
 

41/21.- ACTA   EXTRAORDINARIA E URXENTE   DA XUNTA DE  
GOBERNO LOCAL DO    29 DE SETEMBRO DE 2021  

Na  cidade  de  Ourense,  o  vinte  e  nove de  setembro  de  2021,  sendo  as  doce  horas
(12h:00’),  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:  D.
Gonzalo Pérez Jácome. Srs/as. Concelleiros/as: D. Telmo Manuel Ucha Álvarez, don Jorge
Pumar  Tesouro,  dona  Ana  María  Fernández  Morenza,  dona  Flora  Moure  Iglesias,  e  D.
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- -asiste tamén como invitado o coordinador
xeral,  don  Francisco  Cacharro  Gosende-  -non  asiste  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.

O Sr. Coordinador xeral, don Francisco Cacharro Gosende, expón verbalmente á Xunta de
Goberno Local, a xustificación, o contido e obxectivos desta subvención que se solicita. Á vista do
anteriormente exposto, apróbase por unanimidade dos asistentes (6 votos a favor) a ratificación da
urxencia da sesión.

ALCALDÍA

2.-  Solicitude de subvención para o programa de actuacións MoveOurense, ao amparo do
Programa de axudas a municipios para a implantación de zonas de baixas emisións e a
transformación dixital e sostible do transporte urbano, no marco do Plan de Recuperación,
Transformación e  Resiliencia (convocatoria de 2021, Orde  TMA/892/2021, do 17 de agosto.
(Expediente nº 2021037661)

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

1º)  Aprobar a  participación  do  Concello  de  Ourense  no  procedemento  de  solicitude  de
subvencións a través da convocatoria correspondente ao exercicio 2021 do Programa de axudas a
municipios para a implantación de zonas de baixas emisións e a transformación dixital e sostible do
transporte urbano, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e  Resiliencia, cuxas bases
e  convocatoria  foron  aprobadas  pola  Orde  TMA/892/2021,  do  17  de  agosto,  aceptando
expresamente o procedemento regulado na citada orde ministerial. 

2º) Aprobar, para os efectos previstos no Programa de axudas citado, as actuacións 1, 2 e 3 do
programa  MoveOurense, detalladas na memoria técnica e financeira que consta no expediente, co
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contido  que  se  resume a  continuación,  así  como a  súa  dotación  orzamentaria,  con  cargo  ás
aplicacións orzamentarias que se indican do orzamento municipal vixente: 

Actuación nº 1: Actuacións para acougar o tráfico

A) Accións para mellora da seguridade dos peóns mediante implantación de pasos de
peóns luminosos: 

Custo  elegible: 382.927 € 
Custo total acción: 463.341,67€
Aplicación orzamentaria:   S100.1532.60902

 B)  Realización  de  pasos  de  peóns  elevados  (redutores  de  velocidade  e  bandas
transversais de alerta segundo Orde  FOM 3053/2008)

Custo  elegible: 344.751,08 €
Custo total acción: 417.148,81€
Aplicación orzamentaria:   S100.1532.60902

 C) Instalación de sistemas de control de velocidade: instalación de 7  cinemómetros fixos
en puntos  especialmente  sensibles  da  rede  viaria  municipal  e  adquisición  dun 1 cinemómetro
portátil. 

Custo  elegible: 232.300 €
Custo total actuación: 281.083 €
Aplicación orzamentaria: S240.1330.62701
Total custo  elegible actuación 1: 959.978,08 €
Total custo actuación 1: 1.161.573,48€ 

Actuación nº 2: 

A)  Implantación  de  elementos  de  mobilidade  vertical  (tapices  rodantes  e  escaleiras
mecánicas) en rúas peonís ou en rúas lindeiras coa actual zona peonil, para as que está prevista a
súa peonalización a curto prazo:

- Proxecto de humanización, mellora da accesibilidade vertical e reforma integral da rúa Concordia.
Custo  elegible: 3.840.029,73 €. 
Custo total actuación: 4.646.435,97€
Aplicación orzamentaria:  S100.1532.60900

- Mellora da accesibilidade vertical na rúa  Coenga.
 Custo  elegible: 405.785,80 €. 
Custo total actuación: 491.000,82 €
Aplicación orzamentaria: S100.1532.60902

- Proxecto de humanización e mellora de accesibilidade vertical na rúa Arturo Pérez Serantes.
Custo  elegible: 1.725.500 €.
Custo total actuación: 2.087.855€
Aplicación orzamentaria:  S100.1532.60902

 B) Humanización de rúas lindeiras coa actual  zona peonil,  ampliando e mellorando o
itinerario peonil nas devanditas rúas e a súa accesibilidade, reducindo o tráfico rodado: 

-  Proxecto  de  rehabilitación  das  rúas  Valle  –  Inclán,  Ramón  Cabanillas  e  Bedoya  (desde  a
intersección con Valle Inclán ata a avenida Buenos Aires).

Custo  elegible: 1.039.520,21 €
Custo total actuación: 1.257.819,45
Aplicación orzamentaria: S100.1532.61900
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C) Instalación dun sistema de videovixilancia mediante lectura de matrículas para o acceso
de vehículos ao centro histórico.

Custo  elegible: 176.300 €. 
Custo total actuación: 213.323€ 
Aplicación orzamentaria:  S240.1330.62701
Custo  elegible conxunto das accións integrantes da actuación: 7.187.135,74  €. 
Custo total acciones actuación 2: 8.696.434,25 €

Actuación nº 3: Adquisición de autobuses eléctricos: 

Custo  elegible: 5.750.000 €
Custo total acción nº 3: 6.957.500 €
Aplicación orzamentaria: S.100.4411.62400
Total custo  elegible actuacións 1, 2 e 3: 13.897.113,80 €
Custo das actuacións con IVE: 16.815.507,60 €. 

3º)  Solicitar, para  as actuacións 1,  2  e  3  integrantes  do programa  MoveOurense,  a  máxima
subvención  que  proceda  con  respecto  ao  seu  custo  elegible  ao  amparo  da  convocatoria
correspondente ao exercicio 2021 do Programa de axudas a municipios para a implantación de
zonas de baixas emisións e a transformación dixital e sostible do transporte urbano, no marco do
Plan de Recuperación, Transformación e  Resiliencia. 

4º) Asumir o compromiso de que o Concello de Ourense dispoñerá dos recursos tanto técnicos
como financeiros necesarios para garantir o mantemento e operación da actuación subvencionada
tras a súa posta en marcha e durante polo menos o primeiros cinco (5) anos de actividade. 

5º) Asumir o compromiso de que o Concello de Ourense terá implantada no municipio unha Zona
de Baixas Emisións en 2023, sen prexuízo do cumprimento dos prazos establecidos na Lei de
Cambio Climático e Transición Enerxética.

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

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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