
 

15/20.- ACTA   EXTRAORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL DO    06 DE MAIO DE 2020

Na cidade de Ourense, o seis de maio de 2020, sendo as trece horas e corenta e cinco
minutos  (13h:45'),  reúnese  a  Xunta  de  Goberno  Local,  en  sesión  extraordinaria  en  segunda
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  Flora  Moure
Iglesias, D. Jorge Pumar Tesouro, Dª Ana María Fernández Morenza, Dª Eugenia Díaz Abella,
e  D.  José  Miguel  Caride  Domínguez, que  actúa como  Concelleiro-Secretario  da Xunta,  -non
asistindo Dª María Teresa Rodríguez Garrido, D. Mario González Sánchez e Dª Sonia Ogando
Vázquez-  -asisten como invitados: O Oficial maior, don Carlos Javier Fernández Fernández e o
Interventor municipal, don Gonzalo Alonso Álvarez- non asiste o Asesor xurídico, don Juan Ramón
Costas  Núñez-;  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.- Aprobáronse por unanimidade dos asistentes (7 votos a favor), as seguintes actas da
Xunta de Goberno Local:

a) Sesión ordinaria de 12 de marzo de 2020. E
b) Sesións extraordinarias de 25 de marzo, 2 e 17 de abril de 2020.

 
AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.- Auto ditado polo Xulgado do Social núm. 3 de Ourense, nas Medidas Cautelares Previas
núm. 171/2020, promovido polo Sindicato Nacional de Comisiones Obreras de Galicia.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta e engadindo un punto á parte
resolutiva  relativo  á  continuación  da  tramitación  do  expediente  ao  abeiro  do  establecido  na
Disposición Adicional terceira do Real decreto 463/2020, por unanimidade dos asistentes (7 votos a
favor), acordou:

1º.- Acordar a continuación da tramitación do procedemento administrativo núm. 2020011296, ao
abeiro do establecido na Disposición Adicional terceira do Real decreto 463/2020, de 14 de marzo,
polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada
polo  COVID-19,  modificado  polo  Decreto  465/2020,  do  17  de  marzo,  conforme  á  motivación
recollida no informe-proposta que consta no expediente. 

2º.- Coñecer o auto de 23 de abril de 2020,  ditado  polo  Xulgado  do Social núm. 3 de Ourense,
nas Medidas Cautelares Previas núm. 171/2020.
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3º.- Darlle traslado do auto ao Servizo de Recursos Humanos para o seu coñecemento e efectos
oportunos. 

SERVIZO DE REHABILITACIÓN, VPP E PERIS

3.-  Proxecto de infraestructuras telefónicas para o despregamento de FTTH en Seixalbo.
Expediente 2018018182.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta e, advirtindo e corrixindo neste
acto o réxime de recursos, por unanimidade dos asistentes (7 votos a favor), acordou:

1.- Acordar a continuación da tramitación do procedemento administrativo núm.  2018018182 ao
abeiro do establecido na Disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020, de 14 de marzo,
polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada
polo  COVID-19,  modificado  polo  Decreto  465/2020,  do  17  de  marzo,   conforme  á  motivación
recollida na parte expositiva desta resolución.  

2.- Autorizar a TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., con NIF A-82018474, para a realización de
obras  e  instalacións  en  zona  de  dominio  público,  de  conformidade  cos  informes  técnicos  do
arquitecto do servizo de Infraestructuras de 3 de decembro de 2019 e do arquitecto do servizo de
Rehabilitación, VPP e PERIS de 5 de decembro de 2019, así como co informe xurídico de 27 de
abril de 2020, dos que se achega copia a efectos de motivación.

