
 

2/20.- ACTA   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO    09
DE XANEIRO DE 2020

Na cidade de Ourense, o nove 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:  Dª  María  Teresa  Rodríguez  Garrido,  D.  Mario  González
Sánchez,  Dª  Flora  Moure  Iglesias,  D.  Jorge  Pumar  Tesouro,  Dª  Ana  María  Fernández
Morenza, Dª Sonia Ogando Vázquez, e  D. José Miguel Caride Domínguez, que actúa como
Concelleiro-Secretario  da  Xunta,  -non  asistindo  D.  Armando Ojea  Bouzo  e  Dª  Eugenia  Díaz
Abella- -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.-  Aprobáronse por  unanimidade  dos  asistentes  (8  votos  a  favor),  as actas  das  sesións
extraordinaria e urxente e, ordinaria, da Xunta de Goberno Local,  de 30 de decembro de 2019 e 3
de xaneiro de 2020, respectivamente.

 

AVOGACÍA CONSISTORIAL

2.-  Auto ditado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no Procedemento Ordinario
826/1988, promovido pola Comunidade de Propietarios Edificio 20, Avda Marín.

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

1º.-  Coñecer o  Auto  ditado  polo  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia,  no  Procedemento
Ordinario 826/1988, promovido pola Comunidade de Propietarios Edificio 20, Avda Marín.

2º.- Darlle traslado do Auto ao Servizo de Urbanismo (Licenzas Urbanísticas ) e o Asesor Xurídico
para o seu coñecemento e efectos oportunos. 

3.- Sentenza ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no Recurso de Suplicación
núm.  2743/2019,  promovido  polo  Concello  de  Ourense  contra  a  sentenza  ditada  polo
Xulgado do Social núm. 2 de Ourense, no Procedemento Ordinario 459/2018.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta e advirtindo e corrixindo neste
acto un erro no terceiro apartado do acordo; de forma que, onde dicia: “(...) Servizo de Licenzas
Urbanísticas (...)”, debería dicir: “(…) Servizo de Recursos Humanos (...)”; por unanimidade dos
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asistentes (8 votos a favor), acordou:

1º.- Coñecer e non recorrer, a sentenza ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no
recurso de Suplicación núm. 2743/2019, promovido polo Concello de Ourense contra a sentenza
ditada polo Xulgado do Social núm. 2 de Ourense, no Procedemento Ordinario 459/2018.

2º.-  No suposto de que se interpoña recurso de Casación polas outras partes, comparecer nas
actuacións.  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.

4.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  Un  de  Ourense,  no
Procedemento Ordinario 299/2019, interposto pola FUNDACION BARATA OJEA QUIROGA
VILLARINO, contra a resolución da Xunta de Goberno Local de 24 de outubro de 2019.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(8 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.  Un  de  Ourense,  no
Procedemento  Ordinario  299/2019,  interposto  pola  FUNDACION  BARATA  OJEA  QUIROGA
VILLARINO,  contra a resolución da Xunta de Goberno Local de 24 de outubro de 2019 en relación
cos intereses de demora do pago de indemnización pola obtención de terreos ocupados na extinta
AR 23-O Polvorín 2.
Infórmase de que mediante o decreto núm. 2019008646 da Concellería de Urbanismo de data 2 de
decembro  de  2019,  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. 

5.- Dar conta de que o Concello foi emprazado para comparecer e personarse en calidade de
demandado  diante  do  Xulgado  Contencioso-Administrativo  núm.  Un  de  Ourense,  no
Procedemento Ordinario 313/2019, interposto por Antonio Feijoo Miranda en representación
da Xunta de Compensación do Polígono da Zona 4 do SU-25 DO PGOU de Ourense, contra o
acordo da Xunta de Goberno Local do día 12 de setembro de 2019.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(8 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.  Un  de  Ourense,  no
Procedemento Ordinario 313/2019, interposto por Antonio Feijoo Miranda, en representación da
Xunta de Compensación do Polígono da Zona 4 do SU-25 DO PGOU de Ourense, contra o acordo
da Xunta de Goberno Local do día 12 de setembro de 2019, pola que se desestima a esixencia de
cumprimento do convenio entre o Concello e a Universidade de Vigo, o día 11 de xuño de 1998, en
relación coas  obras  de  urbanización  do  polígono citado,  así  como  a  asunción  dos  costes  de
construción dun muro de contención das terras do vial de acceso desde a estrada da Lonia (C/
Alfonso Rodríguez Castelao).
Infórmase de que mediante o decreto núm. 2019008938 da Concellería de Urbanismo de data 12
de  decembro  de  2019,  acordouse  remitir  o  expediente  administrativo  que  deu  lugar  ó  acto
administrativo impugnado e emprazar a todos os interesados téndose, por conseguinte, efectuado
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o personamento do Concello en virtude do disposto no artigo 50.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo,
da xurisdición contencioso-administrativa. 

