
 

43/21.- ACTA   EXTRAORDINARIA E URXENTE   DA XUNTA DE  
GOBERNO LOCAL DO    05 DE OUTUBRO DE 2021  

Na cidade de Ourense, o cinco de outubro de 2021, sendo as oito horas e trinta minutos
(08h:30’),  reúnese  a  Xunta  de  Goberno  Local,  en  sesión  extraordinaria  e  urxente  en  primeira
convocatoria, na Casa do Concello,  cos seguintes asistentes: Excmo. Sr Alcalde-Presidente:  Don
Gonzalo Pérez Jácome. Srs/as. Concelleiros/as:  Don Telmo Manuel Ucha Álvarez, 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 e o Interventor municipal, don Gonzalo Alonso Álvarez-
-non asisten o Asesor xurídico, don Juan Ramón Costas Núñez e a letrada municipal, 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.

Á vista da proposta de acordo da Oficialía maior de data 04 de outubro de 2021, apróbase
por unanimidade dos asistentes (6 votos a favor), a ratificación da urxencia da sesión.

ALCALDÍA

2.-  Delegación de competencias da Xunta de Goberno Local (X),  en materia de recursos
humanos. (Expte. Núm. 2021038765)

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

1.-  Delegar  no  Alcalde,  D.  Gonzalo  Pérez  Jácome en  relación  coa  Área  de  RECURSOS
HUMANOS: 

• A xestión do persoal.

• Desenvolvemento  da  xestión  económica,  incluíndo  a  autorización,  disposición  e

recoñecemento de obrigas; así como a disposición de gastos para anticipos de      haberes

ó persoal.

• Despido do persoal laboral.

• Aprobación de bases das convocatorias de selección e provisión de postos de traballo.

• Réxime  disciplinario  e  as  demais  decisións  en  materia  de  persoal  que  non  estean

expresamente atribuídas a outro órgano.

• Calquera outra decisión en materia de persoal non atribuída expresamente a outro órgano.
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• O exercicio das atribucións de xestión da negociación colectiva no ámbito do Concello de

Ourense, comprendendo as seguintes facultades:

• A representación do Concello na Mesa Xeral de Negociación.

• A facultade de convocar ás organizacións sindicais integrantes da Mesa Xeral para a

realización de reunións, de oficio ou a petición destes.

• A facultade  de  propoñer  a  negociación  de  pactos  e  acordos  en  calquera  materia

suxeita a negociación colectiva, así como a de negociar calquera proposta formulada

polos  suxeitos lexitimados,  sen  prexuízo  da  necesidade,  para  a  súa  aprobación  e

efectividade, da posterior ratificación dos pactos ou acordos acadados polos órganos

municipais competentes en cada caso.

 No exercicio das súas facultades de xestión da negociación colectiva,o Alcalde estará

asistido  polo  Coordinador  Xeral  de  Administración  Municipal  e  o  Director  Xeral  de

Recursos  Humanos,  así  como  por  calquera  outro  órgano  directivo  ou  funcionario

municipal que estime oportuno, que asistirán, cando sexan requiridos pola Alcaldía,

con voz pero sin capacidade decisoria,  ás sesións da Mesa Xeral  de Negociación.

Igualmente,  poderán  asistir  á  Mesa  Xeral  de  Negociación  o  resto  de  concelleiros

delegados, cando consideren que a negociación afecte a materias da súa competencia,

sen prexuízo de que a representación da Administración municipal  corresponda  á

Alcaldía .

2.- Notificarlle  o  presente  acordo  a  D.  Gonzalo  Pérez  Jácome.  A  delegación  para  ser  eficaz

requirirá a súa aceptación polo delegado, entendéndose tacitamente aceptada se no prazo de tres

días hábiles o interesado non fai manifestación expresa de rexeitamento da delegación.

3.- Déase conta ao Pleno na primeira sesión que realice, e publíquese na taboleiro de anuncios da

sede  electrónica  e  da  Casa  do  Concello  e  no  Boletín  Oficial  da  Provincia,  sen  prexuízo  da

inmediata efectividade do acordo dende a data da súa adopción.

4.- Contra o presente acordo, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición
no  prazo  du  mes,  ou  alternativamente  recurso  contencioso  administrativo  ante  Xulgado  do
Contencioso  Administrativo  de  Ourense,  no  prazo  de  dous  meses.  Os  prazos  indicados
computaranse de data a data a partir do día seguinte ao da publicación do acordo no Boletín Oficial
da Provincia. Non obstante, os interesados poderán exercer calquera outra acción ou recurso que
estimen oportuno.

E non habendo máis asuntos que tratar, o Excmo. Sr Alcalde-Presidente, levantou a sesión
ás oito horas e corenta minutos (08h:40’), do que como Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno
Local dou fe.
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