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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 29 de julio de 2022, adoptou o seguinte 
acordo:

Expediente nº 5/2022 de modificación das bases de execución do orzamento da Deputación 
Provincial para o exercicio 2022.

1º.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos n.º 5/2022, no que se 

refire á especificación dos capítulos IV e VII de gastos, consistente nas seguintes variacións 

que non afectan cuantitativamente ao orzamento xeral do exercicio 2022:

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

subvencións” na MC 1/2022 aprobada na sesión plenaria realizada o 29 de abril, prevíase 

unha subvención ao Concello da Peroxa para a execución da obra “Humanización de rúas 

das vivendas sociais ” por importe de 41.000,00 euros. Con base na solicitude presentada 

polo Concello da Peroxa de data 09 de xuño de 2022 e entrada no rexistro electrónico da 

Deputación o mesmo día acórdase o cambio da finalidade da subvención pasando a ser  

“Humanización de vivendas sociais e contorna na Peroxa. Plan Hurbe”. 

450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos subvencións”

Beneficiario Finalidade Importe

Concello da Peroxa Humanización de vivendas sociais e 

contorna na Peroxa. Plan Hurbe.

41.000,00 €

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

subvencións” na MC 1/2022 aprobada na sesión plenaria realizada o 29 de abril, prevíase 

unha subvención ao Concello de Bande para a execución da obra “Saneamento Escola de 
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Baño ” por importe de 36.000,00 euros. Con base na solicitude presentada polo Concello de 

Bande de data 17 de xuño de 2022 e entrada no rexistro electrónico da Deputación o mesmo 

día acórdase o cambio da finalidade da subvención pasando a ser para a  “Mellora de 

infraestrutura de depuración en Recarei, Bande, Ourense”. 

450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos subvencións”

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de Bande Mellora de infraestrutura de 

depuración en Recarei, Bande, 

Ourense

36.000,00 €

c) Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/489.00 “Cooperación provincial. Outras 

transferencias” na MC 1/2022 aprobada na sesión plenaria realizada o 29 de abril, prevíase 

unha subvención á Asociación de cabalistas O Mundil  para “Gastos de funcionamento ” 

por importe de 10.000,00 euros. Con base na solicitude presentada polo presidente da 

asociación de data 21 de xuño de 2022 e entrada no rexistro electrónico da Deputación o 

mesmo día acórdase o cambio da finalidade da subvención pasando a ser para a  

“construción dun peche perimetral dos terreos da Asociación de cabalistas O Mundil”. 

450.12/789.00 “Cooperación provincial. Outras transferencias”

Beneficiario Finalidade Importe

Asociación de cabalistas O 

Mundil

Construción dun peche perimetral 

dos terreos da Asociación

10.000,00 €

d) Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/462.00 “Cooperación provincial. A 

Concellos” na MC 1/2022 aprobada na sesión plenaria realizada o 29 de abril, prevíase unha 

subvención ao Concello de Riós para “Funcionamento do Centro de día” por importe de 

60.000,00 euros. Con base na solicitude presentada polo Concello de Riós de data 08 de xullo 

de 2022 e entrada no rexistro electrónico da Deputación o mesmo día acórdase o cambio da 
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finalidade de parte da subvención pasando a ser  “Adecuación enerxética do Centro de 

día”, e polo importe de 48.000,00 €, quedando os restantes 12.000,00 € para a mesma 

finalidade que se aprobou na sesión plenaria do 29 de abril de 2022. 

Polo tanto, procedese neste acto ao cambio de aplicación orzamentaria dentro da mesma área 

de gasto dos 48.000,00 € pasando a un capítulo 7. 

A subvención ao concello de Riós queda da seguinte maneira; 

450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos subvencións”

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de Riós Adecuación enerxética do Centro de 

día

48.000,00 €

Na aplicación orzamentaria 450.12/462.00 “ Cooperación provincial. A concellos” 

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de Riós Funcionamento Centro de día 12.000,00 €

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

subvencións” na MC 1/2022 aprobada na sesión plenaria realizada o 29 de abril, prevíase 

unha subvención ao Concello da Rúa para a execución da obra “Saneamento e reparación 

rúa Cegoña” por importe de 48.000,00 euros. Con base na solicitude presentada polo 

Concello da Rúa de data 16 de xuño de 2022 e entrada no rexistro electrónico da Deputación 

o mesmo día acórdase o cambio da finalidade da subvención pasando a ser para a obra 

“Reforzo firme e pavimentación rúa a Santa”. 

450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos subvencións”

Beneficiario Finalidade Importe
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Concello da Rúa Reforzo firme e pavimentación rúa A 

Santa

48.000,00 €

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

subvencións” na MC 1/2022 aprobada na sesión plenaria realizada o 29 de abril, prevíase 

unha subvención ao Concello de Bande para “Proxecto Bande Termal” por importe de 

34.000,00 euros. Con base na solicitude presentada polo Concello de Bande de data 16 de 

xuño de 2022 e entrada no rexistro electrónico da Deputación o mesmo día acórdase o 

cambio da finalidade da subvención pasando a denominarse “Servizos técnicos e premios”, 

dentro da mesma área de gasto, pasando do capítulo 7 ao capítulo 4.

450.12/762.00 “Cooperación provincial. A Concellos”

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de Bande Servizos técnicos e premios 34.000,00 €

2º.- 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.



 
Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o 
CSV: 14156442070252122443 en https://sede.depourense.es


		2022-07-29T12:14:00+0200
	SelloSecretaria
	CRIPTOLIB


		2022-07-29T13:32:30+0200
	Responsable politico
	CRIPTOLIB


	

	