3.- Conceder a TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., con NIF A-82018474, licenza de obra para o
proxecto de despregamento de fibra óptica FTTH no Núcleo Etnográfico de Seixalbo, consonte ao
proxecto e máis os anexos redactados polo enxeñeiro de telecomunicacións, Miguel Ángel Sancho
García, asumindo a dirección técnica o enxeñeiro de telecomunicacións Manuel Marcote Suárez e
a  coordinación  de  seguridade  e  saúde  a  enxeñeira  técnica  de  telecomunicacións Mª  Lourdes
Arroyo Fernández, cun orzamento de execución material de 33.050,79 euros, e de conformidade
cos informes técnicos do arquitecto do servizo de Rehabilitación, VPP e PERIS de 22 de outubro
de 2018 e 5 de decembro de 2019, co do departamento de Arqueoloxía de 26 de novembro de
2018, ca resolución da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de 25 de marzo de 2019, co do
arquitecto do servizo de Infraestructuras de 3 de decembro de 2019 e co informe xurídico de 27 de
abril de 2020, dos que se achega copia a efectos de motivación.

4.-  Advertir aos  solicitantes  de  que,  tal  e  como  establece  o  arquitecto  do  servizo  de
Infraestructuras no seu informe de 3 de decembro de 2019, antes do inicio das obras, deberán
constituir  fianza por importe de 6.500 euros como garantía das actuacións a realizar,  debendo
presentar copia do dito depósito no rexistro municipal de xeito telemático.

5.- Advertir aos solicitantes de que deberán dar debido cumprimento ao compromiso adquirido e
recollido  no  punto  2.3  do  proxecto  presentado,  relativo  á  instalación  aérea  existente  e  á
proxectada, tal e como recolle o arquitecto do servizo de Rehabilitación, VPP e PERIS no punto G
do seu informe de data 22 de outubro de 2018.

6.- Requirir aos solicitantes para que notifiquen ao departamento de Arqueoloxía, vía Rexistro
Municipal  e  con  ao  menos  7  días  de  antelación,  o  comezo  das  obras  proxectadas  para  o
conseguinte seguimento arqueolóxico.

7.- Requirir aos solicitantes para que notifiquen tanto aos técnicos do Servizo de Rehabilitación,
VPP e PERIS como aos do servizo de Infraestructuras, vía Rexistro Municipal e con ao menos 7
días de antelación, o comezo das obras proxectadas para o seu debido seguemento.
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8.-  Dar traslado  da  presente  resolución  á  Policía  Local  de  Ourense  co  fin  de  que  fixen  as
condicións que deberá cumprir Telefónica de España S.A.U. para a ocupación das rúas durante as
obras.

9.- Requirir aos solicitantes para que, unha vez rematadas as obras, acheguen certificado final de
obra  de  técnico  competente  no  que  conste  que  as  obras  están  completamente  rematadas  e
axustadas  á  licenza  outorgada,  e  comunique  a  data  a  partir  da  cal  poderá  xirarse  visita  de
comprobación por tódolos técnicos municipais ou sectoriais que informaron o proxecto. 

Réxime de recursos:  Contra este acordo que pon fin á  vía administrativa poderase interpoñer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo
dun mes a contar desde o día seguinte ó da súa 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, contados dende o día hábil
seguinte ó da perda de vixencia do estado de alarma aprobado polo Real decreto 463/2020, do 14
de marzo,  modificado  polo  Real  decreto  465/2020,  do  17  de  marzo,   (suspensión  de  prazos
procesuais previsto na Disposición adicional segunda do RD 463/2020, agás as excepcións previas
nos seus apartados 2, 3 e 4), de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, da
Xurisdición Contencioso-Administrativa. 

Si se optase por interpoñer o recurso de reposición potestativo non se poderá interpoñer recurso
contencioso-administrativo  ata  que  aquel  sexa  resolto  expresamente  ou  se  produza  a  súa
desestimación  por  silencio.  Todo  iso  sen  prexuízo  de  que  se  poida  interpoñer  calquera  outro
recurso ou acción que se estime procedente.

Condicións Xerais:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deberá dar debido cumprimento á Ordenanza municipal de Limpeza vixente.

Deberá darse cumprimento ó contemplado no Decreto 174/2005 de 9 de xuño polo que se regula a
produción de residuos de construción e demolición, debendo o produtor de residuos contar coa
preceptiva autorización da Consellería de Medio Ambiente.

