
 

6/20.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO    06
DE FEBREIRO DE 2020

Na cidade de Ourense, o seis de febreiro de 2020, sendo as oito horas e trinta e cinco
minutos  (08h:35'),  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 substitución do titular (art. 125.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora
das  bases  do  Réxime  Local): D.  Jorge  Pumar  Tesouro,  quen  preside  a  sesión. 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, 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 7)-; 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 (9 votos a favor), a acta da sesión ordinaria da
Xunta de Goberno Local de 30 de xaneiro de 2020.
 

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.-  Dar  conta  da  sentenza  ditada  polo  Xulgado  do  contencioso  administrativo  nº  1  de
Ourense, no procedemento abreviado 257/2019 promovido a instancia de Dª María Belén
Román  Pérez  contra  a  desestimación  por  silencio  da  reclamación  de  responsabilidade
patrimonial.

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

1º.- Coñecer e non recorrer,  por  non ser susceptible de recurso, a sentenza 9/2020 ditada polo
Xulgado  do contencioso administrativo nº 1 de Ourense,  no procedemento abreviado 257/2019
promovido a instancia de Dª María Belén Román Pérez  contra a desestimación por silencio da
reclamación de responsabilidade patrimonial interposta en data 6 de xuño de 2018

2º.-  Darlle  traslado da sentenza ao Servizo de Patrimonio  para o seu coñecemento e efectos
oportunos.
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3.-  Sentenza  ditada  polo  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia,  Sala  do  Contencioso-
Administrativo,  Sección  4ª  de  A  Coruña  no  Recurso  de  Apelación  núm.  15015/2020,
promovido polo Concello de Ourense. Auto aclaratorio, por producirse un erro material na
citada sentenza.

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

1º.- Coñecer e  non recorrer  a sentenza de 20 de xaneiro de 2020 e  coñecer o auto de 24 de
xaneiro  de  2020  ditados  polo  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia,  Sala  do  Contencioso-
Administrativo, Sección 1ª  de A Coruña no Recurso de Apelación núm. 15015/2019.

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

3º.- Darlle traslado da sentenza e auto  ao Órgando de Xestión Tributaria  para o seu coñecemento
e efectos oportunos.

4.-  Sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
Procedemento Abreviado núm. 256/2019, promovido por D. Eduardo Paz Vilarchao.

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

1º.-  Coñecer  e  non  recorrer a  sentenza  de  29  de  xaneiro  de  2020,  ditada  polo  Xulgado
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense, no Procedemento Abreviado  núm. 256/2019.

2º.-  Darlle traslado  da sentenza ao Órgano de Xestión Tributaria,  Negociado  de Sancións de
Tráfico, para o seu coñecemento e efectos oportunos.

5.-  Sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
Procedemento Ordinario núm. 87/2018, promovido por D. Juan Esteban Méndez Leiva.

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

1º.- Coñecer  e  non recorrer,  por ser favorable ós intereses municipais, a sentenza de 27 de
xaneiro  de  2020,  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
Procedemento Ordinario  núm. 87/2018.

2º.- No  suposto  de  que  se  interpoña  recurso  de  apelación  pola  outra  parte,  comparecer  nas
actuacións  que  se  sigan  diante  da  Sala  Contenciosa-Administrativa   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 Planeamento e Xestión Urbanística, Sección de
Patrimonio,  para o seu coñecemento e efectos oportunos.

6.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 330/19,  interposto por  D.  Manuel  Pérez  Vázquez contra a
desestimación presunta  do recurso de reposición interposto frente  a  desestimación por
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silencio administrativo da solicitude de devolución do importe da liquidación do imposto
sobre o Incremento de Valor de Terreos de Naturaleza Urbana.

