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CERTIFICADO

Juan Marquina Fuentes, secretario xeral da Deputación Provincial de Ourense 
CERTIFICO: 

Que o Pleno da Corporación, en sesión ordinaria realizada o día 28 de maio de 2021, adoptou 
o seguinte acordo:

Expediente n.º 5/2021  de modificación das bases de execución do orzamento para o exercicio 
2021.

1º.- Aprobar inicialmente a modificación das bases de execución do orzamento xeral da 

Deputación Provincial de Ourense, co seguinte detalle:

Aprobar a modificación, no que se refire as seguintes variacións que non afectan 

cuantitativamente ao orzamento xeral do exercicio 2021:

a) Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos 

subvencións” no expediente de modificación de créditos número 3/2021 dos orzamentos da 

Deputación Provincial de Ourense para o exercicio  2021, aparece unha subvención 

nominativa ao Concello de Cortegada para a “ Área de auto caravanas”  por importe de 

48.000 euros. 

Con base na solicitude presentada polo Concello de Cortegada de data 27 de abril de 2021 e 

entrada no rexistro electrónico da Deputación o mesmo día, informando que o día 26 de abril 

de 2021 o concello recibe unha Providencia de incoación de expediente de concesión dunha 

subvención para “Área de auto caravanas”. Debido a unha cuestión administrativa de 

dispoñibilidade de terreos sobre os que estaba proxectada a construción, non poderán executar 

a dita obra. Polo que solicitan o cambio na denominacións e obxecto da axuda pasando a 

denominarse  “Acondicionamento exterior do edificio do centro médico e da Vivenda 

Comunitaria”. 

450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos subvencións”
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Beneficiario Finalidade Importe

Concello de Cortegada “Acondicionamento exterior do 

edificio do centro médico e da Vivenda 

Comunitaria”

48.000,00 €

b) Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos 

subvencións” no expediente de modificación de créditos número 3/2021 dos orzamentos da 

Deputación Provincial de Ourense para o exercicio  2021 , aparece unha subvención 

nominativa ao Concello de San Amaro para a “Adecuación de espazos en Anllo pequeno”  

por importe de 48.000 euros . 

Con base na solicitude presentada polo Concello de data 30 de abril de 2021 e entrada no 

rexistro electrónico da Deputación o mesmo día, informando que o día 29 de abril de 2021 o 

concello recibe unha providencia da Presidencia da Deputación de incoación de expediente de 

concesión ao concello dunha subvención para a obra 94/16/21 denominada “Adecuación de 

espazos en Anllo pequeno”. 

O día 7 de abril do 2021, este concello remitiulle a Presidencia da Deputación Provincial un 

escrito solicitando que o importe da denominada subvención fose destinado a reparación do 

tellado do centro social da parroquia de Anllo, sito en Hospicio (Anllo) debido ao estado 

lamentable no que se atopa, sendo precisa a súa reparación inmediata para evitar incidentes 

maiores. 

O Concello non dispón dos medios económicos necesarios para facerlles fronte aos custos da 

dita reparación polo que solicitan o cambio na denominacións e obxecto da axuda pasando a 

denominarse  “reparación do tellado do centro social de Anllo”. 

450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos subvencións”

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de San Amaro “reparación do tellado do centro social 

de Anllo”.

48.000,00 €
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c) Con cargo á aplicación orzamentaria 334.20/479.00 “Actividades culturais e recreativas. 

Outras subvencións” no expediente de modificación de créditos número 3/2021 dos 

orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio  2021, aparece unha 

subvención nominativa a favor de Juan Rivas Pires, coa finalidade “Congreso de innovación, 

tecnoloxía e ideas disruptivas” por importe de 17.000,00 €. 

Con base na solicitude presentada polo beneficiario no rexistro electrónico da Deputación o 

día 05 de maio de 2021, informando que se vincule a subvención ao exercicio 2020, posto que 

a actividade se realizou no mes de novembro de 2020. 

Polo que, baseándose na solicitude presentada, procédese ao cambio de finalidade da 

subvención engadindo o exercicio corresponde, quedando da seguinte maneira

334.20/479.00  “Actividades culturais e recreativas. Outras subvencións”

Beneficiario Finalidade Importe

Juan Rivas Pires Congreso de innovación, tecnoloxía e 

ideas disruptivas exercicio 2020

17.000,00 €

d) Con cargo á aplicación orzamentaria 334.20/489.00 “Actividades culturais e recreativas. 

Outras transferencias” no expediente de modificación de créditos número 3/2021 dos 

orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio  2021, aparece unha 

subvención nominativa a favor de Fundación Sotelo Blanco coa finalidade “ Subvención 2019 

” por importe de 25.000,00 €. 