SERVIZO DE CONTRATACIÓN

4.-  Suspensión  do  contrato  do  servizo  de  xestión  de  visitantes,  atención  ao  público  e
servizos complementarios dos espazos espositivos da planta baixa da antiga sede do Banco
de España e do Claustro de San Francisco. (Expte. 2020010703)

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

Primeiro.  Acordar a  suspensión  do  contrato  de  servizos  de  xestión  de  visitantes,  apertura,
atención ao publico, vixilancia, custodia e servizos complementarios da planta baixa da antiga sede
do Banco de España e do claustro de San Francisco, solicitada por COMBINA SOCIAL SL (NIF B-
70204094), adxudicataria do mesmo, dende o 14 de marzo de 2020 e ate que polo Concello se
acorde o reinicio da actividade.
 
Segundo.-  Recoñecerlle a  Combina  Social  SL  o dereito  a  seren  indemnizado polos danos e
prexuízos ocasionados como consecuencia desta suspensión, co alcance e efectos determinados
no Artigo 34 do Real Decreto Lei 8/2020 de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte o
impacto económico e social do Covid 19.
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Terceiro.- Comunicarlle á interesada o contido da presente resolución, xunto co informe proposta
da Asesoría xurídica que lle serve de motivación.

5.- Aprobación, se procede, do expediente para contratar, mediante procedemento aberto, o
servizo de axuda no Fogar do Concello de Ourense. (Expte. 2019045253)

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta e, cambiando neste acto a orde
de númeración dos parágrafos de forma que o 5º pase a ser o 1º; por unanimidade dos asistentes
(7 votos a favor), acordou:

1º.- Acordar a continuación da tramitación do presente procedemento administrativo, ao abeiro do
establecido no punto cuarto da Disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020, de 14 de
marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria
ocasionada  polo  COVID-19,  modificado  polo  Decreto  465/2020,  do  17  de  marzo,  conforme  á
motivación recollida no informe-proposta que consta no expediente.

2º.- Aprobar o expediente para licitar, mediante procedemento aberto, a contratación do servizo de
axuda no Fogar  do Concello  de Ourense,  coa  conseguinte  aprobación do prego  de cláusulas
administrativas particulares e técnicas, e por un importe anual total de 4.785.144,06€ (4.601.100,05
€  de principal más 184.044,01€  de IVE 4%), con cargo as aplicacións orzamentarias 150 2318
22609  libre  concorrencia  e  150  2318  22610  dependencia,  e  declarando  expresamente  que  o
contrato se distribúe nas seguintes anualidades:

2020: 1.595.048,02 euros con cargo as aplicacións indicadas.

2021: 4.785.144,06 euros, suxeito a condición suspensiva de crédito adecuado e suficiente
nas aplicacións orzamentarias sinaladas.

2022: 3.190.096,04 euros coa mesma condición.

3º.- Aprobar o gasto para o ano 2020 por un importe total de 1.595.048,02 euros € con cargo as
partidas  orzamentarias  150  2318  22609  libre  concorrencia  (343.111,57  €)  e  150  2318  22610
dependencia (1.251.936,45)

4º.- Dispoñer a apertura do procedemento de adxudicación, mediante procedemento aberto.

5º.- Nomear como responsable do contrato a persoa que ocupe a xefatura de servizo de benestar
social e como suplente ó funcionario/a responsable da facturación do contrato de axuda no fogar.

6.-  Aprobación,  se  procede,  do  expediente  para  contratar  o  servizo  de  tratamento  e
eliminación de móbeis,  equipos e outros residuos urbanos voluminosos do Concello de
Ourense. (Expte. 2019001309)

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(7 votos a favor), acordou:
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Primeiro.-  Acordar a  continuación  da  tramitación  do  procedemento  administrativo  núm
2019001309, ao abeiro do establecido na Disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020,
de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise
sanitaria  ocasionada  polo  COVID-19,  modificado  polo  Decreto  465/2020,  do  17  de  marzo,  e
prorrogada a súa vixencia polo Real decreto 492/2020, de 24 de abril,  conforme á  motivación
recollida no informe xurídico.
 
Segundo.- Aprobar o expediente para contratar o servizo de tratamento e eliminación de móbeis,
equipos e  outros  residuos  urbanos voluminosos do Concello  de Ourense,  coa  correspondente
aprobación das cláusulas administrativas e técnicas, por un importe de 119.999,99 €/ano, dos que
109.090,9 € corresponden ao principal e 10.909,09 € corresponden ao IVE.

