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CERTIFICADO

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

Que o Pleno en sesión Ordinaria realizada o día 30 de outubro de 2020, adoptou o seguinte 
acordo:

Expediente de modificación das bases de execución do orzamento do exercicio 2020, n.º 
6/2020.

1º.- Aprobar inicialmente  modificación n.º 6/2020 das bases de execución do orzamento, no 

que se refire á especificación do capítulo  VII de gastos, experimentando a seguinte variación 

cualitativa:

a) Nos orzamentos da Deputación para o exercicio 2020 con cargo á aplicación 

orzamentaria 450.12.762.01 “Cooperación Provincial. A Concellos subvencións”, prevíase 

unha subvención nominativa  ao concello de Xunqueira de Espadañedo  para “Mellora da rúa 

Vázquez Portomeñe” . 

Baseándose na solicitude presentada polo alcalde o 21 de setembro de 2020 con entrada no 

rexistro electrónico da Deputación o mesmo dia, proponse o cambio da finalidade da 

subvención pasando a ser o de “ Reparación e consolidación do muro de contención do 

Mosteiro de Santa María de Xunqueira de Espadanedo ” por importe de 42.300,00 €.

450.12/762.01 “ Cooperación provincial. A Concellos subvencións” 

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de 

Espadañedo

Xunqueira de Reparación e consolidación do muro de 

contención do Mosteiro de Santa María 

de Xunqueira de Espadañedo

42.300,00 €
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b) Nos orzamentos da Deputación para o exercicio 2020 con cargo á aplicación 

orzamentaria 450.12.762.01 “Cooperación Provincial. A Concellos subvencións”, prevíase 

unha subvención nominativa  ao concello de Esgos  para “Biblioteca municipal e aula infantil 

do Concello de Esgos”  por importe de 47.000,00 €.

Baseándose na solicitude presentada polo alcalde o 29 de setembro de 2020 con entrada no 

rexistro electrónico da Deputación o mesmo día , proponse o cambio da finalidade da 

subvención pasando a dividirse en dúas “Remate no proxecto de construción de velorio 

municipal” por importe de 18.000,00 € e para a obra “Arranxos nos pobos de Vilar de 

Ordelles e Fondodevila” por 29.000,00 €.

450.12/762.01 “ Cooperación provincial. A Concellos subvencións” 

Beneficiario Finalidade Importe

 Remate no proxecto de construción 

de Velorio Municipal” 

18.000,00 €Concello de Esgos

Arranxos nos pobos de Vilar de 

Ordelles e Fondovila”

29.000,00 €

c)  Nos orzamentos da Deputación para o exercicio 2020 con cargo á aplicación 

orzamentaria 450.12.762.01 “Cooperación Provincial. A Concellos subvencións”, prevíase 

unha subvención nominativa  ao concello de Ribadavia  para “ Gardería” por importe de 

23.500,00 euros . 

Baseándose na solicitude presentada polo alcalde o 7 de outubro de 2020 con entrada no 

rexistro electrónico da Deputación o 9 de outubro de 2020,  proponse o cambio da 

finalidade da subvención pasando a ser o de “Actuacións en infraestruturas educativas no 

Concello de Ribadavia” por importe de 23.500,00 €

450.12/762.01 “ Cooperación provincial. A Concellos subvencións” 

Beneficiario Finalidade Importe

Concello Ribadavia “Actuacións en infraestruturas 

educativas no Concello de Ribadavia”

23.500,00 €
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2º.- Conforme co previsto no artigo 33.1 c) da Lei 7/1985 LBRL e no art. 70.1 do RD 

2568/1986 polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime 

xurídico das entidades locais é competencia do pleno das deputacións provinciais a 

aprobación e modificación dos orzamentos, nos cales se atopan incluídas as bases de 

execución destes,  de acordo co disposto no artigo 165 do RDL 2/2004 polo que se aproba o 

texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. 

3º.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisión do artigo 

177.2 do mesmo texto legal, 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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