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

Darse por informada de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de  demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento  abreviado  núm.  330/19,  interposto  por  D.  Manuel  Pérez  Vázquez  contra  a
desestimación presunta do recurso de reposición interposto frente a desestimación por silencio
administrativo  da  solicitude  de  devolución   do  importe   da  liquidación  do  imposto   sobre  o
Incremento de Valor de Terreos de Naturaleza Urbana derivada dunha transmisión mortis causa, a
cuantía ascende a 2.381,55 €. 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 31-03-2020.

7.- Decreto ditado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no Procedemento Ordinario
4096/2019, promovido por D. Gonzalo Pérez Jácome, D. Armando Ojea Bouzo e D. Manuel
Álvarez Fernández.

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

1º.-  Coñecer  o Decreto ditado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,  no Procedemento
Ordinario 4096/2019, promovido por D. Gonzalo Pérez Jácome, D. Armando Ojea Bouzo e D.
Manuel Álvarez Fernández.

2º.-  Darlle  traslado  do  auto  ao  Servizo  de  Urbanismo  (Planeamento  e  Xestión)  para  o  seu
coñecemento e efectos oportunos.
 
 
SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

8.-  Rectificación  acordo  sobre  declaración  de  innecesariedade  de  segregación  sita  en
Quintela de Leirado nº 1. Expte. Sección Licencias Urbanísticas 2015009405.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta e, advirtindo e engadindo neste
acto ó punto 1 do acordo a rectificar un terceiro parágrafo co réxime de recursos e, engadindo
tamén  ó  final  do  acordo  un  parágrafo  de  motivación,  así  como  o  réxime  de  recursos;  por
unanimidade dos asistentes (9 votos a favor), acordou:

Único.- Rectificar a petición do interesado o acordo número 8 da Xunta de Goberno Local de data
14 de setembro de 2017, debendo, polo tanto, quedar redactado o devandito acordo da seguinte
forma:
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“1.- Estimar o recurso de reposición interposto por don Alejandro Cid González contra o acordo da
XGL de 1/10/2015 no senso de deixalo sen efecto.

O  presente  acordo  se  adopta  de  conformidade  cos  informes  técnicos  de  data  15/5/2015  e
21/08/2015 ase coma do xurídico de 1/09/2017 a efectos de motivación.

RÉXIME DE RECURSOS-. Contra este acordo, que é firme en vía administrativa, só se poderá
interpoñer recurso contencioso-administrativo, diante do Xulgado do Contencioso-Administrativo de
Ourense,  dentro  do prazo  de dous meses contados dende o  día seguinte  ó  da  recepción da
notificación do mesmo. Todo elo sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso ou acción
que estime procedente.

2.- Declarar que as fincas de 90 m2 e de 72 m2 descritas no proxecto, foron segregadas, nos anos
1972 e 1973 respectivamente, sen a preceptiva licenza, que de conformidade co artigo 153 da Lei
2/2016 de súelo de Galicia ditas segregación prescribiron ó  transcorrer en exceso o prazo de
reposición da legalidade previsto na lei do Solo de Galicia e que ditas segregacións deron lugar
adúas fincas de 90 m2 e 72 m2 en situación de fora de ordenación parcial ata o 27/02/2013 na que
se  agregaron  para  conformar  unha  única  parcela,  de  conformidade  co  informe  técnico  de
21/08/2015.
Declarar que dende o 27/02/2013 ambas parcelas, a finca de 72 m2 e a de 90 m2, xa non son
fincas independentes pois foron agrupadas, en virtude de escritura notarial outorgada en Ourense
ante o ilustrísimo notario  Francisco Javier  Fernández González,  conformando a presente data
unha única finca con referencia catastral 4585801NG984N.

O  presente  acordo  adóptase  de  conformidade  cos  informes  técnicos  de  datas  15/5/2015  e
21/08/2015 así coma dos xurídicos de 1/09/2017 e de 27/01/2020 a efectos de motivación.

