
 

10/20.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
05 DE MARZO DE 2020

Na cidade de Ourense, o cinco de marzo 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 Ana Blanco Nespereira, unicamente para os puntos da
Avogacía (2 a 12)-; 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 27 de febreiro de 2020.

 

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.-  Sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
Procedemento Abreviado núm. 212/2019, promovido por D. José  Antonio Cid Doval e Dª
Margarita Cid Doval.

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

1º.-  Coñecer  a  sentenza  de  19  de  febreiro  de  2020,   ditada   polo   Xulgado   Contencioso-
Administrativo  núm. 1 de  Ourense, no  Procedemento Abreviado núm. 212/2019.

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

3.-  Sentenza  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
Procedemento Abreviado núm. 216/2019, promovido por D. Adrián Gil González.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(10 votos a favor), acordou:
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1º.-  Coñecer a  sentenza   de  19  de  febreiro  de  2020  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Ourense, no Procedemento Abreviado  núm. 216/2019 .

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

4.- 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 de Dereitos Fundamentais núm. 26/20, interposto por Dª Celsa Virginia Pumar
Pérez, contra o Decreto da Concelleira delegada de Seguridade Cidadá.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(10 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  de  Dereitos  Fundamentais  núm. 26/20, interposto  por  Dª  Celsa  Virginia  Pumar
Pérez,  contra  o  Decreto  da  Concelleira   delegada  de  Seguridade  Cidadá,  desestimando  as
alegacións e impoñendo unha sanción de 200 euros pola  comisión dunha infracción grave do
Código de Circulación (estacionar o vehículo en zona de carga e descarga durante as horas de
utilización).  Acordouse  remitir  o  expediente  administrativo  que  deu  lugar  ó  acto  administrativo
impugnado  e  emprazar  a  todos  os  interesados  téndose,  por  conseguinte,  efectuado  o
personamento do Concello en virtude do disposto no artigo 50.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da
xurisdición contencioso-administrativa. 

5.- 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.  4/20,  interposto  por  D.  David  Luis  Miguel  Suárez  Pérez,
contra a Resolución do Tribunal Económico-Administrativo de 21 de outubro de 2019.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(10 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. 4/20, interposto por D. David Luis Miguel  Suárez Pérez, contra a
Resolución do Tribunal Económico-Administrativo de 21 de outubro de 2019 pola que desestima a
reclamación económica-administrativa interposta  contra a desestimación presunta da solicitude de
devolución  por  ingresos  indebidos   e  rectificación  da  autoliquidación  do  imposto   sobre  o
Incremento de Valor de Terreos de Naturaleza Urbana, a cuantía ascende a 2.964,67 €. 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 5-05-2020.

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. 27/20, interposto por D. Rodrigo Rodríguez Crespo, contra o
Decreto de 17 de xaneiro de 2020.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(10 votos a favor), acordou:
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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.  27/20, interposto  por  D.  Rodrigo  Rodríguez  Crespo,  contra  o
Decreto  de  17  de  xaneiro  de  2020  do  Alcalde  de  Ourense,  desestimando  a  resolución  da
Concelleira  delegada de Seguridade Cidadá impoñendo unha sanción de 500 euros e detracción
de 6 puntos pola comisión dunha infracción moi grave do Código de Circulación (conducir de forma
temeraria a moita velocidade por tramo urbano  utilizando o teléfono móvil). 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 día12-05-2020.

7.- 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. 340/19, interposto pola Asociación Provincial de Empresarios
da Construción de Ourense.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(10 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. 340/19, interposto pola Asociación Provincial de Empresarios da
Construción  de  Ourense,  contra  a  resolución  do  Tribunal  Económico-Administrativo  de  11  de
decembro de 2019 pola que desestima a reclamación económica-administrativa interposta contra a
Resolución do Xefe do Órgano de Xestión Tributaria  que estimaba parcialmente o  recurso de
reposición contra a liquidación  polo imposto de Bens Inmobles dos exercicios 2013, 2014, 2015 y
2016. 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 5-05-2020.

8.-  Dar  conta  da  sentenza  ditada  polo  Xulgado  do  Penal  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento abreviado 207/2019 promovido polo Concello de Ourense contra D. A. Q. H.
pola comisión dun delito de danos.

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 a sentenza ditada polo
Xulgado  do  Penal  núm. 2  de  Ourense,  no procedemento  abreviado  207/2019 promovido  polo
Concello de Ourense contra D. A. Q. H. pola comisión dun delito de danos.

2º.-  Darlle traslado da sentenza ao Museo Municipal, ao Pavillón dos Remedios e ao Matadoiro
para seu coñecemento e efectos oportunos.
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9.-  Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo número Un de Ourense, no
Procedemento  Ordinario  244/2018,  promovido  por  D.  Oscar  Álvarez  Vasallo,  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.  36/20  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-
Administrativo número Un de Ourense, no Procedemento Ordinario 244/2018, promovido por  D.
Oscar Álvarez Vasallo, contra o Concello de Ourense.

