55/21. ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DE 15 DE DECEMBRO DE 2021
Na cidade de Ourense, o quince de decembro de dous mil vinte e un, sendo as oito horas
e trinta minutos (8h:30'), reúnese a Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente e
primeira convocatoria, na Casa do Concello, cos seguintes asistentes: Excmo. Sr AlcaldePresidente : Don Gonzalo Pérez Jácome. Srs/as. Concelleiros/as: Don Telmo Manuel Ucha
Álvarez, Dona Ana María Fernández Morenza, Dona Flora Moure Iglesias e D. Armando Ojea
Bouzo, que actúa como Concelleiro-Secretario da Xunta, non asistindo Don Jorge Pumar Tesouro,
-asisten como invitados: A Oficial Maior, dona Silvia Alonso Fernández e o Interventor Municipal,
don Gonzalo Alonso Álvarez; non asistindo o Asesor xurídico, don Juan Ramón Costas Núñez e a
letrada, 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:

1.- Aprobouse, por unanimidade dos asistentes (5 votos a favor) a ratificación da Urxencia da
sesión.
➢
O Sr. Interventor solicita que conste en acta, que non foron fiscalizados os compromisos
orzamentarios que figuran nas propostas de acordos que se inclúen na presente sesión.

FORMACIÓN OCUPACIONAL
2.- Solicitude de subvención para o proxecto Next GOu – Mellora da Ciberseguridad no
Concello de Ourense, ao amparo das bases reguladoras e convocatoria correspondente a
2021 de subvencións destinadas a transformación dixital e modernización das
Administracións das Entidades Locais, no marco do Plan de Recuperación, Transformación
e Resiliencia (Orde TER/1204/2021, do 3 de novembro). Expediente nº 2021048993.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(5 votos a favor), acordou:
1º) Aprobar o proxecto Next GOu – Mellora da Ciberseguridad no Concello de Ourense, conforme
á memoria técnica elaborada polo Servizo de Sistemas da Información que consta no expediente,
con orzamento total de 199.373,30 euros, IVE incluído.
2º) Aprobar a participación do Concello de Ourense no procedemento de solicitude de
subvencións destinadas a transformación dixital e modernización das Administracións das
Entidades Locais, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia a través da
convocatoria correspondente ao exercicio 2021, aprobada, xunto coas súas bases reguladoras,
pola Orde TER/1204/2021, do 3 de novembro, conforme ao procedemento, normas e requisitos
establecidos na citada Orde, respecto diso dos cales se manifesta a aceptación expresa por parte
deste Concello.
3º) Solicitar ao Ministerio de Política Territorial a concesión dunha subvención polo importe
máximo financiable para o proxecto Next GOu - Mellora da Ciberseguridad no Concello de
Ourense, a través da convocatoria de referencia.
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4º) Asumir o compromiso de que o Concello de Ourense dispoñerá dos recursos humanos,
técnicos e orzamentarios necesarios para executar o proxecto aprobado e para garantir a súa
operatividade durante o período de durabilidade.
5º) Asumir o compromiso de que o Concello de Ourense, ao longo de todo o procedemento,
adoptará medidas eficaces e proporcionadas para evitar a fraude, corrupción, conflito de intereses
ou dobre financiamento, e desenvolverá as actuacións que sexan precisas para dar pleno
cumprimento e satisfacción ás obrigacións que lle corresponden como entidade beneficiaria, e, en
particular as enunciadas no artigo 4 da Orde TER/1204/2021, do 3 de novembro.
6º) Facultar expresamente á Alcaldía para a presentación e tramitación da solicitude.