RÉXIME DE RECURSOS-. Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pode interponer
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 súa notificación, de conformidade
co disposto na disposición transitoria 3a, apartado c), en relación 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 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
poida interpoñer vostede calquera outro recurso ou acción que estime procedente.”.

Este acordo tómase sobre a base do informe do Xefe de Servizo de data 27.01.2020, que
lle serve de motivación.

RÉXIME DE RECURSOS-. Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pode interponer
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 súa notificación, de conformidade co
disposto  na  disposición  transitoria  3a,  apartado  c),  en  relación  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 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
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expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que poida
interpoñer vostede calquera outro recurso ou acción que estime procedente.

9.-  D.  Adolfo  Rodríguez Costa,  legalización vivenda unifamiliar  sita  na rúa Ousande,  17.
Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2019011553

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

Único.-  Conceder a  don  Adolfo  Rodríguez  Costa,  licenza  urbanística  de  obra  en  vía  de
legalización para expediente de legalización de vivenda unifamiliar sita na rúa Ousande número 17,
consonte  proxecto  redactado  polo  arquitecto  don  Gerardo  Seoane  Fidalgo,  cun  orzamento  de
execución material de 89.974,25 Euros.

O presente acordo tómase en base ós informes do Arquitecto Municipal  de data 5 de
decembro do 2019 e ó  informe xurídico de data 30 de xaneiro  do 2020,  que trasladarase ós
interesados os efectos de motivación.

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

Condicións xerais:

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

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. 
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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.

Deberá darse cumprimento ó contemplado no Decreto 352/2002 de 5 de decembro polo que se
regula a producción 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  para  instalación  de
ascensor  na rúa Serra de Queixa, 9. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2019036229.

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

1.- Conceder á “Comunidade de Propietarios C/ Serra de Queixa Nº 9”, licenza urbanística de obra
para proxecto básico e de execución para instalación de ascensor en edificio de vivendas sito na
rúa Serra de Queixa número 9, 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 Miguel Ángel Añel Pato, e cun
orzamento de execución material de 49.988,34 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
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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
27 de xaneiro do 2020 e ó informe xurídico de data 29 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
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:
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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.

11.-  D.  José  Nogueira  Ferradas,  proxecto  básico  e  de  execución de  reforma interior  de
vivenda sita na rúa J.A. Valente do Casar nº6 7ºA. Expte.  Sección Licenzas Urbanísticas
2019010655.

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

1.- Conceder a don José Nogueira Ferradas, licenza urbanística de obra para proxecto básico e de
execución de reforma interior de vivenda sita no piso 7º A do edificio número 6 da rúa J.A. Valente
do Casar, en solo urbano, segundo o proxecto redactado polo arquitecto don Pablo Fernández
Blanco, quen asume a dirección técnica da execución das obras,  e cun orzamento de execución
material de 24.479,57 Euros.

2.- Requirir á 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.

O presente acordo tómase en base ós informe da Arquitecta Técnica Municipal de data 24
de  abril  do  2019,  e  ó  informe  xurídico  de  data  29  de  xaneiro  do  2020,  que  trasladarase  ós
interesados ós efectos de motivación.
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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).

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

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

12.-  Comunidade  de  Propietarios,  proxecto  básico  e  de  execución  para  instalación  de
ascensor sito na rúa Antonio Puga, 10. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2019031750.

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

1.- Conceder á “Comunidade de Propietarios C/ Antonio Puga Nº 10”, licenza urbanística de obra
para proxecto básico e de execución para instalación de ascensor en edificio de vivendas sito na
rúa  Antonio  Puga  número  10,  en  solo urbano  consolidado,  segundo  proxecto  redactado  polo
arquitecto don Pablo Fernández Blanco, quen asume a dirección facultativa das obras, asumindo a
dirección técnica da execución das mesmas o arquitecto técnico don Antonio Teixeira Araujo, e cun
orzamento de execución material de 55.123,01 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
30 de xaneiro do 2020 e ó informe xurídico de data 30 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.
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Condicións Xerais:

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

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

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

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

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

3.- O Alcalde, por si ou por medio dos técnicos municipais ou da Inspección Municipal de Obras,
poderá  visitar  as  obras  cando  o  considere  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.
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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.

