
 

47/22.  ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO    19 DE SETEMBRO DE 2022  

Na cidade de Ourense, o  dezanove de setembro de dous mil vinte e dous, sendo as doce
horas e  quince minutos (12h:15'), reúnese a Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e
urxente e primeira convocatoria, na Casa do Concello, cos seguintes asistentes: Excmo. Sr Alcalde-
Presidente :  Don  Gonzalo  Pérez  Jácome.  Srs/as.  Concelleiros/as:  Don  Antonio  Fernández
Martín,  don  Telmo  Manuel  Ucha  Álvarez 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  asistindo  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.- Ratificación da Urxencia da sesión.

O Asesor Xurídico, Don Juan Ramón Costas Núñez, intervén para explicar verbalmente a urxencia
da  sesión.  Esta  radica  en  que  se  trata  dunha  obra  financiada  a  través  dos  fondos  NEXT
GENERATION e o Coordinador Xeral ha solicitado a inclusión deste asunto para evitar as posibles
penalizacións por atraso na tramitación. 

Sométese  á  votación  a  ratificación  da  urxencia  da  sesión,  e  pola  Xunta  de  Goberno  Local  é
aprobada por unanimidade. 

SERVIZO DE CONTRATACIÓN

2.- Aprobación, se procede, do expediente para contratar, mediante procedemento aberto, as
obras do proxecto de mobilidade vertical na Rúa Coenga. (Expte.2021047425)

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade, acordou:

1º.- Aprobar o expediente para contratar, mediante procedemento aberto, as obras do proxecto de
mobilidade  vertical  na  Rúa  Coenga,  coa  correspondente  aprobación  do  prego  de  condicións
económico – administrativas, e por importe de 495.989,13 € (409.908,37 € de principal e 86.080,76
€ en concepto de IVE), e con cargo a aplicación orzamentaria 100 1532 60902.

En aplicación do establecido no Artigo 46.1 do Real Decreto Lei 36/2020 de 30 de decembro por el
que  se  aproban  medidas  urxentes  para  a  modernización  da  Administración  Pública  e  para  a
execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia sinalase que o proxecto de gasto
é o 22 – 2- 10- 03 vinculado o Código MRR P6_L2-20210929-2)

2º.- Aprobar o gasto por importe de 495.989,13 euros (409.908,37 € de principal e 86.080,76 € en
concepto de IVE), e con cargo a aplicación orzamentaria 100 1532 60902 do orzamento municipal
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vixente  (RC  con  numero  de  operación  202200032774)  e  proxecto  de  gasto  22  –  2-  10-  03,
vinculado ao Código MRR P6_L2-20210929-2)

3º.-  Dispoñer a  apertura  do  procedemento  de  adxudicación,  polos  tramites  do  procedemento
aberto.

E non habendo máis asuntos que tratar, o Excmo. Sr Alcalde-Presidente, levantou a sesión
ás doce horas e vinte minutos (12h:20'), do que como Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno
Local dou fe.
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