 9,87
16/09/201

9
200 3260

22611

JOSE GOMEZ PEREZ (***65.37**) 19-049 03/10/2019 179,96 0,00 179,96 03/10/201
9

200 3260
22611

FLYING TIGER (B70374582) 223853 10/10/2019 128,00 0,00 128,00
10/10/201

9
200 3260

22611

LIDL SUPERMECADOS (A-60195278) 2019086400392 20/10/2019 33,13 0,00 33,13 20/10/201
9

200 3260
22611

MERCADONA SA (A-46103834)
3039-010-

182463 30/10/2019 38,82 0,00 38,82
30/10/201

9
200 3260

22611

OFITECA PAPELERIA (B-32118028) 22272 31/10/2019 111,03 0,00 111,03 31/10/201
9

200 3260
22611

JOSE GOMEZ PEREZ (***65.37**) 19-054 25/11/2019 60,00 0,00 60,00
25/11/201

9
200 3260

22611
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JUAN CARLOS RGUEZ FDEZ 
(***53.13**) 30/19 03/12/2019 168,19 0,00 168,19

03/12/201
9

200 3260
22611

JUAN CARLOS RGUEZ FDEZ 
(***53.13**)

31/19 03/12/2019 143,70 0,00 143,70 03/12/201
9

200 3260
22611

RODI ARTES GRAFICAS (B-32258261) 791 03/12/2019 43,56 0,00 43,56
03/12/201

9
200 3260

22611

O ALMACEN (44.496.895-Z) 6211 05/12/2019 56,80 0,00 56,80 05/12/201
9

200 3260
22611

DISTRIBUCIONES FROIZ (A-
36036739) 030-1-12/7 05/12/2019 12,60 0,00 12,60

05/12/201
9

200 3260
22611

LIBRERÍA PADRE FEIJÓO(B-
32491441)

1/206 05/12/2019 14,99 0,00 14,99 05/12/201
9

200 3260
22611

TOTAL XUSTIFICADO (€) 1998,83

Segundo.-  Dar  traslado  do  presente  acordo  á  Tesourería  Municipal  aos  efectos  contables
oportunos.

CULTURA

21.-  Aprobación das bases e  da convocatoria  do concurso de  comparsas e rei/raíña do
Entroido 2020 (expediente 2020001892).

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

1. Aprobar as bases e a convocatoria do concurso de comparsas e rei/raíña do Entroido 2020.

2.  Aprobar o  gasto  por  importe  de  18.000,00  €  con  cargo  á  aplicación  200.3340.48951  do
orzamento municipal do exercicio 2020 (RC 202000001768).

3. Ordenar a súa difusión na páxina web e nun xornal de máxima distribución na provincia.

22.- Darse por enterada da información do Sr. Alcalde e Concelleiros/as 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 minutos (8h:40'), do que como  Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno
Local dou fe.
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