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

3º.-  Darlle  traslado  da sentenza  ao  Servizo  de Urbanismo (Disciplina  Urbanística)  para o  seu
coñecemento e efectos oportunos.

10.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de  demandado  diante  do  Xulgado Contencioso-Administrativo  núm.  Un  de  Ourense,  no
Procedemento Ordinario 14/2020, interposto por D. Pablo Martínez García.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(10 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.  Un  de  Ourense,  no
Procedemento Ordinario 14/2020, interposto por D. Pablo Martínez García  contra a desestimación
presunta por silencio negativo do recurso de reposición presentado o 18 de xullo de 2019 contra o
acordo da XGL de 30 de maio de 2019 relativo á adxudicación da concesión demanial do subsuelo
nos espazos libres públicos na Zona 4 do SU-25 do Plan Xeral. 

11.-  Auto  ditado  polo  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia,  na  Peza  de  Nulidade
Excepcional 4646/2010, promovido pola Comunidade de Propietarios rúa do Bierzo 2B-2C.

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

1º.- Coñecer o Auto ditado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na Peza de Nulidade
Excepcional 4646/2010, promovido pola Comunidade de Propietarios rúa do Bierzo 2B-2C .

2º.-  Darlle traslado  do  Auto  ao  Servizo  de  Urbanismo  (Disciplina  Urbanística  e  Licenzas
urbanísticas)  para o seu coñecemento e efectos oportunos.
 

12.- Dar conta que o Xulgado de Instrución núm. 2 de Ourense emprazou ao Concello para
comparecer en calidade de perxudicado e aportar valoración dos danos, nas Dilixencias
Previas núm. 1760/2019.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(10 votos a favor), acordou:
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Darse por informada de que o Xulgado de Instrución núm. 2 de Ourense emprazou ao Concello
para  comparecer  en  calidade  de perxudicado  e  aportar  valoración dos  danos,  nas  Dilixencias
Previas  núm.  1760/2019  que  se  seguen  pola  comisión  dun  delito  de  furto  e  outras  condutas
asociadas  polos  feitos  producidos  nas  datas  24  e  25  de  decembro  de  2019,  contra  o  grupo
escultórico do belén sito na Praza do Bispo Cesáreo. Acórdase o personamento.

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

13.-  "ELIMAPER,  S.L.".-  Proxecto  de  execución de  rehabilitación do  edificio  sito  na  rúa
Alejandro Outeiriño, 6.- Expte. Sección Licenzas urbanísticas 2018032376

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

1.- Denegar a solicitude do troco de titular da licenza urbanística de obra para proxecto básico de
rehabilitación do edificio sito na rúa Alejandro Outeiriño número 6 de Ourense, concedida polo
acordo da Xunta de Goberno Local de data 26 de xullo do 2018, sendo expedida o seguinte día 31
de xullo do 2018 co número de licenza 91/18. Concedida á sociedade mercantil “ELIMAPER, S.L.”.

O presente acordo tómase en base ó informe xurídico de data 28 de febreiro do 2020, que
forma parte desta resolución, o cal trasladarase ós interesados ós efectos de motivación.

2.- Aprobar a instancia de “ELIMAPER, S.L.” o proxecto de execución de rehabilitación do edificio
sito  na  rúa  Alejandro  Outeiriño número  6,  composto  de  tres  plantas  de  soto  para  garaxe-
aparcamento, trasteiros e elementos comúns; planta baixa para portal, local comercial e elementos
comúns; plantas primeira a terceira para catro vivendas por planta e elementos comúns; planta
cuarta para catro vivendas, das cales dous son tipo dúplex vencelladas á planta baixo cuberta, e
elementos comúns;  e  planta  baixo cuberta  vencellada ás dúas vivendas tipo dúplex da planta
cuarta e para elementos comúns; cun total de dezaseis vivendas, consonte ó proxecto redactado
pola arquitecta dona María del Carmen Nieto Rivero, quen asume a dirección facultativa das obras,
asumindo  a  dirección  técnica  da  execución  das  mesmas  os  arquitectos  técnicos  don  Juan
Fernández Durán e  don  José  Manuel  Rey Lorenzo,  cun  orzamento  de  execución material  de
1.740.845,70 euros. Construción que autorizouse pola licenza de obra número 91/18.

O presente acordo tómase en base ó informe técnico do Arquitecto Municipal de data 11 de
febreiro do 2020; ás resolucións de datas 23 de outubro do 2019 e 5 de febreiro do 2020 da
Directora Xeral de Patrimonio Cultural da Xefatura Territorial de Ourense da Consellería de Cultura
e Turismo da Xunta de Galicia; e ó informe xurídico de data 28 de febreiro do 2020, que forman
parte desta resolución, os cales trasladaranse ós interesados ós efectos de motivación.

Réxime de recursos: Contra estes acordos, que poñen 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-
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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.

14.- Diócesis de Ourense, representada por don Daniel Argiz Rodríguez, proxecto básico e
de execución de division de dous pisos, o 3ºA e o 4ª A do edificio sito na rúa Progreso, 89.
Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2019005395.

