
 

ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO    12 DE
MARZO DE 2020

Na cidade de Ourense, o doce 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  Sonia  Ogando  Vázquez,  e  D.  José  Miguel  Caride
Domínguez,  que  actúa  como  Concelleiro-Secretario  da  Xunta,  -non  asistindo  Dª  Ana  María
Fernández  Morenza--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 9)-; 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 05 de marzo de 2020.

 

AVOGACíA CONSISTORIAL

2.-  Dar  conta  da  sentenza  ditada  polo  Xulgado  do  contencioso  administrativo  nº  2  de
Ourense, no procedemento abreviado 146/2019 promovido a instancia de Vanesa Grande
Martínez, en materia 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 ser favorable ós intereses municipais a sentenza 26/2020 ditada
polo  Xulgado  do  contencioso  administrativo  nº  2  de  Ourense,  no  procedemento  abreviado
146/2019 interposto por Vanesa Grande Martínez.

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

3.-  Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo número Un de Ourense, no
Procedemento  Ordinario  154/2019,  promovido  por  NEXIA  INFRAESTRUCTURAS  S.L.U.,
contra o Concello de Ourense.
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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  núm.  39/2020  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-
Administrativo  número  Un  de  Ourense,  no  Procedemento  Ordinario  154/2019,  promovido  por
NEXIA INFRAESTRUCTURAS S.L.U., 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 Infraestuturas para o seu coñecemento e efectos
oportunos.

4.-  Sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-Administrativo número Un de Ourense, no
Procedemento  Ordinario  169/2019,  promovido  por  ELECNOR S.A.,  contra  o  Concello  de
Ourense.

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  núm.  37/20  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-
Administrativo  número  Un  de  Ourense,  no  Procedemento  Ordinario  169/2019,  promovido  por
ELECNOR , S.A, 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 Infraestuturas para o seu coñecemento e efectos
oportunos.

5.-  Auto ditado polo Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense, na Peza de
Medidas Cautelares núm. 27/2020, promovido por D. Rodrigo Rodríguez Crespo.

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,  o auto de 2 de marzo de
2020,  ditada  polo  Xulgado  Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense, na Peza Separada
de Medidas Cautelares núm. 27/2020.

2º.- Darlle traslado do Auto ao Órgano de Xestión Tributaria, Negociado de  Sancións de Tráfico,
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.  2  de  Ourense,  no
procedemento  abreviado núm. 8/20,  interposto  por  Dª  Lucía Aguado Valcarcel,  contra  a
Resolución do Tribunal Económico-Administrativo de 18 de novembro de 2019.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(9 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.  2  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 8/20, interposto por Dª Lucía Aguado Valcarcel, contra a Resolución
do  Tribunal  Económico-Administrativo  de  18  de  novembro  de  2019  pola  que  desestima  a
reclamación económica-administrativa interposta contra a desetimación presunta  da  solicitude  de
nulidade do acto administrativo e devolucións de ingresos indebidos, referente á  liquidación do
Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Naturaleza Urbana (3.265,70.-€). Acordouse
remitir o expediente administrativo que deu lugar ó acto administrativo impugnado e emprazar a
todos ós 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 4-11-2020.

7.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento  abreviado  núm.  9/20,  interposto  por  D.  Isaac  Prieto  Fernández,  contra  a
Resolución do Tribunal Económico-Administrativo de 18 de novembro de 2019.

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.  2  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 9/20, interposto por D. Isaac Prieto Fernández, contra a Resolución
do  Tribunal  Económico-Administrativo  de  18  de  novembro  de  2019  pola  que  desestima  a
reclamación económica-administrativa interposta contra a desestimación presunta  da  solicitude
de nulidade do acto administrativo e devolucións de ingresos indebidos, referente á liquidación do
Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Naturaleza Urbana (3.671,18.-€). 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 4-11-2020.

8.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 22/20, interposto por Dª Luisa Vázquez Vilanueva, contra o
Decreto da Concelleira de Seguridade Cidadá de 28 de novembro de 2019.