Terceiro.- Aprobar o gasto correspondente ao contrato, por un importe de 239.999,98 € €, con
cargo ás aplicacións orzamentarias e a distribución por anualidades seguintes: 

Exercicio Aplicación orzamentaria Nº operación Importe con IVE

2020 110.1621.22708 202000001313
202000004529

89.999,99 €

2021 110.1621.22708 202000004637 119.999,99 €

2022 110.1621.22708 202000003362 30.000 €

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.

Cuarto.- Dispoñer a apertura do procedemento de adxudicación, mediante procedemento aberto,
suxeito a regulación harmonizada, e tramitación ordinaria.

Quinto.- Nomear  como responsable do contrato ao funcionario Darío López Fernández e como
suplente ao funcionario Gonzalo García Vázquez.

INFRAESTRUTURAS

7.-  Carta de pago, en período executivo, en relación á Liquidación K1723119321416823 da
Confederación Hidrográfica Miño – Sil por liquidación do canon de vertidos do expediente
V/32/00094X dos núcleos de Tras Aspanas – Velle e A Batundeira-Velle, pola que se esixe a
cantidade de 130,55 €. (Exp. 2020010981)

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

Primeiro.-  Acordar a  continuación  da  tramitación  do  procedemento  administrativo  núm
2020010981, ao abeiro do establecido na Disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020,
de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise
sanitaria  ocasionada  polo  COVID-19,  modificado  polo  Decreto  465/2020,  do  17  de  marzo,
conforme á motivación recollida no informe-proposta que consta no expediente.

Segundo.-  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 130,55 €, en concepto de
“INGRESOS DE REC. DE O.E.P. GESTIONADAS POR LA AEAT 2019 V/32/00094X CANON DE
CONTROL DE VERTIDO” formalizado na liquidación K1723119321416823.
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Terceiro.-  Proceder ao  aboamento  da  referida  débeda  á  Axencia  Estatal  da  Administración
Tributaria, con CIF Q2826000-H, clave de liquidación K1723119321416823 por importe total de
130,55  €  con  cargo  á  partida  do  orzamento  municipal  vixente  número  130  1610  22600  (RC
202000013604) mediante ingreso en la conta do Tesouro Público.

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

Quinto.- Dar traslado á Tesourería aos efectos contables oportunos.

8.-  Carta de pago, en período executivo, en relación á Liquidación K1723119321416713 da
Confederación Hidrográfica Miño – Sil por liquidación do canon de vertidos do expediente
V/32/00094X dos núcleos de Tras Aspanas – Velle e A Batundeira-Velle (anualidade 2016),
pola que se esixe a cantidade de 130,55 €. (Exp. 2020010982)

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

Primeiro.-  Acordar a  continuación  da  tramitación  do  procedemento  administrativo  núm
2020010982, ao abeiro do establecido na Disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020,
de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise
sanitaria  ocasionada  polo  COVID-19,  modificado  polo  Decreto  465/2020,  do  17  de  marzo,
conforme á motivación recollida no informe-proposta que consta no expediente.

Segundo.-  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 130,55 €, en concepto de
“INGRESOS DE REC. DE O.E.P. GESTIONADAS POR LA AEAT 2019 V/32/00094X CANON DE
CONTROL DE VERTIDO” formalizado na liquidación K1723119321416713.

Terceiro.-  Proceder ao  aboamento  da  referida  débeda  á  Axencia  Estatal  da  Administración
Tributaria, con CIF Q2826000-H, clave de liquidación K1723119321416713 por importe total de
130,55  €  con  cargo  á  partida  do  orzamento  municipal  vixente  número  130  1610  22600  (RC
202000013604) mediante ingreso en la conta do Tesouro Público.

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

Quinto.- Dar traslado á Tesourería aos efectos contables oportunos.

