
 

1/20.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO    03
DE XANEIRO DE 2020

Na cidade de Ourense, o tres de xaneiro de 2020, 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. 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 accidental, don José Manuel da-Cunha Babarro 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.-  Aprobouse por unanimidade dos asistentes (9 votos a favor), a acta da sesión ordinaria da
Xunta de Goberno Local de 27 de decembro de 2019.  

SERVIZO DE PLANEAMENTO, XESTIÓN URBANÍSTICA E PATRIMONIO

PATRIMONIO

2.-  Reclamación de  responsabilidade patrimonial  presentada polos  danos causados nun
vehículo,  como  consecuencia  do  impacto  dun  colector  de  lixo.  Expediente  núm.
2018021346.RC – 201900066883.

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

1.-  Estimar a  reclamación  de  responsabilidade  patrimonial  presentada  por  dona  María  Belén
Román  Pérez,  polos  danos  causados  ao  seu  vehículo,  con  matrícula  8870-HXD,  como
consecuencia do impacto dun colector de lixo, que se desprazou do lugar no que estaba colocado,
na rúa Greco, o día  14 de marzo de 2018.

2.- Valorar os danos en de cincocentos un euros con noventa céntimos (501,90 €).

3.-  Aprobar e  dispoñer o gasto e recoñecer a obrigación  a favor de  dona  María Belén Román
Pérez (DNI 34950748V) o polo importe de cincocentos un euros con noventa céntimos (501,90 €)
en concepto de  indemnización por responsabilidade patrimonial con cargo á partida orzamentaria
130.9200.22639.

4.- Darlle traslado deste acordo á Tesourería Municipal para os efectos oportunos.
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5.- Iniciar expediente para exercitar o dereito de repetición contra a empresa concesionaria do
servizo municipal de limpeza, ECOURENSE UTE.

6.- Notificarlle a dona María Belén Román Pérez, a ECOURENSE UTE e aos demais interesados
o informe  xurídico de data  9 de decembro de 2019 para os efectos de motivación. 

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

3.-  Pago de costas. Execución de títulos xudiciais 9/2018, derivada do PA 23/2017 seguido
ante  o  Xulgado do Contecioso-administrativo núm. 1  de  Ourense.  (Expediente  Cividas  :
2015017764).RC – 201900066886.

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

1.- En cumprimento do decreto de 2 de decembro de 2019 ditado pola letrada da Administración de
xustiza  do  xulgado  do  contecioso-administrativo  núm.  1  de  Ourense  na  execución  de  títulos
xudicias  9/2018, derivada do PA 23/2017, e da resolución ditada polo mesmo xulgado o día 25 de
maio  de  2018,  aprobar  e  dispoñer  o  gasto  e  recoñecer  a  obrigación  a  favor  do  xulgado  do
contencioso-administrativo núm. 1 de Ourense (CIF S-8200003-E) por importe  de oitenta e cinco
euros con corenta céntimos  correspondente a custas procesuais con cargo á partida orzamentaria
130.9200.22639.
O pago  desta  cantidade  farase  mediante  consignación  na  conta  núm.  3207000093000918  do
xulgado do contencioso-administrativo núm. 1 de Ourense no Banco de Santander.

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

3.- Darlle traslado da resolución que se dite ao xulgado do contencioso-administrativo núm.  1 de
Ourense  (execución de títulos xudiciais 9/2018 - PA 23/2017).

4.- Devólvase o xustificante de pago á Sección de Patrimonio e Responsabilidade Patrimonial.

Réxime de recursos: este acto dítase en execución de sentencia polo que non cabe recurso en
vía  administrativa  sen  prexuízo  de  que  no  caso  de  xurdan  discrepancias  no  cumprimento  do
ordenado na sentenza poda interporse ante o xulgado incidente de execución de sentenza ao
amparo  do  disposto  no  artigo  109  da  Lei  29/1998,  de  13  de  xullo,  reguladora  da  xurisdición
contencioso-administrativa.

SERVIZO DE CONTRATACIÓN
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4.-  Non  adxudicar,  se  procede,  o  contrato  do  servizo  de  mantemento  da  aplicación
informática Ourense Colabora do Concello de Ourense. (Expte. 2018019205)

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

Primeiro.- Non adxudicar o contrato de servizo de mantemento da aplicación informática Ourense
colabora, e renunciar a licitación aberta por Xunta de Goberno Local de 14 de marzo de 2019
(acordo numero 22) para a adxudicación deste servizo, deixando sen efecto a aprobación do gasto
acordada na indicada Xunta de Goberno.

Segundo.- Notificarlle a IMATIA INNOVATION SL, titular do NIF B36499960 o presente acordo,
acompañado  do  informe  proposta  da  Asesoría  xurídica  de  26  de  decembro  que  lle  serve  de
fundamento, informando á mesma da posibilidade de reclamar os gastos nos que teñan incorrido,
de conformidade co disposto no artigo 152.2 da Lei de contratos das Administracións publicas.

Darlle traslado ó Servizo de Sistemas de Información do presente acordo.

XESTIÓN ECONÓMICA E ORZAMENTARIA

5.- Proxecto de Orzamento do Concello para o exercicio 2020 (expte. Núm 2019021411).

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

Primeiro.- Aprobar  o proxecto de Orzamento Xeral do Concello para o exercicio 2020, formado
polos  orzamentos  do  propio  Concello  e  do  seu  organismo  autónomo  Consello  Municipal  de
deportes, Bases de Execución e Anexos de persoal. 

Segundo.-  Elevar  este acordo ao Pleno da Corporación para que proceda, no seu caso, á súa
aprobación inicial.

Terceiro.-  Comunicar, de  conformidade  co  disposto  no  artigo  97  en  relación  co  94.2  do
Regulamento Orgánico de Goberno e Organización do Pleno e a Comisión Especial de Suxestións
e  Reclamacións  do  Concello  de  Ourense,  o  inicio  do  prazo  de  dez  días  naturais  para  a
presentación de emendas as que se refire o artigo 98 do mesmo regulamento, prazo que comezará
a computar  dende o día seguinte  de producida esta  comunicación polo  Concelleiro  Secretario
desta Xunta de Goberno Local.

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

• Dáse conta expresamente do Decreto  núm. 2019009363,  de data 26 de decembro de
2019, de delegación temporal das funcións da área de Facenda e Contratación, que están
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atribuidas á  concelleira  dona Ana María Fernández Morenza, no concelleiro  don Jorge
Pumar Tesouro.

E non habendo máis asuntos que tratar, o Excmo. Sr Alcalde-Presidente, levantou a sesión ás
oito horas e corenta e cinco minutos (8h:45'),  do que como  Concelleiro-Secretario da Xunta de
Goberno Local dou fe.
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