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

Ningunha.

ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DÍA

Á vista do informe xustificativo que forma parte do expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos asistentes (8 votos a favor) acorda a inclusión na orde do día da sesión do
seguinte asunto:

INFRAESTRUTURAS

O Interventor manifesta e solicita que conste en acta que non se lle pasou a fiscalizar.

7.-  Expediente para contratar a reconstrución de muro na rúa Portalón en Reza. (Expte.-
2019044356)

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

Primeiro.- Declarar que procede a tramitación de emerxencia establecida no artígo 120 da Lei
9/2017, de 8 de novembro, Lei de Contratos do Sector Público, respecto das obras descritas no
apartado 7 da memoria valorada de data 02/01/2020, presentada pola CONSULTORA INRUPRE,
SL, informada favorablemente polo enxeñeiro municipal, en informe da mesma data, que forman
parte  da  presente  resolución,  necesarias  para  reparar  o  derrubamento  producido  na  rúa  do
Portalón nº 14, Ourense e cuxo custe total ascende a 132,012,38€ (dos que 109,101,14€ son de
principal e 22,911,24€ son de IVE).

Segundo.- Aprobar a Memoria Valorada de data 02/01/2020, presentada pola CONSULTORA
INRUPRE, SL, informada favorablemente polo enxeñeiro municipal, en informe da mesma data.

Terceiro.-  Aprobar  o gasto  para a execución das obras descritas no apartado 7 da memoria
valorada  de  data  02/01/2020,  presentada  pola  CONSULTORA  INRUPRE,  SL,  informada
favorablemente polo enxeñeiro municipal, en informe da mesma data, necesarias para arranxar o
derrubamento  producido  na  rúa  do  Portalón  nº  14,  Ourense  e  cuxo  custe  total  ascende  a
132,012,38€ (dos que 109,101,14€ son de principal e 22,911,24€ son de IVE). A tal efecto iníciese
de inmediato  o  procedemento axeitado para  proveer  o  crédito  preciso para o  pagamento  das
mesmas.

Cuarto.- Adxudicar á mercantil CONSTRUCCIONES VIDE ARIAS, SL (B-32278533), a execución
das obras descritas no apartado 7 da memoria  valorada de data 02/01/2020,  presentada pola
CONSULTORA INRUPRE, SL, informada favorablemente polo enxeñeiro municipal, en informe da
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mesma data, que forman parte da presente resolución, necesarias para reparar o derrubamento
producido  na  rúa  do  Portalón  nº  14,  Ourense,  por  un  importe  total  de  132,012,38€  (dos  que
109,101,14€ son de principal e 22,911,24€ son de IVE).

Quinto.- Adxudicar á mercantil CONSULTORA INRUPRE SL (B-32304842) a asistencia técnica
para a dirección de obra e para a coordinación da seguridade e saúde para as obras descritas no
apartado 7 da memoria valorada de data 02/01/2020, presentada pola CONSULTORA INRUPRE,
SL, informada favorablemente polo enxeñeiro municipal, en informe da mesma data, que forman
parte  da  presente  resolución,  necesarias  para  reparar  o  derrubamento  producido  na  rúa  do
Portalón nº 14, Ourense, por un importe total 5,505,00€  (dos que 4,550,00€  son de principal e
955,00€ son de IVE).

Sexto.-  Nomear ó  enxeñeiro  municipal  DON  CARLOS  DOCAMPO  GONZALEZ,  responsable
municipal do contrato de execución das obras descritas no apartado 7 da memoria valorada de
data 02/01/2020, presentada pola CONSULTORA INRUPRE, SL.

E non habendo máis asuntos que tratar, o Excmo. Sr Alcalde-Presidente, levantou a sesión ás
oito horas e corenta e cinco minutos (08h:45'), do que como  Concelleiro-Secretario da Xunta de
Goberno Local dou fe.
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