9.-  Carta de pago, en período executivo, en relación á Liquidación K1723119321416702 da
Confederación Hidrográfica Miño – Sil por liquidación do canon de vertidos do expediente
V/32/00094T do núcleo de Santa Mariña do Monte (anualidade 2016), pola que se esixe a
cantidade de 128,44 €. (Exp. 2020010983)
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A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(7 votos a favor), acordou:

Primeiro.-  Acordar a  continuación  da  tramitación  do  procedemento  administrativo  núm
2020010983., ao abeiro do establecido na Disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020,
de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise
sanitaria  ocasionada  polo  COVID-19,  modificado  polo  Decreto  465/2020,  do  17  de  marzo,
conforme á motivación recollida no informe-proposta que consta no expediente.

Segundo.-  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 128,44 €, en concepto de
“INGRESOS DE REC. DE O.E.P. GESTIONADAS POR LA AEAT 2019 V/32/00094T CANON DE
CONTROL DE VERTIDO” formalizado na liquidación K1723119321416702.

Terceiro.-  Proceder  ao  aboamento  da  referida  débeda  á  Axencia  Estatal  da  Administración
Tributaria, con CIF Q2826000-H, clave de liquidación K1723119321416702 por importe total de
128,44  €  con  cargo  á  partida  do  orzamento  municipal  vixente  número  130  1610  22600  (RC
202000013604) mediante ingreso en la conta do Tesouro Público.

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

Quinto.- Dar traslado á Tesourería aos efectos contables oportunos.

10.- Carta de pago, en período executivo, en relación á Liquidación K1723119321416812 da
Confederación Hidrográfica Miño – Sil por liquidación do canon de vertidos do expediente
V/32/00094T do núcleo de Santa Mariña do Monte (anualidade 2017), pola que se esixe a
cantidade de 128,44 €. (Exp. 2020010984)

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

Primeiro.-  Acordar a  continuación  da  tramitación  do  procedemento  administrativo  núm
2020010984, ao abeiro do establecido na Disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020,
de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise
sanitaria  ocasionada  polo  COVID-19,  modificado  polo  Decreto  465/2020,  do  17  de  marzo,
conforme á motivación recollida no informe-proposta que consta no expediente.

Segundo.-  Aprobar,  dispoñer o  gasto  e  recoñecer a  obriga  a  favor  da  Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, con cif: Q3200109-A, por un importe total de 128,44 €, en concepto de
“INGRESOS DE REC. DE O.E.P. GESTIONADAS POR LA AEAT 2019 V/32/00094T CANON DE
CONTROL DE VERTIDO” formalizado na liquidación K1723119321416812.

Terceiro.-  Proceder  ao  aboamento  da  referida  débeda  á  Axencia  Estatal  da  Administración
Tributaria, con CIF Q2826000-H, clave de liquidación K1723119321416812 por importe total de
128,44  €  con  cargo  á  partida  do  orzamento  municipal  vixente  número  130  1610  22600  (RC
202000013604) mediante ingreso en la conta do Tesouro Público.

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

Quinto.- Dar traslado á Tesourería aos efectos contables oportunos.
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EDUCACIÓN

11.- Convocatoria do XVII Certame Literario Rosa Gómez. Expediente: 2020011091

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

Primeiro.- Acordar a continuación da tramitación do expediente núm 2020011091 ao abeiro do
establecido na Disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que
se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria  ocasionada polo
COVID-19, modificado polo Decreto 465/2020, do 17 de marzo, conforme á motivación recollida no
informe-proposta que consta no expediente.

Segundo.- Aprobar as bases e a convocatoria do XVII Certame Literario Rosa Gómez 2020.

Terceiro.- Aprobar  o gasto por un importe de 675,00 € con cargo á partida 200.3260.22610 do
orzamento municipal vixente.

Cuarto.- Ordenar  a súa difusión nos centros educativos da cidade, na web da Concellería e en
prensa, para o seu xeral coñecemento e efectos oportunos.

XESTIÓN ECONÓMICA E ORZAMENTARIA

12.- Expediente recoñecemento extraxudicial de crédito xgl 3/2020 _ expte 2020011158

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta e, advirtindo e corrixindo neste
acto o réxime de recursos, por unanimidade dos asistentes (7 votos a favor), acordou:

Primeiro.-  Acordar  a  continuación  da  tramitación  do  procedemento  administrativo  núm
2020011158, ao abeiro do establecido na Disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020,
de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise
sanitaria  ocasionada  polo  COVID-19,  modificado  polo  Decreto  465/2020,  do  17  de  marzo,
conforme á motivación recollida no informe-proposta que consta no expediente.