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.  2  de  Ourense,  no
procedemento abreviado núm. 22/20, interposto por Dª Luisa Vázquez Vilanueva, contra o Decreto
da Concelleira de Seguridade Ciudá de 28 de novembro de 2019 pola que desestima as alegacións
interpostas contra a multa de 80 euros pola comisión dunha infracción leve (non respectar línea
lonxitudinal  amarela).  Acordouse  remitir  o  expediente  administrativo  que  deu  lugar  ó  acto
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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 25-11-2020.

9.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento  abreviado  núm.  249/19,  interposto  por  D.  Cesar  Blanco  Pérez,  contra  o
acordo do Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Ouresen de 1 de agosto de
2019.

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.  2  de  Ourense,  no
procedemento abreviado  núm. 249/19, interposto por D. Cesar Blanco Pérez, contra o acordo do
Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Ourense de 1 de agosto de 2019 desestimando
a  reclamación  económica-administrativa  interposta  fronte  á  Resolución  do  Órgano  de  Xestión
Tributaria de 4 de xuño de 2018 do expediente de comprobación limitada  polo  Imposto sobre o
Incremento  de  Valor  dos  Terreos  de  Naturaleza  Urbana  (3.896,09.-€).  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 10-06-2020.

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

10.-  Don  ADOLFO  FERNÁNDEZ  PÉREZ.-  Licenza  urbanística  de  obra  para  muro  de
contención de terras na rúa "A", 27, Santa Mariña do Monte.- Expte. Sección de Licenzas
urbanísticas 2020007233.

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

1.- Conceder a don Adolfo Fernández Pérez, licenza urbanística de obra para proxecto de muro de
contención  de  terras  na  Rúa  “A”  número  27,  Santa  Mariña  do  Monte,  consonte  ó  proxecto
redactado  polo  enxeñeiro  técnico  industrial  don  José  Luis  Sequeiros  Ribao,  quen  asume  a
dirección  técnica  das  obras  durante  a  execución  das  mesmas,  cun  orzamento  de  execución
material de 13.572,20 Euros.

2.- Déase traslado do presente acordo á  Sección de Disciplina Urbanística para a inclusión do
mesmo no expediente núm. 2020002722, ós efectos oportunos.

O presente acordo tómase en base ó informe do Arquitecto Municipal de data 3 de marzo
do 2020 e o informe xurídico de data 4 de marzo 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
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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 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
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
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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 produción e xestión de residuos de construcción e demolición, debendo o productor de residuos
contar coa preceptiva autorización da Consellería de Medio Ambiente.

11.- Dª Anunciación Prieto Rodríguez, segregación da finca sita na rúa Camiño Castro Froxo
nº 3 Seixalbo. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2017030531.

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

Único.- Conceder a dona Anunciación Prieto Rodríguez, dona María Teresa Pérez Prieto e dona
María del Mar Pérez Prieto,  licenza urbanística de segregación da finca coa referencia catastral
5433706NG9853S, sita na rúa Camiño Castro Froxo número 3 -Seixalvo-, clasificada coma solo de
núcleo rural tradicional (NRT) ordenanza 2, segundo proxecto de segregación de finca redactado
polo arquitecto don Manuel Vidal García, de conformidade coa descrición que a continuación se
realiza:

FINCA MATRIZ.

Finca sita na rúa Camiño Castro Froxo número 3 -Seixalbo-. Cunha superficie de 7.873,23
m2, pertencente  á  clasificación  de  solo  de  núcleo  rural  tradicional  (NRT)  ordenanza  2.  Coa
referencia catastral 5433706NG9853S. Sobre dita finca existen tres construcións destinadas a uso
residencial de 315 m2 (5433706NG9853S0001YB), 281 m2 (5433706NG9853S0002UZ) e 549 m2
(5433706NG9853S0003IX). Cós seguintes lindeiros:

Norte: Camiño Castro Froxo.
Sur: Pista asfaltada.
Leste: Parcela catastral 5433705NG9853S.
Oeste: Parcela catastral 5433707NG9853S. 