13.-  Dª María Luisa Raluy Rodríguez, reparación e conservación de cuberta existente no
local sito na rúa San Miguel, 4-baixo. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2019001703.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes (9 votos a favor), acordou:

Retirar este asunto da orde do día por estar delegada a competencia na concelleira de Urbanismo,
dona Sonia Ogando Vázquez.

APERTURAS

14.- "MAQUINARIA AUTOMÁTICA DEL NOROESTE S.A.".- Expte. de Aperturas 2019016636.-
Licenza de obra de adaptación de local para salón de xogos sito na Rúa Doutor Temes, nº 4
baixo de Ourense.

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

1.-  Conceder  a  MAQUINARIA  AUTOMÁTICA  DEL  NOROESTE  S.A.,  con  NIF  A-15054216,
representada por Victor Mato Corral, con NIF 32.431.371 Z, licenza de obra de adaptación de local
para salón de xogos sito na rúa Doutor Temes nº 4 – baixo de Ourense, consonte ao proxecto e
máis  os  anexos  redactados  polo  arquitecto  Pablo  Ulloa  Besteiro,  quen  asume  a  dirección
facultativa das obras, cun orzamento de execución material de 52.753,82 euros, e de conformidade
co informe da enxeñeira técnica industrial de 4 de outubro de 2019, o da aparelladora xefa de
Licenzas de 22 de xaneiro de 2020 o e o xurídico da TAX de data 28 de xaneiro de 2020, dos cales
se achega copia a efectos de motivación.

2.-  Advertir aos  interesados  de  que  a  ocupación do  local  (aforo)  será  inferior  a  50  persoas,
debendo constar este feito de forma expresa na licenza e indicarse en lugar visible no acceso ao
local, tal e como recolle a aparelladora xefa de Licenzas no seu informe de 22 de xaneiro de 2020.

3.- 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. 

4.-  Requirir aos  interesados  para  que  acheguen,  con  carácter  previo  ao  inicio  da  actividade,
informe  de  comprobación  que  reúna  os  requisitos  esixidos  polo  art.11  apdo.2.  do  Decreto
106/2015,  do  9  de  xullo,  sobre  contaminación acústica  de  Galicia,  debendo ser  elaborado  de
acordo cos requisitos que establece o art.12 do citado Decreto 106/2015, segundo o recollido no
informe da enxeñeira técnica industrial de data 4 de outubro de 2019.
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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. 

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
a  valla  sen  dano  para  a  baldosa.  A  construción  poderá  ser  de  ladrillo  revestido  e
branquexado, ou pranchas metálicas entrevigadas. Non se autorizan vallas de madeira,
aglomerado de madeira, canizos, arpilleiras, etc.
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• 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.

15.-  "PROMOCIONES  INMOBILIARIAS  BOTAS  Y  JUAN  CARLOS  S.L.".-  Expediente  de
Aperturas 2019017826.- Licenza de obra e actividade de reforma de locais en planta baixa a
dúas vivendas comunitarias de uso asistencial para 10 e 12 prazas no edificio sito en Rúa
Villaamil e Castro número 1A.

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

1.-  Conceder  a  “Promociones  Inmobiliarias  Botas  y  Juan  Carlos,  S.L.”,  co  CIF.-  B32160780,
licenza urbanística de obra de reforma de locais en planta baixa a dúas vivendas comunitarias de
uso asistencial para 10 e 12 prazas sitas no edificio rúa Villaamil e Castro número 1A, consonte ó
proxecto presentado e redactado polo arquitecto don José  Martínez Rodríguez,  quen asume a
dirección material da obra, cun orzamento de execución material de 200.410 €, de conformidade
cos informes técnicos e xurídico emitidos ao respecto.