Segundo.- Aprobar a seguinte relación de facturas (aprobación do gasto, da súa disposición e do
recoñecemento da obriga) por un importe total de 16.272,36 € (dezaseis mil douscentos setenta e
dous euros con trinta e seis céntimos), correspondentes a gastos realizados no exercicio 2019, que
non puideron seguir a tramitación ordinaria para a súa aprobación no devandito exercicio, a favor
dos terceiros e con cargo aos créditos das aplicacións orzamentarias que en cada caso se indican: 

ORG PRO ECON COD
SICA
L
FACT

COD
EXPT
E

NUM
FAC
T

DATA
FACT

DATA
RECE
P

TERCEIRO NIF IMPORTE

110 1621 22714 15706
4

20190
04215

RC1
8220

01/02/2
019

01/02/
2019

GRANIOREGA
S.L.  

B32262867      1.052,71 € 
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110 1621 22714 15707
9

20190
04216

RC-
1824
1

01/02/2
019

01/02/
2019

GRANIOREGA
S.L.  

B32262867         907,67 € 

     1.960,38 € 

Nº RC 202000013816

110 4391 22706 16174
8

20190
42858

Emit-
1320
19

04/11/2
019

20/11/
2019

CEGAPSE, S.L B32401200      2.831,40 € 

     2.831,40 € 

Nº RC 202000013817

130 1530 22707 16245
0

20190
45868

 Emit
-
1907
7

11/12/2
019

11/12/
2019

MEYCON  DE
OURENSE
S.L.U.  

B32451270      1.069,88 € 

130 1530 22707 16276
2

20200
00732

V-
FAC
+OO-
2019
/245
9

31/12/2
019

08/01/
2020

CONTENEDOR
ES  ESCOR
VITORIA, S.L.  

B01254952         247,50 € 

130 1530 22707 16267
7

20200
00271

1000
2761

31/12/2
019

02/01/
2020

GORGOSO
S.L.U  

B32023566         337,49 € 

     1.654,87 € 

Nº RC 202000013818

130 9200 21200 16345
0

20200
07926

VF91
187

11/12/2
019

27/02/
2020

MANTENIMIEN
TO  Y  OBRAS
BOMBAS  Y
AIRE ORENSE,
S.L.

B32273773         319,56 € 

130 9200 21200 16259
7

20190
47108

 F19-
055

20/12/2
019

20/12/
2019

SEGURIDAD
SETEGA SL

B32327926         252,67 € 

        572,23 € 

Nº RC 202000013819

130 9200 22602 15952
0

20190
23595

A261 24/06/2
019

24/06/
2019

TECNOLOGÍA
GALLEGA  Y
COMUNICACIÓ
N S.L.  

B32284986         907,50 € 

130 9200 22602 15988
4

20190
25727

A281 10/07/2
020

10/07/
2020

TECNOLOGÍA
GALLEGA  Y
COMUNICACIÓ
N S.L.  

B32284986         907,50 € 

     1.815,00 € 

Nº RC 202000013820

130 9200 22646 16225
5

20190
45094

Emit-
92

05/12/2
019

05/12/
2019

RODI  ARTES
GRAFICAS,
S.L.

B32258261         562,54 € 

        562,54 € 

Nº RC 202000013821

130 9202 21610 16276
9

20200
00736

Emit-
534 

31/12/2
019

08/01/
2020

NKE  CAD
SYSTEMS, S.L.

B86798949         157,30 € 
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        157,30 € 