Con base na cláusula segunda do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de 

Ourense, o Concello de Castro Caldelas e a Fundación Sotelo Blanco, proponse o cambio de 

finalidade para concretalo, quedando da seguinte maneira:

334.20/489.00 “Actividades culturais e recreativas. Outras transferencias”

Beneficiario Finalidade Importe

Fundación Sotelo Blanco Gastos de funcionamento e 

mantemento do exercicio 2019

25.000,00 €
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e) No Pleno da Corporación Provincial, en sesión ordinaria realizada o día 26 de marzo de 

2021, aprobouse a modificación de créditos número 3/2021, publicándose no BOP número 92, 

do 24 de abril de 2021, a aprobación definitiva deste. 

Unha vez solicitada a documentación aos beneficiarios das subvencións incluídas no 

expediente, advírtese dun erro no concello da Gudiña que afecta á aplicación orzamentaria na 

que está aprobado o crédito. No expediente inclúese no capítulo 4 cando debería ser no 

capítulo 7, xa que se trata da ampliación posterior e cambio de cuberta do Punto de atención 

ao maior. 

Polo que se procede neste acto, ao cambio de aplicación orzamentaria e a ampliación da 

finalidade desta, quedando da seguinte maneira: 

Onde dí 450.12/462.00 “Cooperación provincial. A Concellos”, debe dicir, 450.12/762.01  

“Cooperación provincial. A Concellos. Subv.convenios” 

Beneficiario Finalidade Importe

Concello A Gudiña Ampliación posterior e cambio de 

cuberta do punto de atención ao maior

100.000,00 €

f) Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos 

subvencións” no expediente de modificación de créditos número 3/2021 dos orzamentos da 

Deputación Provincial de Ourense para o exercicio  2021, aparece unha subvención 

nominativa ao Concello de Carballeda de Valdeorras para a “Instalación e colocación de 

vidreiras na igrexa parroquial de Sobradelo” por importe de 10.127,70 euros. 

Este concello remitiulle á Presidencia da Deputación Provincial un escrito o 7 de maio 

solicitando o cambio de beneficiario da dita subvención a favor da Diocese de Astorga, 

propietaria da igrexa parroquial de Sobradelo. 

450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos subvencións”

Beneficiario Finalidade Importe

Diocese de Astorga Instalación e colocación de vidreiras na igrexa 

parroquial de Sobradelo

10.127,70 €
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g) Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos 

subvencións” no expediente de modificación de créditos número 3/2021 dos orzamentos da 

Deputación Provincial de Ourense para o exercicio  2021, aparece unha subvención 

nominativa ao Concello da Peroxa para a “Tobogáns piscinas ”  por importe de 15.000,00 

euros. 

Con base na solicitude presentada o 11 de maio de 2021 a través do rexistro electrónico  

asinado polo alcalde do Concello da Peroxa solicitando o cambio de finalidade  da dita 

subvención, pasando a denominarse: 

450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos subvencións”

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de A Peroxa Melloras na piscina municipal da Peroxa 15.000,00 €

h) Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos 

subvencións” no expediente de modificación de créditos número 3/2021 dos orzamentos da 

Deputación Provincial de Ourense para o exercicio  2021, aparece unha subvención 

nominativa ao Concello de Pereiro de Aguiar para a “Cofinanciamento IDAE 2021”  por 

importe de 100.000,00 euros. 

Con base na solicitude presentada o 18 de maio de 2021 a través do rexistro electrónico  

asinado polo alcalde do Concello de Pereiro de Aguiar solicitando o cambio de finalidade  da 

dita subvención, pasando a denominarse:

450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos subvencións”

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de Pereiro 

de Aguiar

Cofinanciamento para aforro enerxético no 

Concello de Pereiro de Aguiar

100.000,00 €
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2º.- Aprobación do réxime de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos 

básicos para o exercicio da función Interventora da Deputación Provincial de Ourense, o seu 

organismo autónomo e os Entes dependentes da mesma, modificando a Base 66ª “FUNCION 

FISCALIZADORA” das de execución dos orzamentos da Deputación engadindo o réxime de 

fiscalización e intervención limitada previa a aplicar pola Entidade .  Esta base, neste acto, 

pasa a ser de VIXENCIA INDEFINIDA. 

3º.- De acordo cos artigos 169, 170 e 171 da Lei reguladora das facendas locais, o expediente 

será exposto ao público, tras o anuncio no Boletín Oficial da Provincia, por 15 días, durante 

os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. 

O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se 

presentasen reclamacións.

E para que conste, -nos termos do artigo 206 do vixente ROF-, expido este certificado en 
Ourense, na data de sinatura electrónica deste documento.
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