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Negociado de Rexistros Urbanísticos

Expediente nº2021044752

Asunto: Inserción ANUNCIO WEB

   TEXTO:

Anunciase que, a Concelleira Delegada de Urbanismo, Vivenda e Patrimonio, por delegación da Alcaldía,
resolveu por decreto nº2022002869 de data 4 de abril de 2022, do que segue literalmente:

“Visto o expediente de referencia, incoado de oficio.

Considerando que o mesmo seguiu trámite segundo as prescripcións legáis vixentes.

Considerando que o mesmo foi sometido á preceptiva información pública e con notificación do mesmo a
tódolos propietarios, interesados do inmoble, segundo establece a ordenanza municipal reguladora.

Visto o informe xurídico emitido polo Asesor Xurídico de Urbanismo, de data 31 de marzo de 2022.

De conformidade co artigo 124.5. da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réximen Local,
o art.  38 do Regulamento Orgánico de Goberno e Organización do Pleno e a Comisión Especial de
Suxestións e Reclamacións do Concello de Ourense, o artigo 5 da Ordenanza Municipal reguladora da
edificación forzosa e do  rexistro de solares e terrenos sen urbanizar e o Decreto núm. 2021005267, de
data 2 de xullo de 2021, de delegación de facultades da Alcaldía-Presidencia na Xunta de Goberno Local
e nos concelleiros membros da mesma,  esta concellería.

RESOLVE:

I.- “1.- Declarar o incumprimento do deber de edificar na finca sita na rúa Ponte Lonia esquina coa rúa
Vertedoiro -A Lonia-, coa referencia catastral 4992801NG9849S0001WE, pola sua propiedade. E 

2.- Ordear a inscrición no Rexistro de solares e terreos sen urbanizar da finca sita na rúa  Ponte
Lonia esquina coa rúa Vertedoiro  -A Lonia-,  coa referencia catastral  4992801NG9849S0001WE, con
tódolos efectos legais que leva consigo.

O  presente  acordo  tomase  en  base  o  informe  xurídico  de  data  31  de  marzo  do  2022,  que
trasladarase os interesados os efectos de motivación.

Réxime de recursos:  Contra  estes  acordos,  que poñen fin á  vía  administrativa,  pode interpoñer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun
mes a contar desde o día seguinte ao da recepción da notificación, de conformidade co disposto nos
artigos  123  e  124  da  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do  procedemento  administrativo  común  das
Administracións  Públicas;  ou  ben  interpoñer  directamente  recurso  contencioso-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  perxuízo  de  que  poida  interpoñer  vostede
calquera outro recurso ou acción que estime procedente.”
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II.- “1.- Declarar o incumprimento do deber de edificar na finca sita na rúa Ponte Lonia número 3 esquina
coa rúa Vertedoiro -A Lonia-, coa referencia catastral 4892215NG9849S0001HE, pola sua propiedade. E 

2.- Ordear a inscrición no Rexistro de solares e terreos sen urbanizar da finca sita na rúa Ponte Lonia
número 3 esquina coa rúa Vertedoiro -A Lonia-, coa referencia catastral 4892215NG9849S0001HE, con
tódolos efectos legais que leva consigo.

O  presente  acordo  tomase  en  base  o  informe  xurídico  de  data  31  de  marzo  do  2022,  que
trasladarase os interesados os efectos de motivación.

Réxime de recursos:  Contra  estes  acordos,  que poñen fin á  vía  administrativa,  pode interpoñer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun
mes a contar desde o día seguinte ao da recepción da notificación, de conformidade co disposto nos
artigos  123  e  124  da  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do  procedemento  administrativo  común  das
Administracións  Públicas;  ou  ben  interpoñer  directamente  recurso  contencioso-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  perxuízo  de  que  poida  interpoñer  vostede
calquera outro recurso ou acción que estime procedente.”

 O que se publica de conformidade con artigo 10.D da Ordenanza Municipal Reguladora da edificación
forzosa e do Rexistro de solares e terreos sen urbanizar para xeral coñecemento e os efectos oportunos.

Ourense, na data de sinatura electrónica
ALCALDE-PRESIDENTE

Gonzalo Pérez Jácome
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