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

1.-  Conceder á  “Diócesis  de Ourense”,  representada  por  don Daniel  Argiz  Rodríguez, licenza
urbanística de obra para proxecto básico e de execución de división de dous pisos, o 3ºA e o 4ºA,
do edificio sito na rúa Progreso número 89, consonte proxecto redactado pola arquitecta dona Alba
Dalama  Gómez, quen  asume a  dirección  facultativa  das  obras,  cun  orzamento  de  execución
material de 90.905,46 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 12 de
decembro do 2019 e ó  informe xurídico de data 28 de febreiro  do 2020,  que trasladarase 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).

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

15.-  "D. FRANCISCO GONZALEZ PAZ".- Expediente de Aperturas 2019011251.- Licenza de
obra de local para actividade de centro coworking de oficinas, sito na Rúa Pura e Dora
Vázquez, nº 8 baixo.

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

1.- Conceder a don Francisco González Paz, licencia de  obra  para a actividad de coworking de
oficinas, sito na rúa Pura e Dora Vázquez, 8- bajo  de Ourense,  consonte ao proxecto redactado
polo  arquitecto técnico don David Sequeiros Ribao, de conformidade cos informes da aparelladora
de 02/08/2019, da enxeñeira técnica industrial municipal de 15/01/2020 e da Tax de 11/02/2020 os
cales se unen o presente acordo a efectos de fundamentación.

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

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

Condicións Xerais:

1.- Conforme ao disposto no artigo 145 da Lei 2/2016, 10 de febreiro, do Solo de Galicia ,o prazo
de iniciación das obras é  de 6 meses contados a partires do día seguinte  o que se reciba o
presente documento non podendo interromperse por tempo posterior a seis meses.

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

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

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

2.- Rematadas as obras e dentro dos oito días seguintes, porao por escrito en coñecemento do
Concello, previa retirada das madeiras, estadas e materiais sobrantes para deixar expedito o paso
e limpa a rúa, que deberá  repoñerse o seu estado anterior ás obras, substituíndo o pavimento
deteriorado ou que fose removido.
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3.- O Alcalde, por si ou por medio dos técnicos municipais ou da Inspección Municipal de Obras,
poderá visitar as obras cando o considere convinte co fin de recoñecer o seu estado de construción
e comprobar o cumprimento das condicións en que se concedeu esta licenza.

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

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

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

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

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

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

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

SERVIZO DE PLANEAMENTO, XESTIÓN URBANÍSTICA E PATRIMONIO

XESTIÓN URBANÍSTICA

16.-  Proxecto de Obras Ordinarias de Urbanización para accesibilidade en Praza 500 nº 4.
Expte. Xestión Urbanística 2018034759

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta e, advirtindo e engadindo neste
acto no punto 6º) do acordo o seguinte: “(...) xunto co informe xurídico de data 03.03.2020 para os
efectos de motivación (...)”; por unanimidade dos asistentes (10 votos a favor), acordou:

1º.- Autorizar á Comunidade de Propietarios de Praza 500 nº 4 a ocupación temporal de terreos
necesarios para a realización do proxecto de obras ordinarias de urbanización para mellora de
accesibilidade do edificio sito na rúa 500 nº 4.

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:NR7BUXEO5O86MFCF



10

 
2º.- Aprobar por pedimento da Comunidade de Propietarios de Praza 500 nº 4 o proxecto de obras
ordinarias de urbanización para a mellora de accesibilidade na praza 500 nº 4 redactado polo
arquitecto Alfonso Legido Mariño en solo urbano consolidado que asume a dirección técnica cun
orzamento de 17.337,98 euros.

3º.-  A  Comunidade  de  Propietarios  deberá  aceptar  expresamente  mediante  comparecencia
administrativa as condicións establecidas nos informes do Servizo de Infraestruturas de 17 de
outubro de 2019, Medio Ambiente de 25 de outubro de 2019, Electrico de 29 de novembro de 2019
e de bastecemento e Saneamento de 24 de decembro de 2019 dos que se achegará  copia ó
solicitante para o seu cumprimento.

4º.-  A Comunidade de Propietarios deberá  constituir unha fianza pola cantidade de 1.800 euros
para  garantir  posibles  danos  na  execución  das  obras  en  calquera  dos  medios  admitidos  e
asimismo comprometerase a asumir a conservación e mantemento das obras realizadas de acordo
co disposto no art.  7.3 da Ordenanza reguladora das condicións de accesibilidade en edificios
existentes de carácter residencial.

5º.-  A Comunidade de Propietarios deberá de proceder a nomear a dirección técnica das obras
ordinarias de urbanización e comunicar o mesmo con carácter previo ó inicio das mesmas.

6º.- Notificar este acordo aos interesados xunto co informe xurídico de data 03.03.2020 para os
efectos  de  motivación,  significando  expresamente  que  as  obras  non  poderán  iniciarse  ata  o
cumprimento do expresado nos parágrafos anteriores.

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.