Nº RC 202000013822

130 9202 22002 16287
7

20200
02514

Emit-
5780

30/12/2
019

20/01/
2020

SISTEMAS  DE
OFICINA  DE
OURENSE SL

B32020513            7,26 € 

           7,26 € 

Nº RC 202000013823

150 2312 22665 16294
0

20200
03065

2796
2

06/11/2
019

23/01/
2020

CANDIDO 
MARTINEZ   
ORBAN

***5714**          37,99 € 

         37,99 € 

Nº RC 202000013824

150 2312 22719 16260
4

20190
47245

Emit-
1900
14

19/12/2
019

24/12/
2019

GOMEZ
SANCHEZ-
ALBORNOZ
ELISA TERESA
001006372N
SLNE

B70070172      2.499,99 € 

     2.499,99 € 

Nº RC 202000013825

150 2313 22642 16285
4

20200
02555

1913
3
R320
0038
B

31/12/2
019

15/01/
2020

COLEGIO
MARIA
AUXILIADOR
SALESIANOS
PROV LEON  

R3200038
B

     1.035,00 € 

     1.035,00 € 

Nº RC 202000013826

150 2318 22682 16286
3

20200
02488

 O30
2812
0000
03

20/12/2
019

14/01/
2020

VEGO
SUPERMERCA
DOS S.A.U.

A36651313          12,79 € 

150 2318 22682 16291
6

20200
02474

O302
8120
0000
1

03/12/2
019

14/01/
2020

VEGO
SUPERMERCA
DOS S.A.U.

A36651313          94,60 € 

150 2318 22682 16291
3

20200
02467

E302
8090
0000
1

05/09/2
019

13/01/
2020

VEGO
SUPERMERCA
DOS S.A.U.

A36651313          65,35 € 

150 2318 22682 16291
7

20200
02475

O302
8120
0000
2

18/12/2
019

14/01/
2020

VEGO
SUPERMERCA
DOS S.A.U.

A36651313         139,70 € 

150 2318 22682 16291
5

20200
02473

 E30 05/11/2
019

14/01/
2020

VEGO
SUPERMERCA

A36651313          74,71 € 
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2811
0000
01

DOS S.A.U.

150 2318 22682 16291
4

20200
02468

O302
8100
0002
6

21/10/2
019

13/01/
2020

VEGO
SUPERMERCA
DOS S.A.U.

A36651313         161,97 € 

        549,12 € 

Nº RC 202000013827

200 3340 22610 16281
7

20200
01135

Emit-
914

31/12/2
019

10/01/
2020

ASOCIACION
CULTURAL
GALLEGA
FORMACION
PERMANENTE
DE ADULTOS

G1549660
7

        400,00 € 

        400,00 € 

Nº RC 202000013828

210 3370 22683 15833
8

20190
14482

 681
1149
353-
0000
02

13/02/2
019

18/04/
2019

Helvetia
Compañía
Suiza  SA  de
Seguros  y
Reaseguros  

A41003864         330,72 € 

        330,72 € 

Nº RC 202000013829

220 1710 21200 16267
6

20200
00252

1910
53

31/12/2
019

02/01/
2020

COPIMSE S.L. B32007478          43,56 € 

         43,56 € 

Nº RC 202000013830

220 1720 22662 16275
3

20200
00576

3402
0190
7

31/12/2
019

07/01/
2020

RADIO
POPULAR,
S.A.- COPE

A28281368      1.815,00 € 

Nº RC 202000013831

TOTAL    16.272,36 € 

Terceiro.- Dar conta do presente acordo á Tesourería Municipal aos efectos contables oportunos.

Cuarto.- Contra este acordo que pon fin á vía administrativa poderase interpoñer alternativamente
recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun mes a
contar desde o día seguinte ó da súa 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, contados dende o día hábil seguinte ó da
perda de vixencia do estado de alarma aprobado polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo,
modificado  polo  Real  decreto  465/2020,  do  17  de  marzo,   (suspensión  de  prazos  procesuais
previsto na Disposición adicional segunda do RD 463/2020, agás as excepcións previas nos seus
apartados 2, 3 e 4), de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, da Xurisdición
Contencioso-Administrativa. 
Si se optase por interpoñer o recurso de reposición potestativo non se poderá interpoñer recurso
contencioso-administrativo  ata  que  aquel  sexa  resolto  expresamente  ou  se  produza  a  súa
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desestimación  por  silencio.  Todo  iso  sen  prexuízo  de  que  se  poida  interpoñer  calquera  outro
recurso ou acción que se estime procedente.

 

E non habendo máis asuntos que tratar, o Excmo. Sr Alcalde-Presidente, levantou a sesión Ás
trece horas e cincuenta e un minutos (13h:51'), do que como  Concelleiro-Secretario da Xunta de
Goberno Local dou fe.
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