3.- Solicitude de subvención para o proxecto Next GOu – Módulos CIVIDAS para conexión
con servizos comúns de administración electrónica no Concello de Ourense, ao amparo das
bases reguladoras e convocatoria correspondente a 2021 de subvencións destinadas a
transformación dixital e modernización das Administracións das Entidades Locais, no
marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (Orde TER/1204/2021, do 3 de
novembro). Expediente nº 2021048999.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(5 votos a favor), acordou:
1º) Aprobar o proxecto Next GOu – Módulos CIVIDAS para conexión con servizos comúns de
administración electrónica no Concello de Ourense, conforme á memoria técnica elaborada polo
Servizo de Sistemas da Información que consta no expediente, con orzamento total de 133.100,00
euros, IVE incluído.
2º) Aprobar a participación do Concello de Ourense no procedemento de solicitude de
subvencións destinadas a transformación dixital e modernización das Administracións das
Entidades Locais, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia a través da
convocatoria correspondente ao exercicio 2021, aprobada, xunto coas súas bases reguladoras,
pola Orde TER/1204/2021, do 3 de novembro, conforme ao procedemento, normas e requisitos
establecidos na citada Orde, respecto diso dos cales se manifesta a aceptación expresa por parte
deste Concello.
3º) Solicitar ao Ministerio de Política Territorial a concesión dunha subvención polo importe
máximo financiable para o proxecto Next GOu - Módulos CIVIDAS para conexión con servizos
comúns de administración electrónica no Concello de Ourense, a través da convocatoria de
referencia.
4º) Asumir o compromiso de que o Concello de Ourense dispoñerá dos recursos humanos,
técnicos e orzamentarios necesarios para executar o proxecto aprobado e para garantir a súa
operatividade durante o período de durabilidade.
5º) Asumir o compromiso de que o Concello de Ourense, ao longo de todo o procedemento,
adoptará medidas eficaces e proporcionadas para evitar a fraude, corrupción, conflito de intereses
ou dobre financiamento, e desenvolverá as actuacións que sexan precisas para dar pleno
cumprimento e satisfacción ás obrigacións que lle corresponden como entidade beneficiaria, e, en
particular as enunciadas no artigo 4 da Orde TER/1204/2021, do 3 de novembro.
6º) Facultar expresamente á Alcaldía para a presentación e tramitación da solicitude.

4.- Solicitude de subvención para o proxecto Next GOu – Equipamentos para o teletraballo e
a mobilidade no Concello de Ourense, ao amparo das bases reguladoras e convocatoria
Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.
A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA.
Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es
CÓDIGO CSV:7W47DGQ8WVJALMIY

3

correspondente a 2021 de subvencións destinadas a transformación dixital e modernización
das Administracións das Entidades Locais, no marco do Plan de Recuperación,
Transformación e Resiliencia (Orde TER/1204/2021, do 3 de novembro). Expediente nº
2021049001.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(5 votos a favor), acordou:
1º) Aprobar o proxecto Next GOu – Equipamentos para o teletraballo e a mobilidade no Concello
de Ourense, conforme á memoria técnica elaborada polo Servizo de Sistemas da Información que
consta no expediente, con orzamento total de 61.639,10 euros, IVE incluído.

3º) Solicitar ao Ministerio de Política Territorial a concesión dunha subvención polo importe
máximo financiable para o proxecto Next GOu – Equipamentos para o teletraballo e a mobilidade
no Concello de Ourense, a través da convocatoria de referencia.
4º) Asumir o compromiso de que o Concello de Ourense dispoñerá dos recursos humanos,
técnicos e orzamentarios necesarios para executar o proxecto aprobado e para garantir a súa
operatividade durante o período de durabilidade.
5º) Asumir o compromiso de que o Concello de Ourense, ao longo de todo o procedemento,
adoptará medidas eficaces e proporcionadas para evitar a fraude, corrupción, conflito de intereses
ou dobre financiamento, e desenvolverá as actuacións que sexan precisas para dar pleno
cumprimento e satisfacción ás obrigacións que lle corresponden como entidade beneficiaria, e, en
particular as enunciadas no artigo 4 da Orde TER/1204/2021, do 3 de novembro.
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2º) Aprobar a participación do Concello de Ourense no procedemento de solicitude de
subvencións destinadas a transformación dixital e modernización das Administracións das
Entidades Locais, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia a través da
convocatoria correspondente ao exercicio 2021, aprobada, xunto coas súas bases reguladoras,
pola Orde TER/1204/2021, do 3 de novembro, conforme ao procedemento, normas e requisitos
establecidos na citada Orde, respecto diso dos cales se manifesta a aceptación expresa por parte
deste Concello.

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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6º) Facultar expresamente á Alcaldía para a presentación e tramitación da solicitude.