FINCAS RESULTANTES.

-FINCA RESULTANTE 1-

Finca  sita  na  rúa  Camiño  Castro  Froxo  -Seixalbo-.  Cunha  superficie  de  2.936,43 m2,
pertencente á clasificación de solo de núcleo rural tradicional (NRT) ordenanza 2. Sobre dita finca
existe  unha  construción  destinada  a  uso  residencial  de  315  m2,  coa  referencia  catastral
5433706NG9853S0001YB. Cós seguintes lindeiros:

Norte: Camiño Castro Froxo.
Sur: Resto da Finca Matriz.
Leste: Parcela catastral 5433705NG9853S.
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Oeste: Fincas resultantes 2 e 3. 

-FINCA RESULTANTE 2-

Finca  sita  na  rúa  Camiño  Castro  Froxo  -Seixalbo-.  Cunha  superficie  de  2.101,53 m2,
pertencente á clasificación de solo de núcleo rural tradicional (NRT) ordenanza 2. Sobre dita finca
existe  unha  construción  destinada  a  uso  residencial  de  281  m2,  coa  referencia  catastral
5433706NG9853S0002UZ. Cós seguintes lindeiros:

Norte: Camiño Castro Froxo.
Sur: Finca resultante 3.
Leste: Finca resultante 1.
Oeste: Parcela catastral 5433707NG9853S. 

-FINCA RESULTANTE 3-

Cunha  superficie  de  1.457,79 m2,  pertencente  á  clasificación  de  solo  de  núcleo  rural
tradicional (NRT) ordenanza 2. Cós seguintes lindeiros:

Norte: Finca resultante 2.
Sur: Pista asfaltada e resto da Finca Matriz.
Leste: Finca resultante 1 e resto da Finca Matriz.
Oeste:  Parcelas catastrais 5433705NG9853S, 5433710NG9853S,  5433711NG9853S e  
5433713NG9853S. 

-RESTO DA FINCA MATRIZ-

Cunha  superficie  de  1.375,59 m2,  pertencente  á  clasificación  de  solo  de  núcleo  rural
tradicional (NRT) ordenanza 2. Sobre dita finca existe unha construción destinada a uso residencial
de 549 m2, coa referencia catastral 5433706NG9853S0003IX. Cós seguintes lindeiros:

Norte: Fincas resultantes 2 e 3.
Sur: Pista asfaltada.
Leste: Parcela catastral 5433707NG9853S.
Oeste: Finca resultante 3. 

 Todo elo segundo os planos obrantes no expediente.

Deberá aportarse ao expediente a oportuna escritura pública onde se reflicte o resultado da
mesma, aos efectos da súa validez para os expedientes que afecten ás fincas resultantes.

O presente acordo tómase en base ós informes técnicos do Arquitecto Municipal de data
10 de outubro do 2019 e informe xurídico de data 2 de marzo 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
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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.

12.- COMUNIDADE DE PROPIETARIOS rúa Coruña, 1.- Solicitude de prórroga para inicio das
obras de modernización de ascensor existente no edificio sito na rúa Coruña, 1.-  Expte.
Sección de Licenzas Urbanísticas 2019003072.

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

Único.- Conceder á  “Comunidade de Propietarios C/ Coruña Nº 1”,  prórroga polo mais amplo
prazo legal permitido de seis meses para o inicio das obras maiores de proxecto básico e de
execución  de  modernización  de  ascensor  existente  no  edificio  sito  na  rúa  Coruña  número  1,
amparadas na licenza municipal de obras número 145/19.

O presente acordo tómase en base ós informes da Arquitecta Municipal de data 13 de
febreiro do 2020 e ó informe xurídico de data 4 de marzo do 2020, que trasladaranse ó interesado
ós efectos de motivación.

Réxime  de  recursos:  Contra  este  acordo,  que  pon  fin  á  vía  administrativa,  pode  interpoñer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo
dun mes a contar  desde o día seguinte  ao da  recepción da notificación,  de  conformidade 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.

