
 

46/22.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
15 DE SETEMBRO DE 2022

Na cidade de Ourense, o quince de setembro de 2022, sendo as oito horas e trinta minutos
(08h:30'),  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. Sr/a. Concellerio/a:  D. Antonio Fernández Martín e don  Armando Ojea Bouzo, que
actúa  como  Concelleiro-Secretario  da  Xunta,  -non  asistindo  don  Telmo  Manuel  Ucha  Álvarez-
-asisten como invitados: A Oficial maior, dona Silvia Alonso Fernández; o Interventor municipal,
don  Gonzalo  Alonso  Álvarez,  o  Asesor  xurídico,  don  Juan Ramón Costas  Núñez  e  a  letrada
municipal dona Ana Blanco Nespereira-, 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 as actas das sesións, ordinaria e, extraordinaria e urxente, de 8
e 13 de setembro de 2022, respectivamente.

 

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.-  Personamento  do  Concello  en  calidade  de  demandado  diante  do  Xulgado  do
Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no  procedemento  abreviado  176/22
interposto  por  PLUS  ULTRA  SEGUROS  e  J.  V.  S.,  en  materia  de  reclamación  de
responsabilidade patrimonial. Expte. 2022036205

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade, acordou:

Darse por informada de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade
de  demandado  diante  do  Xulgado  do  Contencioso-Administrativo  núm.  2  de  Ourense,  no
procedemento abreviado 176/22 interposto por PLUS ULTRA SEGUROS e J. V. S., en materia de
reclamación de responsabilidade patrimonial polos danos causados no vehículo  por mor do mal
estado da calzada da rúa  do Medio, por importe de 863,98 euros.  Infórmase de que mediante o
decreto 2022007164 de data 19/07/2022, 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.

3.-  Personamento  do  Concello  en  calidade  de  demandado  diante  do  Xulgado  do
Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no  procedemento  abreviado  160/22
interposto  por  CATALANA OCCIDENTE,  en  materia  de  reclamación  de  responsabilidade
patrimonial. Expte. 2022036209

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade, 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  do  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Ourense,  no
procedemento  abreviado  160/22  interposto  por  CATALANA  OCCIDENTE,  en  materia  de
reclamación de responsabilidade patrimonial polos danos sufridos no foso do ascensor e mais os
garaxes do edificio sito en Camino Caneiro núm. 20, por importe de 699,26 euros.  Infórmase de
que  mediante  o  decreto  2022006757  de  data  11/07/2022,  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.

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 abreviado núm. 199/22, interposto por Don I. G. S., contra o   Decreto de 13 de
maio de 2022, ditado polo Concelleiro delegado de Seguridade Cidadá. Expte. 2022033851

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade, 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. 199/22, interposto por  Don I. G. S.,  contra o Decreto de 13 de maio
de 2022 ditado polo Concelleiro delegado de Seguridade Ciudadá, desestimando as alegacións
formuladas fronte á sanción de tráfico imposta pola comisión dunha infracción moi grave, circular
tendo presenza de drogas no organismo, e impoñendo unha sanción de 1.000 eruos. 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  21/03/2023.

5.- Sentenza núm. 269/2022 ditada polo Xulgado do Social núm. 1 de Vigo, no Procedemento
Ordinario núm. 342/2022, promovido polo don C. Á. Á.. Expte. 2022025045

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade, acordou:

1º.- Coñecer e non recorrer a sentenza núm. 269/2022, de 8 de setembro de 2022, ditada   polo
Xulgado do Social núm. 1 de Vigo, no Procedemento Ordinario núm. 342/2022 promovido polo don
C. Á. Á..

2º.- No suposto de que se interpoña recurso de Suplicación  pola  outra  parte,  comparecer  nas
actuacións que se sigan diante da Sala do Social 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 Recursos Humanos para o seu coñecemento e
efectos oportunos.

SERVIZO DE LICENZAS URBANÍSTICAS, DE ACTIVIDADE, APERTURA E DISCIPLINA

LICENZAS

6.- Dª M. Á. F. e don F. M. B. P., solicitando licenza urbanística de obra para proxecto básico
e de execución de rehabilitación parcial de vivenda unifamiliar sita en Aldea Igrexa Beiro, 37.
Expte. Sección Licenzas Urbanísticas 2018005360-2021028842.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade, acordou:

1.- Conceder a dona M. Á. F. e don F. M. B. P., licenza urbanística de obra para proxecto básico e
de execución de rehabilitación parcial de vivenda unifamiliar sita en Aldea Igrexa Beiro número 37,
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en  solo  de  núcleo  rural  tradicional,  consonte  proxecto  básico  e  de  execución  redactado  polo
arquitecto don Bruno Díaz Álvarez, quen asume a dirección facultativa das obras e a coordinación
en materia de seguridade e saúde, asumindo a dirección técnica das mesmas o arquitecto técnico
don Oscar Fidalgo Longueira, e cun orzamento de execución material de 100.293,19 Euros.