PATRIMONIO

17.-  Xulgado  Contencioso  Adm.  Nº  2  de  Ourense.  PA  27/2017.  Cumprimento  sentenza.
Execución definitiva 9/2018-B. Xuros. Fase de execución orzamentaria : Recoñecemento de
obrigas. Custas e Xuros. Expedientes núms. 2016018478 e 2020002840. RC – 202000004329.
RC – 202000004328. RC 202000004336. 

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 4 de decembro de 2017 polo maxistrado do Xulgado
do Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense e da dilixencia de ordenación de data 13 de
setembro de 2019 ditada na execución definitiva 9//2018-B, dimanante do PA 23/2017, aprobar e
dispoñer o gasto e recoñecer a obrigación a favor do xulgado do contencioso-administrativo núm.
2 de Ourense (CIF S3200006I) polo importe de oitenta nove euros con trinta e catro céntimos
(89,34  €)  corresppondentes  a  xuros  de  execución  con  cargo  á  partida  orzamentaria
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110.0111.35200.
O pagamento farase mediante consignación na conta numero 20155000095000918 do Xulgado do
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense no Banco de Santander.

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. 2 de
Ourense (execución definitiva 9/2018-B - PA 27/2017).

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.

18.-  Execución de sentenza ditada polo Xulgado do Contencioso- Administrativo número 2
de Ourense no PA 13/2018. Exp. 2017005946. RC – 202000001542.

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 3 de setembro de 2019 polo maxistrado do Xulgado
do Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense no  PA 13/2018, aprobar e dispoñer o gasto e
recoñecer a obrigación a favor do xulgado do contencioso-administrativo núm. 2 de Ourense (CIF
S-3200006-I)  por  importe  de cinco  mil  seiscentos trinta  e  cinco euros  con  cincuenta  céntimos
(5.635,50 €) en concepto de indemnización por responsabilidade patrimonial  con cargo á partida
orzamentaria 130.9200.22639.
O pagamento  farase  mediante  consignación  na  conta  núm. 2155000074001318  do  Banco  de
Santander da que é titular o  Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 2 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. 2 de
Ourense  (PA 13/2018).

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.
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19.-  Xulgado  Contencioso  Adm.  Nº  2  de  Ourense.  PA  27/2017.  Cumprimento  sentenza.
Execución  definitiva  9/2018-B.  Custas  e  Xuros.  Expediente  Cividas:  2016018478
(2020002875). RC – 202000004328. RC 202000004336 

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

1.- En cumprimeto da sentenza ditada o día 4 de decembro de 2017 polo maxistrado do Xulgado
do Contencioso-Adminsitrativo núm. 2 de Ourense e da dilixencia de ordenación de data 16 de
outubro de 2019 da execución definitiva 9/2018-B dimanante do PA 27/2017, aprobar e dispoñer
o gasto e recoñecer a obrigación a favor do Xulgado  do Contencioso-Administrativo número 2 de
Ourense (CIF S3200006I), polo importe de douscentos trece euros con setenta e sete céntimos
(213,77 €).  Desta  cantidade,  douscentos catro  euros con corenta  e  nove  céntimos (204,49  €)
correspondentes a custas, pagaranse con cargo á partida orzamentaria 130.92000.22639 e nove
euros con vinte e oito céntimos (9,28 €) corespondentes a xuros, con cargo á partida orzamentaria
110.0111.35200.
O  pagamento  farse  mediante  consignación  na  conta  20155000095000918  do  Xulgado  do
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense no Banco de Santander.

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. 2 de
Ourense  (execución definitiva 9/2018-B - PA 27/2017).

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.
                        

20.-  Reclamación  de  responsabilidade  patrimonial  polos  danos  causados  nun  farol  do
alumeado público na estrada de Vigo. Expediente núm. 2019017420.

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

1.-  Requirir a  Javier  Eduardo  Delgado  Valiñas,  como  responsable  directo,  e  á mercantil
“Distribuciones  y  Representaciones  J.  Giraldez,  SL”  á  compañía  Allianz,  como  responsables
solidarias, para que paguen  ao Concello de Ourense a  suma de douscentos trinta e catro  euros
con setenta e catro céntimos (234, 74 €), en concepto de indemnización polos danos causados nun
farol  do alumeado público na estrada de Vigo,  o  día 13 de marzo de 2019,  debendo facer  o
pagamento  mediante  ingreso  na  conta  núm.  20805251423041386142  de  ABANCA, previa  a
emisión da correspondente carta de pagamento polo servizo de Facenda,  advertíndolles que de
non facer o pagamento no prazo de dez días porase en coñecemento da Avogacía Consistorial
para que exercite as accións legais oportunas. 

2.- Que no caso de que non se atenda o requirimento de pagamento  a Avogacía Consistorial
exercite as accións xudiciais oportunas para obter o resarcimento dos danos causados por Javier
Eduardo Delgado Valiñas nun farol do alumeado público na estrada  de Vigo o día 13 de marzo de
2019. 
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3.- Notificarlle a Javier Eduardo Delgado Valiñas, á mercantil “Distribuciones y Representaciones
J. Giraldez, SL” e á compañía Allianz, o informe xurídico de data 19 de febreiro de 2020 para os
efectos de motivación.