13.-  Dona  RAMONITA  LORENZO  RIVAS,  na  representación  da  COMUNIDADE  DE
PROPIETARIOS rúa Monte Medo, 1.- Licenza urbanística para instalación de ascensor en
edificio sito na rúa Monte Medo, 1.- Expte. Sección de Licenzas Urbanísticas 2019012807.

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

1.- Conceder á Comunidade de Propietarios rúa Monte Medo, 1, licenza de obra para mellora das
condicións de accesibilidade mediante a instalación dun ascensor no inmoble sito na  rúa Monte
Medo, 1 de Ourense,  consonte ó  proxecto redactado polo  arquitecto  don Juan Carlos Tourís
Lores, asumindo a execución material das obras a arquitecta técnica Patricia Armada Iglesias, cun
presuposto de  execución material de 38.193,27 euros, de conformidade co informe técnico de data
19/02/2020 e xurídico de 4/03/2020 que se xuntan a efectos de motivación.
Advertir que de ser precisa a ocupación temporal da vía pública deberá obter con carácter previo a
correspondente autorización.
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2.- Requirir ó solicitante  para que unha vez rematadas as obras  achegue certificado final de obra
de técnico competente no que conste que as obras están completamente terminadas e axustadas
á licenza outorgada, e comunique a data a partir da cal  poderá xirarse visita de comprobación.

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

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

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

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

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

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

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 valla a unha altura mínima
de 2,00 metros sendo a distancia ao bordo de 1,00 metro nas beirarrúas que teñan 2 ou máis e de
0,60 nas de menos. Se a rúa non ten beirarrúa, o valo colocarase á aliñación do edificio. Nos sitios
onde exista beirarrúa de pedra, executarase a fábrica de ladrillo sobre un apoio ou zócolo non
adherido  ao  pavimento,  de  xeito  que  poida  demolerse  o  valo  sen  dano  para  a  baldosa.  A

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:SMYFR7HU29S0QFB3



10

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.

APERTURAS

14.-  Dª LAURA DOMÍNGUEZ SOTELO.-  Expediente de Aperturas 2020000548.- Licenza de
obra de adaptación de local para a actividade de centro de fisioterapia e rehabilitación sito
na rúa Manuel Pereira, nº 14 baixo.

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

1.- Conceder a dona Laura Domínguez Sotelo, licenza de obra  para a actividade  de centro de
fisioterapia  e  rehabilitación  sito  na  rúa  Manuel  Pereira,  14  baixo   de  Ourense,   consonte  ao
proxecto redactado polos  arquitectos don Gregorio  Martínez Montero e  don Demetrio  Losada
Vázquez, de conformidade cos informes da aparelladora municipal de 15/01/2020, da enxeñeira
técnica industrial municipal de 15/01/2020 e da Tax de 10/03/2020, os cales se unen ó 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.
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Condicións Xerais:
1.- Conforme ao disposto no artigo 145 da Lei 2/2016, 10 de febreiro, do Solo de Galicia, o prazo
de iniciación das obras é  de 6  meses contados a partires do día seguinte ó  que se reciba o
presente documento non podendo interromperse por tempo posterior a seis meses.

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

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

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

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

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.
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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 CONTRATACIÓN

15.- Adxudicación, se procede, do contrato baseado no acordo marco para a contratación do
subministro de electricidade en alta e baixa tensión pola central de contratación da FEMP.
(Expte. 2019046668)

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

Primeiro.- Adxudicar o contrato baseado para a subministración de electricidade en alta e baixa
tensión  do  Concello  de  Ourense,  ao  resultar  a  proposta  económicamente  máis  vantaxosa,  á
empresa Gas Natural Comercializadora SA, titular do NIF A61797536, adxudicataria do lote 1 do
Acordo Marco para a contratación da subministración de electricidade en alta e baixa tensión da
Central de Contratación da FEMP.