2.-  Requirir ó  interesado  para  que  achegue  o  certificado  final  de  obra,  asinado  polo  técnico
competente no que conste que as obras están completamente rematadas e axustadas á licenza
outorgada, advirtindolle que non exerza actividade en canto non obteña a preceptiva licenza de
ocupación e o conforme da actuación comunicada.

O presente acordo tómase en base ós informes da Arquitecta Técnica Municipal de datas
16 de xaneiro do 2020, e, ó informe xurídico de data 28 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 perxuízo de que
poida interpoñer vostede claquera outro recurso ou acción que estime procedente.
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Condicións xerais:

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

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

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

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

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

3.- O Alcalde, por si ou por medio dos técnicos municipais ou da Inspección Municipal de Obras,
poderá  visitar  as  obras  cando  o  considere  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, a valla colocarase á
aliñación do edificio. Nos sitios onde exista beirarrúa de pedra, executarase a fábrica de
ladrillo sobre un apoio ou zócolo non adherido ao pavimento, de xeito que poida demolerse
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.
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• 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.

SERVIZO DE PLANEAMENTO, XESTIÓN URBANÍSTICA E PATRIMONIO

XESTIÓN URBANÍSTICA

16.-  Recurso de  reposición contra  o  acordo de  indemnización por  terreos ocupados na
extinta AR 37-O Irmáns Vilar Ponte.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta e, advirtindo e corrixindo neste
acto un erro no acordo; de forma que, onde dicía: “(...) 31 de decembro de 2019 (...)”, debería dicir:
“(...) 31 de outubro de 2019 (...)”; por unanimidade dos asistentes (9 votos a favor), acordou:

Único.-  Desestimar o  recurso  de  reposición  presentado  por  dona  María  Mercedes  Vázquez
Salgado, fronte aos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local de 31 de outubro de 2019 e
14 de novembro de 2019 sobre indemnización por ocupación da parcela 1 do AR 37-O que se
manteñen nos seus propios termos de acordo co exposto no informe xurídico de 31 de xaneiro de
2020 que se achegará a efectos de motivación.

Réxime de recursos: A presente resolución é firme en vía administrativa e contra ela só poderá
interporse Recurso Contencioso–Administrativo ante o Xulgado do Contencioso– Administrativo de
Ourense, no prazo de dous meses contados a partir  do día seguinte a aquel no que reciba a
presente  notificación  conforme  ó  establecido  nos  artigos 52  da  Lei  Reguladora  das  Bases de
Réxime  Local;  194,  209  e  concordantes  do  Regulamento  de  Organización,  Funcionamento  e
Réxime  Xurídico  das  Entidades  Locais;  40.2  e  124.3  da  Lei  39/2015  de  Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas, así coma os artígos 8 e 46 de la Lei 29/1.998
de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contenciosa – Administrativa, todo elo sen prexuízo no
seu caso, da procedencia do recurso extraordinario de revisión, ou de calquera outro recurso ou
acción que estime procedente.

SERVIZO DE CONTRATACIÓN

17.- Aprobación, se procede, do expediente de contratación baixo a modalidade de contrato
baseado  no  Acordo  Marco  para  a  contratación  da  subministración  de  electricidade  da
Central de Contratación da FEMP. (Expte. 20190046668)

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

Primeiro.-  Aprobar  o  presente  expediente  de  contratación  baixo  a  modalidade  de  contrato
baseado no Acordo Marco para a contratación da subministración de electricidade da Central de
Contratación da FEMP.