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

21.-  Cumprimento  da  sentenza  ditada  pola  maxistrada  do  Xulgado  do  Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Ourense no PA 157/2019. Expediente Cividas: 2018036831.RC –
202000001538. RC – 202000001539.

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 5  de novembro de 2019 pola maxistrada do Xulgado
do Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense no PA 157/2019, aprobar e dispoñer o gasto e
recoñecer a obrigación a favor do Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense (CIF
S8200003E) por importe de oitocentos cincuenta e oito euros con oitenta e tres céntimos (858,83
€),  en  concepto  de  indemnización  por  responsabilidade  patrimonial con  cargo  á  partida
orzamentaria 130.9200.22639.
O pagamento farase mediante consignación na conta numero 3207000094015719 do Xulgado do
Contencioso-Administrativo núm. 1 no Banco de Santander.

2.- En cumprimento da sentenza ditada o día 5  de novembro de 2019 pola maxistrada do Xulgado
do Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense no PA 157/2019, aprobar e dispoñer o gasto e
recoñecer a obrigación a favor do Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense por
importe de  douscentos euros (200,00 €), en concepto de custas con cargo á partida orzamentaria
130.9200.22639.
O pagamento farase mediante consignación na conta numero 3207000094015719 do Xulgado do
Contencioso-Administrativo núm. 1 no Banco de Santander.

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

4.- Darlle traslado da resolución que se dite ao xulgado do contencioso-administrativo núm.  1 de
Ourense  (PA 157/2019). 

5.- Devólvase o xustificante de pago a sección de patrimonio e responsabilidade patrimonial.
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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.

22.-  Reclamación de responsabilidade patrimonial presentada polos danos causados nun
vehículo  como  consecuencia  do  defectuoso  estado  da  ancoraxe  dun  colector  de  lixo.
Expediente Cividas: 2017009715. RC – 202000003452.

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  José  Emilio
Peleteiro Fernández, polos danos causados ao seu vehículo, marca DACIA, modelo Sandero, con
matrícula 6266-HPD, o día 8 de novembro de 2016 na Avenida de As Caldas como consecuencia
do defectuoso estado da ancoraxe dun colector de lixo.

2.- Valorar os danos en trinta e cinco euros con dezaoito céntimos (35,18 €).

3.-  Aprobar e dispoñer o gasto e  recoñecer a obrigación  a favor de  don  José Emilio Peleteiro
Fernández, con DNI ***08.84**  polo importe de trinta e cinco euros con dezaoito céntimos (35,18
€)  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 a don José Emilio Peleteiro Fernández.

6.-  Notificarlle a  don  José  Emilio  Peleteiro  Fernández, a  ECOURENSE,  UTE  e  aos  demais
interesados o informe  xurídico de data  3 de xaneiro de 2020 para os efectos de motivación. 

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

23.-  Xulgado Contencioso  Adm.  Nº  1  de  Ourense.  PA 307/2017.  Cumprimento  sentenza.
Expedientes  núms.  2016014338  e  2020003024  RP.  Títulos  Xudiciais  24/19.RC  –
202000004334. RC – 202000004335.
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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 11 de maio de 2018 polo maxistrado do Xulgado do
Contencioso-Administrativo núm.1 de Ourense no PA núm. 307/2017, e da dilixencia de ordenación
ditada  pola  letrada  da  Administración  de  Xustiza  na  execución  de  títulos  xudiciais  24/2019
dimanante do procedemento abreviado, aprobar e dispoñer o gasto, e recoñecer a obrigación a
favor do Xulgado do Contencioso-Administrativo núm.  1 de Ourense (CIF S8200003E) por importe
de  cento  cincuenta  euros  con  noventa  e  un  céntimos  (150,91  €)  en  concepto  de  custas  de
execución procesual  e xuros. 
Desta  cantidade, cento  vinte  e  un  euros  (121  €)  correspondentes  ás  custas  de  execución,
pagaranse con cargo á partida orzamentaria 130.9200.22639  e vinte e nove euros con noventa e
un  céntimos  (29,91  €) correspondentes  a  xuros,  pagaranse  con  cargo  á  partida  orzamentaria
110.0111.35200.
O pagamento  farase  mediante  consignación  na  conta  núm.  3207000093002419  do  Banco  de
Santander da que é titular o  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  (execución de títulos xudiciais 24/2019 - PA núm. 307/2017).

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.