2.- As obras cumprirán as condicións da resolución de data 5 de xullo do 2022 da Directora Xeral
de Patrimonio Cultural da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade
da Xunta de Galicia, as cales trasladaranse á interesada ós efectos de motivación e cumprimento.

3.- 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 se comunique a data a partir da cal poderá xirarse visita de comprobación.

O presente acordo tómase en base ó informe da Arquitecta Municipal de data 18 de agosto
do 2022; á resolución de data 5 de xullo do 2022 da Directora Xeral de Patrimonio Cultural da
Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia; e ó
informe xurídico de data 9 de setembro do 2022, que trasladaranse ós interesados ós efectos de
motivación.

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

Condicións xerais:

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

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, 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 axeitado 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.

• En especial cúmprase 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 construción e demolición, debendo o produtor
de residuos contar coa preceptiva autorización da Consellería de Medio Ambiente.

7.-  Dª A. S. P., solicitando cambio de uso de local a garaxe na rúa Río Támega, 27. Exp.
Sección Licenzas Urbanísticas 2021046165.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade, acordou:

1.-  Conceder a A.  S.  P.,   licenza de obra para cambio de uso de local  a garaxe na rúa Río
Támega, 27 de Ourense, consonte ó proxecto redactado polo enxeñeiro industrial Carlos González
Pérez, cun presuposto de 2.248,90 euros, de conformidade co informe da arquitecta municipal do
21/04/2022, do oficial de incendios do 22/06/2022 e da xurídica de 13/09/2022, que se xuntan a
efectos de fundamentación.

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

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.

8.- Comunidade de Propietarios, proxecto básico e de execución de instalación de ascensor
no inmoble sito na rúa Portocarreiro, Travesia C, 3. Expte. Sección Licenzas Urbanísticas
2021050722.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade, acordou:

1.-  Conceder á “Comunidade de Propietarios calle  Portocarreiro,  Travesía  C,  3”,  de Ourense,
licenza  de  obra  para  a  mellora  das  condicións  de  accesibilidade  mediante  a  instalación  do
ascensor no inmoble sito na rúa Portocarreiro, Travesía C, 3 de Ourense,  consonte ó proxecto
redactado  polo  arquitecto  Carlos  Tourís  Lores,  que  asume  a  dirección  de  obra,  asumindo  a
dirección de execución a arquitecta técnica Patricia Armada Iglesias, cun presuposto de execución
material de 51.680,67 euros, de conformidade co informe técnico de data 01/08/2022  e da xurídica
de 12/09/2022 que se xuntan a efectos de motivación.

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 do 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 CONTRATACIÓN

9.- Acordar, se procede, a prórroga do contrato do seguro de vehículos a motor do Concello
de Ourense. (Expediente núm. 2022004411)

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade, acordou:

1.-  Acordar a prórroga do contrato do seguro de vehículos a motor  do Concello  de Ourense,
adxudicado  a  Bilbao  Cia  Anónima Seguros  y  Reaseguros,  titular  do NIF A48001648,  na data
23/12/2020, e formalizado o 30/12/2020, nas seguintes condicións:

Prazo da prórroga: 1 ano (dende o 12 de xaneiro de 2023 ata o 11 de xaneiro de 2024 inclusive).

Prima anual: 45.833,45 €, o que supón unha baixa do 30,32% con respecto ao tipo de licitación.

Prezo descomposto segundo categoría de vehículo:
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Categorías Nº unidades inventario actualizado Prezo unitario €
Motos 20 199,95
Vehículos e todo terreo 42 239,95
Tractores 0 239,95
Vehículos industriais 8 239,95
Furgonetas 38 319,95
Furgóns 2 639,95
Camións 20 799,95
Embarcacións 1 160
Remolque 1 319,95

2.-  Aprobar e  dispoñer o  gasto,  por  importe  de  45.833,45  €,  con  cargo  ás  aplicacións
orzamentarias e á distribución por anualidades seguintes:

Anualidade Importe Aplicación orzamentaria RC/RC fut
2023: 38.554,70 €

7.278,75 €
120.9200.22400

202200048295
202200048296

10.-  Aprobación,  se  procede,  do  expediente  para  contratar  a  subministración  do
equipamento  para  o  espazo  Maker  de  Ourense,  cofinanciado  polo  Fondo  Europeo  de
Desenvolvemento Rexional  (FEDER)  (proxecto  0531_EMPRENDE_MAKERS_1_E aprobado
no marco do programa de cooperación territorial  europea (Interreg V a España Portugal
POCTEP). (Expediente núm. 2022034444)

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade, acordou:

1º.- Aprobar o expediente para contratar a subministración do equipamento para o espazo Maker
de Ourense, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) (proxecto
0531_EMPRENDE_MAKERS_1_E  aprobado  no  marco  do  programa  de  cooperación  territorial
europea (Interreg V a España Portugal POCTEP), coa correspondente aprobación das cláusulas
administrativas e técnicas.

2º.-  Autorizar o  gasto  correspondente  ao contrato,  por  un importe  de  90.000  €,  con  cargo  á
aplicación orzamentaria 200.2410.62601 (RC número 202200006282).

3º.-  Dispoñer a  apertura  do  procedemento  de  adxudicación,  mediante  procedemento  aberto
simplificado e tramitación ordinaria.

EDUCACIÓN

11.- Omisión fiscalización previa. Ref: 094R-21. Convalidación de acto administrativo relativo
á  omisión  da  función  interventora  de  fiscalización  previa  de  facturas  expedidas  pola
empresa Mantelnor Limpiezas SLU, en concepto de servizo de limpeza e desinfección de
centros educativos do Concello de Ourense. Expte. Nº 2022031876.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade, acordou:

Primeiro.- Convalidar a omisión da función interventora do acordo que modificou as condicións
contractuais inicialmente pactadas, na que ante a necesidade de contención do gasto municipal e
de racionalizar o uso dos recursos dos que dispón o Concello, desde a Concellería de Educación,
para o cumprimento das obrigas impostas polo PROTOCOLO COVID durante o curso 2020-21,
nas que se fai imprescindible a limpeza dos espazos comúns e baños durante a xornada lectiva, e
dado que no contrato vixente non están contempladas as horas para poder levar a cabo ditas
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tarefas que ten obriga nos centros pola causa derivada da crise sanitaria COVID – 19 a partir do
día 10 de setembro do 2020 e mentres este vixente no protocolo COVID-19 a limpeza dos espazos
comúns (corredores – baños) por centro necesarias para levar a cabo dita tarefa.

Segundo.- Aprobar e dispoñer  o gasto, e  recoñecer a obriga a favor de Mantelnor Limpiezas
Slu.,  unha indemnización substitutoria  por  importe  de 72.009,86 euros,  con cargo á aplicación
orzamentaria  200.3230.22700 do  orzamento  vixente,  segundo  a  seguinte  relación  de  facturas,
expedidas  pola  empresa  Mantelnor  Limpiezas  SLU,  en  concepto  de  servizo  de  limpeza  e
desinfección de centros educativos do Concello de Ourense en turno de mañá ( lotes I, III e IV (RC
núm. 202200042373):

Relación de facturas que se cita:

04L20210054 MANTELNOR LIMPIEAS
SLU

B15857220 I 6.669,62 €

04L20210176 MANTELNOR LIMPIEAS
SLU

B15857220 I 7.454,28 €

04L20210177 MANTELNOR LIMPIEAS
SLU

B15857220 III 3.335,62 €

04L20210178 MANTELNOR LIMPIEAS
SLU

B15857220 IV 8.236,86 €

04L20210273 MANTELNOR LIMPIEAS
SLU

B15857220 I 6.538,84 €

04L20210274 MANTELNOR LIMPIEAS
SLU

B15857220 III 2.553,58 €

04L20210314 MANTELNOR LIMPIEAS
SLU

B15857220 I 8.173,55 €

04L20210315 MANTELNOR LIMPIEAS
SLU

B15857220 III 3.433,98 €

04L20210316 MANTELNOR LIMPIEAS
SLU

B15857220 IV 7.003,00 €

04L20210344 MANTELNOR LIMPIEAS
SLU

B15857220 I 8.173,55 €

04L20210345 MANTELNOR LIMPIEAS
SLU

B15857220 III 3.433,98 €

04L20210346 MANTELNOR LIMPIEAS
SLU

B15857220 IV 7.003,00 €

TOTALES 72.009,86 €

Terceiro.-  Dar  traslado  deste  acordo  á  Tesourería  municipal  aos  efectos  do  seu  reflexo  na
contabilidade municipal.

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

Ningunha.
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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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