Segundo.-  Aprobar  que  a  tramitación,  a  adxudicación  e  execución  do  contrato  baseado  se
rexerán  polos  Pregos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  e  de  Prescricións  Técnicas
Particulares que rexen o Acordo Marco e pola normativa aplicable a este tipo de contratos.
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Terceiro.- Aprobar o gasto, por importe de 2.216.764,79 €, distribuído nas seguintes anualidades:

Anualidade Importe Aplicación Nº operación
2020: 1.440.897,11€ 130.1650.22100 202000001322
2021: 775.867,68 € 130.1650.22100 202000003929

Cuarto.- Iniciar o procedemento de adxudicación, segundo o establecido nos Pregos de Cláusulas
Administrativas e de Prescricións Técnicas que rexen o Acordo Marco. 

Quinto.- Nomear  como responsable do contrato a Manuel Núñez Blanco, de conformidade coa
cláusula 21.4 do PCA.

ASUNTOS SOCIAIS

18.- Corrección de erros no acordo da Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente de
30 de decembro de 2019, punto 2 relativo á aprobación do “Convenio de colaboración entre
o Concello de Ourense e a Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer e outras
demencias de Ourense (AFAOR)”. Expte. 2019036245.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta e, advirtindo e corrinxindo neste
acto  un erro no primeiro parágrafo do acordo;  de forma que, onde dicía: “(…) “Orzamento de
gastos da actividade subvencionada” (...)”, debería dicir: “(...) “Orzamento de gastos da actividade
beneficiaria” (...)”; por unanimidade dos asistentes (9 votos a favor), acordou:

Único.- Rectificar, ao abeiro do previsto no artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 2 de outubro, do
procedemento administrativo común das Administracións Públicas, o punto 2 do acordo adoptado
na  Xunta  de  Goberno  en  sesión  extraordinaria  e  urxente  do  30  de  decembro  de  2019  coa
corrección do contido da clausula II. “Orzamento de gastos da actividade beneficiaria” do convenio
de colaboración aprobado de forma que:

Onde dí: “A entidade beneficiaria levará a cabo a actividade programada, segundo se define na
cláusula anterior, de acordo co seguinte orzamento de gastos:

Gastos xerais da actividade..................... 45.945,00 euros.”

Debe dicir: “A entidade beneficiaria levará a cabo a actividade programada, segundo se define na
cláusula anterior, de acordo co seguinte orzamento de gastos:

Gastos xerais da actividade..................... 39.143,01 euros.”.
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19.- Corrección de erros no acordo da Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente de
30 de decembro de 2019, punto 4 relativo á aprobación do “Convenio de colaboración entre
o Concello de Ourense e Cáritas Diocesana de Ourense”. Expte. 2019036235.

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

Único.- Rectificar, ao abeiro do previsto no artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 2 de outubro, do
procedemento administrativo común das Administracións Públicas, o punto 4 do acordo adoptado
na  Xunta  de  Goberno  en  sesión  extraordinaria  e  urxente  do  30  de  decembro  de  2019  coa
corrección  do  contido  da  cláusula  II.  “Orzamento  de  gastos  da  actividade  subvencionada”  do
convenio de colaboración aprobado de forma que:

Onde dí: “A entidade beneficiaria levará a cabo a actividade programada, segundo se define na
cláusula anterior, de acordo co seguinte orzamento de gastos:

Gastos de persoal...................................... 74.275,63 euros
Gastos de mantemento, actividade...........187.000,00 euros
Gastos xerais da actividade.....................  261.275,63 euros.”

Debe dicir: “A entidade beneficiaria levará a cabo a actividade programada, segundo se define na
cláusula anterior, de acordo co seguinte orzamento de gastos:

Gastos de persoal...................................... 90.703,97 euros
Gastos de mantemento, actividade...........198.960,07 euros
Gastos xerais da actividade..................... 289.664,04 euros.”.

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

Ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, o Sr. Tenente de Alcalde, no exercicio das funcións da
Alcaldía en substitución do titular (art. 125.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
Réxime  Local), D.  Jorge  Pumar  Tesouro,  levantou  a  sesión  ás  oito  horas  e  corenta  e  cinco
(08h:45'), do que como Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno Local dou fe.
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