SERVIZO DE CONTRATACIÓN

24.-  Acordar,  se  procede,  a  prórroga  do  contrato  dos  servizos  postais  do  Concello  de
Ourense. (Expte. 2020004231)

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

1.- Acordar a prórroga do contrato dos servizos postais do Concello de Ourense, adxudicados a
SOCIEDAD  ESTATAL  CORREOS  Y  TELÉGRAFOS,  S.A.  S.M.E  (NIF  A83052407),  quen  ten
prestado a súa conformidade á prórroga, nas seguintes condicións:

  - Prazo da prórroga: 2 anos (dende o 31 de agosto de 2020 ata o 30 de agosto de 2022).
 - Prezo do contrato para o período de prórroga: Desconto do 0,1 % sobre os prezos unitarios
especificados no anexo III do prego técnico.
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2.-  Aprobar compromiso  de  gasto,  por  importe  de  849.150,00  €,  con  cargo  ás  aplicacións
orzamentarias e a distribución por anualidades seguintes:
 

Anualidade Importe Aplicación orzamentaria RC/RC fut

2020: 141.525,00 € 130.9202.22201 202000005684

2021: 424.575,00 € 130.9202.22201 202000005685

2022: 283.050,00 € 130.9202.22201 202000005686

De conformidade co disposto no artigo 174.1 do RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a autorización do gasto para
os exercicios futuros (2021 e 2022) se subordinará á existencia de crédito adecuado e suficiente
que para cada exercicio autoricen os respectivos orzamentos municipais.

25.-  Ordenación  decrecente,  se  procede,  das  proposicións  admitidas  no  procedemento
aberto  para  a  adxudicación  da  concesión  demanial  da  explotación  das  instalacións
destinadas  a  cafetería  sitas  no  Xardín  Xaponés  do  Concello  de  Ourense.  (Expediente
2019042122)

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

Primeiro.-  Avaliar  e  clasificar,  de  acordo  cos  criterios  de  adxudicación  e  os  criterios  de
desempate  previstos  no  prego,  as  proposicións  admitidas  neste  procedemento  aberto  para  a
adxudicación da concesión demanial da explotación das instalacións destinadas a cafetería sitas
no  Xardín  Xaponés  do  Concello  de  Ourense  (expediente  2019042122)  na  seguinte  orde
decrecente:

Nº EMPRESA OFERTA IVE TOTAL PUNTOS

1 ÓSCAR GONZÁLEZ ÁLVAREZ 57.000,00 € 11.970,00 € 68.970,00 € 100

2 MELCRIS SL 56.520,00 € 11.869,20 € 68.389,20 € 99,16

3 MIGUEL A. FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ

52.200,00 € 10.962,00 € 63.162,00 € 91,58

Segundo.- Requirir a Óscar González Álvarez, para que presente, no prazo de dez días hábiles, a
contar desde o día seguinte a aquel no que reciba o requirimento, a documentación acreditativa de
ter depositado na Tesourería municipal a garantía definitiva, por importe de 14.250 €, equivalente
ao 5% do prezo de adxudicación, IVE excluído, correspondente aos cinco anos de duración do
contrato, en calquera das formas previstas no artigo 108 da Lei 9/2017, de contratos do sector
público (LCSP), e para que en idéntico prazo achegue a documentación que establece o artigo 16
do prego  de cláusulas  administrativas  particulares,  acreditativa  do  cumprimento  dos  requisitos
previos aos que alude o artigo 140 da LCSP.

INFRAESTRUTURAS
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26.- Carta de pago, en periodo executivo, en relación á Liquidación K1723119320914409 da
Confederación  Hidrográfica  Miño  –  Sil  por  trámite  de  autorización  para  proxecto  de
urbanización de zona de aparcadoiro tralo polideportivo de Oira, marxe dereita do río Miño,
en Oira, Ourense, pola que se esixe a cantidade de 66,60 €. (Expediente 2020004918)

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

Primeiro: Aprobar, dispoñer o gasto e recoñecer a obriga a favor da Confederación Hidrográfica
de Miño-Sil, con cif: Q3200109-A, por un importe total de 66,60 €, en concepto de “INGRESOS DE
REC.  DE  O.E.P.  GESTIONADAS  POR  LA  AEAT  2019  A/32/22117-1  INFORMES  Y  OTRAS
ACTUACIONES” formalizado na liquidación K1723119320914409.

Segundo:  Proceder ao  aboamento  da  referida  débeda  á  Axencia  Estatal  da  Administración
Tributaria, con CIF Q2826000-H, clave de liquidación K1723119320914409 por importe total de
66,60  €  con  cargo  á  partida  do  orzamento  municipal  vixente  número  110  9310  22500  (RC
202000004899) mediante ingreso en la conta do Tesouro Público.

Terceiro:  Este acordo adóptase en base ao informe de data da sinatura electrónica, que forma
parte desta resolución.

Cuarto: Dar traslado á Tesourería aos efectos contables oportunos.

SERVIZOS XERAIS

27.-  Recuperación  Capela  de  San  Francisco,  Albergue  de  Peregrinos  (Expte.  Núm.
2020001556)

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

Primeiro.- Aceptar a formalización proposta pola Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo
e revertir ó Concello o inmoble sito no barrio de San Francisco, antigua capela de San Francisco,
denominado no inventario  municipal  como “Albergue de Peregrinos”  e rexistrado ó  número de
inventario: 1.1.000007, por causa de perda de obxecto para o que foi cedido.

Segundo.- Facultar ó concelleiro de Servizos Xerais don Manuel Álvarez Fernández para o acto
de entrega de chaves.

Terceiro.- Comunicar esta resolución ós Servizos de Patrimonio e Servizos Xerais ós efectos das
súas respectivas competencias.