Oferta presentada por Gas Natural Comercializadora SA:

O Contrato baseado axustarase, entre outras, ás seguintes condicións:

- Importe anual do contrato (Sen IVE): 1.428.955,97 €
- Importe anual IVE: 300.080,76 €
- Valor estimado do Contrato (sen IVE) (incluíndo prórrogas): 2.857.911,95 €
-Financiamento:

Anualidade Importe Aplicación Nº operación

2020: 1.123.873,87 € 130.1650.22100 202000001322

2021: 605.162,86 € 130.1650.22100 202000003929
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- Duración do contrato baseado e prórroga: 1 ano máis 1 ano de prórroga.
-  Revisión de  prezos:  Conforme á  cláusula  16.3  do  Prego  que  rexe  a  celebración do
Acordo Marco para a subministración en alta e baixa tensión da Central de Contratación da
FEMP.
- Garantías: De conformidade coa cláusula 14, non se esixe garantía definitiva ao tratarse
dunha subministración de bens consumibles cuxa entrega e recepción debe efectuarse
antes do pagamento do prezo. Tampouco deberán constituír garantía provisional.
- Condición Especial de Execución:

a) Que a adxudicataria presente ao responsable do contrato baseado no prazo máximo de doce
(12) meses a contar dende o inicio da subministración, un estudo sobre a xeneración de enerxía
reactiva nas diferentes instalacións obxecto do contrato e a valoración económica dos equipos
necesarios  para  a  súa  minoración,  con  obxecto  de  reducir  as  perturbacións  que  dita  enerxía
produce na rede eléctrica e o impacto económico na facturación á Entidade Local.

b) Polo menos 1 das condicións sociais da cláusula 21.5 b do PCA a elección da adxudicataria.

Segundo.-  Comunicar esta  resolución  á  adxudicataria  e  ao  resto  de  licitadoras  a  través  da
Plataforma  informática  da  Central  de  Contratación,  dándolles  traslado  así  mesmo das  ofertas
presentadas e do informe de valoración efectuado polo Servizo de contratación.

Terceiro.-  Publicar esta  resolución  no  Perfil  do  contratante  desta  Entidade  Local  e  notificala
conforme a o establecido na LCSP.

Cuarto.- A presente Resolución pode ser impugnada mediante a interposición do recurso especial
en materia de contratación ou ben directamente ante a xurisdición contencioso administrativa, de
conformidade coo disposto na Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-
Administrativa.

Quinto.- O Contrato baseado despregará efectos dende a notificación da presente Resolución de
adxudicación, de conformidade co disposto no Art. 36.3 da LCSP.

COMERCIO

16.- Autorización de cesión do local municipal nº 6 dos baixos da Ponte, a pedimento de don
Manuel Pacho Vázquez. Exp. Comercio 2019042661

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

1º.-  Autorizar  a don Antonio Rodríguez Suárez con D.N.I.:  ***0230**,  a cesión do contrato de
concesión do local municipal nº 6 dos baixos da Ponte, sito na Avenida de Santiago nº 2, a favor de
don Manuel Vázquez Pacho, con D.N.I.:  ***4929**, debendo formalizar dita cesión en escritura
pública e posterior presentación neste Concello.

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

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.

TURISMO E TERMALISMO

17.- Ampliación de horario do servizo de vixilancia, atención e control no recinto termal das
Burgas. (Exp. Contratación 20190120709)

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

1º.- Aprobar un incremento máximo de 218 horas de prestación do servizo de vixilancia, atención e
control no recinto de baño termal de As Burgas, en aplicación do contrato, ata o 12 de setembro de
2020.

2º.-  Aprobar,  autorizar  e comprometer  o gasto  por  un  importe  de  3.165,36  €,  con  cargo  á
aplicación  orzamentaria  110  4391  22706  (RC  202000007008),  correspondente  ao  incremento
proposto.

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

Ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, o Excmo. Sr Alcalde-Presidente, levantou a sesión ás
oito horas e corenta e dous minutos (08h:42'),  do que como  Concelleiro-Secretario da Xunta de
Goberno Local dou fe.
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