
 

29/22.- ACTA   EXTRAORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL  
DO    21 DE XUÑO DE 2022  

Na cidade de Ourense, o vinte e un de xuño de 2022, sendo as once horas e quince
minutos  (11h:15’),  reúnese  a  Xunta  de  Goberno  Local,  en  sesión  extraordinaria  en  primeira
convocatoria,  na Casa do Concello,  cos seguintes asistentes: Excmo. Sr Alcalde-Presidente:  D.
Gonzalo  Pérez  Jácome.  Srs/as.  Concelleiros/as:  D.  Antonio  Fernández  Martín,  don  Jorge
Pumar  Tesouro,  dona  Ana  María  Fernández  Morenza,  dona  Flora  Moure  Iglesias  e  don
Armando Ojea Bouzo, que actúa como Concelleiro-Secretario da Xunta  -asisten como invitados: A
Oficial maior, dona Silvia Alonso Fernández; o Interventor municipal, don Gonzalo Alonso Álvarez e
o Asesor xurídico, don Juan Ramón Costas Núñez- -non asiste a letrada municipal-; 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:

ALCALDÍA

Único.-  Delegación  na  Alcaldía  do  exercicio  das  atribucións  de  contratación  menor  en
materia de estudos e traballos técnicos para a licitación do contrato do servizo de recollida
de residuos sólidos urbanos e limpeza viaria. (Expediente nº 2022026102)

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por tres votos a favor de D.O. e
tres abstencións do P.P., acordou:

1º)  Delegar na Alcaldía  o  exercicio  das  competencias  para  a  contratación  menor,  incluíndo  a
autorización e disposición ou compromiso de gasto, dos seguintes estudos e traballos técnicos
precisos para completar  a  formación do expediente de contratación do servizo de recollida de
residuos sólidos urbanos e limpeza viaria:

- Revisión e actualización do estudo económico financeiro do servizo.
-  Asistencia  no  trámite  de  aprobación  da  estrutura  de  custes  do  servizo,  para  os  efectos  de
establecer a fórmula de revisión de prezos nos pregos.
- Revisión e adaptación, no seu caso, do borrador de prego de prescricións técnicas.
- Redacción do prego de cláusulas administrativas particulares e os seus respectivos anexos.
- Asesoramento durante a fase de presentación de ofertas.
 
2º)  A  presente  delegación  limítase  ao  obxecto  definido  no  apartado  anterior,  sen  afectar  ás
delegacións xenéricas previstas no apartado Primeiro, letra c) do acordo da Xunta de Goberno de
28 de abril de 2022 (BOP de 31 de maio de 2022) que manteñen a súa vixencia para o resto de
expedientes de contratación menor diferentes ao previsto no parágrafo 1º. 
 
3º) Notifíquese á Alcaldía e á concellería – delegada de Limpeza e Medio Ambiente. A delegación
requirirá  para  a  súa eficacia  a  aceptación polo  órgano delegado,  que se  entenderá  outorgada
tacitamente se no termo de tres días hábiles dende a notificación non se manifesta expresamente o
seu rexeitamento ante a Xunta de Goberno.
 
4º) Déase conta ao Pleno do Concello na primeira sesión que celebre, e publíquese no Boletín
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Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da sede electrónica e da Casa do Concello, sen
prexuízo da executividade do acordo dende a data da súa adopción. 

5º) Contra o presente acordo, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán
interpoñer recurso potestativo de reposición ante a Xunta de Goberno no prazo dun mes, ou ben
acudir directamente á vía xudicial interpoñendo recurso contencioso – administrativo, no prazo de
dous meses. Os prazos indicados computaranse de data a data a partir do día seguinte ao da data
de publicación no Boletín Oficial da Provincia. Non poderán interpoñerse de modo simultáneo os
recursos indicados.
 
 Non  obstante,  as  persoas  interesadas  poderán  interpoñer  calquera  outro  recurso  que
consideren procedente.

 E non habendo máis asuntos que tratar, o Excmo. Sr Alcalde-Presidente, levantou a sesión
as once horas e vinte minutos (11h:20’), do que como Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno
Local  dou fe.
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