28.-  Xustificación  final-peche  caixa  fixa  Eladio  Nespereira  Rodríguez.  (Expte.  Núm.
2019045742)
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A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(10 votos a favor), acordou:
 
Primeiro.- Aprobar a conta xustificativa FINAL, asociada ás aplicacións orzamentarias 203-9201-
23120 e 230-9201-23020 de FACTURACIÓN VIA-T e TIKETS presentados polo  habilitado así
como as facturas que se relacionan na rendición de fondos efectuada polo habilitado conforme ao
seguinte detalle:

CIF TERCEIRO DATA PARTIDA IMPORTE CONCEPTO

500048177 BRISA 29/10/18 230920123120 6.60
VIA-

T767131-
5964

“ “ “ “ 0.85 “

“ “ “ “ 0.85 “

“ “ “ “ 6.60 “

TOTAL 14.90  

A-15718695 CESA 09/11/18 230920123120 5.90 “

“ “ “ “ 3.65 “

“ “ “ “ 2.35 “

“ “ “ “ 5.90 “

“ “ 13/11/18 “ 5.90 “

“ “ “ “ 5.90 “

“ “ 15/11/18 “ 5.90 “

“ “ “ “ 5.90 “

“ “ 16/11/18 “ 5.90 “

“ “ “ “ 5.90 “

“ “ 24/11/18 “ 5.90 “

“ “ “ “ 5.60 “

“ “ “ “ 3.75 “

“ “ “ “ 1.65 “

“ “ “ “ 1.24 “

“ “ “ “ 1.55 “

500048177 BRISA 27/11/18 “ 13.15 “

“ “ 29/11/18 “ 5.65 “

“ “ “ “ 0.85 “

“ “ “ “ 7.45 “

A-83315416 IBERPISTA 30/11/18 “ 12.50 “

TOTAL 112.49  
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A-83315416 IBERPISTA 1/12/18 “ 12.50 “

A-15718695 CESA 03/12/18 “ 3.75 “

“ “ 04/12/18 “ 5.90 “

“ “ “ “ 5.90 “

“ “ 10/12/18 “ 5.90 “

“ “ “ “ 5.90 “

“ “ 20/12/18 “ 5.90 “

“ “ “ “ 5.90 “

TOTAL 51.65  

“ “ 03/01/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 10/01/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 21/01/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 28/01/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

TOTAL 48.00  

“ “ 04/02/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.75 “

“ “ “ “ 5.06 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 06/02/19 “ 0.95 “

“ “ 09/02/19 “ 1.60 “

“ “ “ “ 1.70 “

“ “ “ “ 1.27 “

“ “ “ “ 1.20 “

“ “ 13/02/19 “ 6.00 “

A-15718695 CESA 13/02/19 “ 6.00 “

“ “ 14/02/19 “ 6.00 “
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“ “ “ “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.75 “

“ “ “ “ 5.06 “

“ “ 15/02/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 25/02/19 “ 12.70 “

“ “ “ “ 12.70 “

“ “ 27/02/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 28/02/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

TOTAL 127.74  

500048177 BRISA 12/03/19 “ 6.65 “

“ “ “ “ 6.15 “

“ “ 20/03/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 21/03/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 22/03/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 23/03/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 25/03/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 29/03/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 30/03/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

TOTAL 96.80  

500048177 BRISA 02/04/19 “ 6.70 “

“ “ “ “ 6.70 “

“ “ 04/04/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 5.75 “

“ “ “ “ 3.90 “
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“ “ 11/04/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.75 “

“ “ “ “ 0.55 “

“ “ “ “ 2.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 15/04/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.75 “

“ “ “ “ 5.06 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 18/04/19 “ 1.60 “

“ “ “ “ 1.70 “

“ “ 19/04/19 “ 1.70 “

“ “ “ “ 1.60 “

“ “ “ “ 1.70 “

“ “ 24/04/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

TOTAL 118.46  

A-15718695 CESA 04/05/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 07/05/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 17/05/19 “ 8.90 “

“ “ “ “ 0.80 “

“ “ “ “ 0.80 “

“ “ 21/05/19 “ 8.90 “

“ “ “ “ 0.80 “
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“ “ “ “ 0.80 “

“ “ 22/05/19 “ 8.90 “

“ “ 23/05/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

500048177 BRISA 30/05/19 “ 6.65 “

“ “ “ “ 6.15 “

TOTAL 78.70  

A-15718695 CESA 01/06/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 10/06/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 14/06/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 20/06/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 24/06/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

“ “ 28/06/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

TOTAL 72.00  

500048177 BRISA 08/07/19 “ 5.70 “

“ “ “ “ 6.15 “

A-15718695 CESA 19/07/19 “ 6.00 “

“ “ “ “ 6.00 “

TOTAL 23.85  

B-36918282 NOSA TERRA 06/02/19 230920123020 19.25 TIKETS

B-32109324 FERNANDO III 18/02/19 “ 12.00 “

500214328 VERA-CRUZ 02/04/19 “ 16.00 “

505416654 IKEA 30/05/19 “ 11.95 “

B-94054335 RESERO 17/06/19 “ 13.00 “

“ “ 28/06/19 “ 9.00 “

505416654 IKEA 07/08/19 “ 11.95 “

B-94054335 RESEO 13/07/19 “ 9.00 “

TOTAL MENUS 102.15  

A-80666282 APAGA S.A 14/02/19 230920123120 3.75 VIA-T767131-5964

500464235 GARAGENS CONDE 17/03/19 “ 2.40 “
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A-86212420 AENA S.A 22/03/19 “ 0.75 “

“ “ 29/03/19 “ 1.55 “

A-80666282 APAGA S.A 15/04/19 “ 2.80 “

A-86212420 AENA S.A 24/04/19 “ 0.90 “

500700834 ANA S.A 17/05/19 “ 5.70 “

“ “ 21/05/19 “ 4.75 “

500464235 GARAGENS CONDE 30/05/19 “ 2.40 “

“ “ 30/05/19 “ 7.20 “

“ PARKIN URZAIZ 17/06/19 “ 3.15 “

506215547 BRAGANçA 30/10/18 “ 0.60 “

TOTAL 35.95  

TOTAL 882.69 €

INGRESO EN CUENTA 617,31 €

TOTAL 1500,00€  

Segundo.-  Ordenar  a  cancelación  de  anticipo  de  caixa  fixa  constituído  polo  decreto  núm.
2018001814 de data 16 de marzo de 2018. 

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

COMERCIO

29.-  Autorización de  cesión do local  municipal  nº  7  dos baixos da Ponte.  (Expte.  Núm..
2019043535)

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

1º.- Autorizar a dona María Rodríguez Rodríguez con D.N.I.: ***0792**, á cesión do contrato de
concesión do local comercial nº 7 sito na Avda de Santiago nº 2 dos baixos da Ponte, a favor de
dona María del Carmen Míguez Méndez con D.N.I.: ***4988**, debendo formalizar dita cesión en
escritura pública e posterior presentación neste Concello.

2º.- De conformidade co artigo 47.3 do TRLCAP non se procederá á devolución ou cancelación das
garantías  prestadas  polo  cedente  ata  que  non  se  atopen  formalmente  constituídas  as  do
cesionario.

3º.- Unha vez producida a cesión,  de conformidade co artigo 114.3 do TRLCAP, o cesionario
quedará subrogado en todos os dereitos e obrigacións que correspondían ao cedente.
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Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa pódese interpoñer alternativamente recurso de
reposición potestativo ante o mesmo órgano que ditou o acto no prazo dun mes para contar desde
o día seguinte ao da recepción da notificación, de conformidade cos artigos 123 e 124 da lei
39/2015,  do  1  de  outubro  ou  ben  interpoñer  directamente  recurso  contencioso-administrativo,
perante 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. Se optase por interpoñer o recurso de reposición potestativo non poderá interpoñer
recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto ou se produza a súa desestimación
por silencio. Todo iso sen prexuízo de que poida interpoñer calquera outro que estime conveniente.
 

ASUNTOS SOCIAIS

30.-  Modificación do acordo de convalidación de acto administrativo relativo á omisión da
función interventora de fiscalización previa nas facturas de aluguer local Francisco Moure nº
2 baixo. Expediente: 2019046320

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

Único.- Modificar o punto segundo do acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local na súa
sesión ordinaria de 20 de febreiro de 2020, que queda redactado do seguinte xeito:

Onde dí:
“Segundo.-  Recoñecer  a  favor  de  Lampazas  S.L  co  CIF  B32006298,  unha  indemnización
substitutoria  por  importe  de 10.671,77 €,  con cargo á  aplicación orzamentaria  150.2310.20200
“Aluguer  locais.  Acción  Social”  do  orzamento  vixente,  en  concepto  abono  de  aluguer
correspondente ao exercicio 2019 das facturas nº FAL233, FAL234, FAL296, FAL358, FAL418,
FAL480, FAL538, FAL 602, FAL663, FAL725 correspondentes aos meses de abril a decembro e o
IPC correspondente ó mes de marzo (RC núm. 202000004082)”.

Debe dicir:
“Segundo.- Aprobar e dispoñer o gasto, e recoñecer a obriga a favor de Lampazas S.L co CIF
B32006298, dunha indemnización substitutoria por importe de 10.671,77 €, con cargo á aplicación
orzamentaria 150.2310.20200 “Aluguer locais. Acción Social” do orzamento vixente, en concepto
abono de aluguer correspondente ao exercicio 2019 das facturas nº FAL233, FAL234, FAL296,
FAL358, FAL418, FAL480, FAL538, FAL 602, FAL663, FAL725 correspondentes aos meses de
abril a decembro e o IPC correspondente ó mes de marzo (RC núm. 202000004082)”.

O resto do acordo permanece igual.

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

Ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, o Excmo. Sr Alcalde-Presidente, levantou a sesión ás
oito horas e cincuenta minutos (08h:50'), do que como Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno
Local dou fe.
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