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CERTIFICADO

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

Que o Pleno da Corporación Provincial, en sesión ordinaria realizada o día 28 de outubro de 
2022, adoptou o seguinte acordo:

Expediente de modificación das bases de execución do orzamento vixente da Deputación 
Provincial de Ourense n.º 7/2022.

1º.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos n.º 7/2022, no que se 

refire á especificación do capítulo IV e VII de gastos, consistente nas seguintes variacións que 

non afectan cuantitativamente ao orzamento xeral do exercicio 2022, e que cumpre co prazo 

establecido na Base 123 das de execución do orzamento vixente. 

a) 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 Manzaneda para a “Brigada medioambiental con Chandrexa ” por 

importe de 16.221,66 euros. 

Con base na solicitude presentada polo Concello de Manzaneda de data 19 de setembro de 

2022 e entrada no rexistro electrónico da Deputación o mesmo día, asinado polo alcalde do 

Concello de Manzaneda, apróbase o cambio da finalidade da subvención que implica un 

cambio na aplicación orzamentaria, quedando da seguinte maneira  450.12/762.01 

“Cooperación provincial. A Concellos subvencións”

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de Manzaneda Cofinanciación dun 

tractor/trituradora traseira 

desprazable

16.221,66 €
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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 Petín para a execución da obra “Pavimentación do acceso 

a Carballal  ” por importe de 48.000,00 euros. 

Con base na solicitude presentada polo Concello de Petín de data 21 de setembro de 2022 e 

entrada no rexistro electrónico da Deputación o mesmo día, asinado pola alcaldesa do 

Concello de Petín, acórdase o cambio da finalidade da subvención por considerala 

preferente debido ao mal estado de conservación na que se atopa esta rúa, quedando da 

seguinte maneira,  

450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos subvencións”

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de Petín Acondicionamento e pavimentación 

da rúa da Igrexa en Petín

48.000,00 €

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

Subvencións ” na MC 1/2022 aprobada na sesión plenaria celebrada o 29 de abril, prevíase 

unha subvención ao Concello de Parada do Sil para “ Mobilidade turística Ribeira Sacra ” 

por importe de 10.000,00 euros. 

Con base na solicitude presentada polo Concello de Parada do Sil  de data 22 de setembro de 

2022 e entrada no rexistro electrónico da Deputación o mesmo día, asinado polo alcalde do 

Concello de Parada do Sil,  acórdase o cambio da finalidade da subvención, quedando da 

seguinte maneira,  

450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos subvencións”

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de Parada do Sil Mellora de acceso a Costrela 10.000,00 €
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d) Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/489.00 “Cooperación provincial. Outras 

transferencias ” na MC 6/2022 aprobada na sesión plenaria celebrada o 30 de setembro, 

prevese inicialmente unha subvención a Federación de Comercio para “Gastos de 

funcionamento ” por importe de 25.000,00 euros. 

Con base na solicitude presentada pola presidenta da Federación de Comercio de Ourense de 

data 7 de outubro de 2022 e entrada no rexistro electrónico da Deputación o mesmo, 

baseándose na solicitude presentada pola Federación na sede electrónica da Deputación 

Provincial de Ourense o 21 de abril de 2022, na que se solicitaba o apoio económico da 

entidade para gastos de funcionamento e proxectos ou actividades para o exercicio 2022, 

acórdase o cambio da finalidade da subvención, quedando da seguinte maneira,  

450.12/489.00 “Cooperación provincial. Outras transferencias”

Beneficiario Finalidade Importe

Federación de Comercio de 

Ourense

Gastos de funcionamento e proxectos 

ou actividades do exercicio 2022

25.000,00 €

e) Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/762.01 existe unha subvención nominativa ao 

Concello de Castrelo de Miño para Cofinanciamento de proxecto municipais, por importe de 

57.000 euros.

Con base na solicitude presentada pola Alcaldía do Concello de Castrelo de Miño, para o 

cambio da denominación da subvención, acórdase o cambio de finalidade da subvención 

nominativa, e que implica un cambio na aplicación orzamentaria, quedando da seguinte 

maneira:

450.12/462.00 “Cooperación provincial. A Concellos”

Beneficiario Finalidade Importe

Castrelo de Miño Cofinanciamento do mantemento e 

funcionamento da vivenda 

comunitaria e do SAF

57.000,00 €
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f) Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/762.01 “Cooperación Provincial. A Concellos. 

Subvencións” existe unha subvención nominativa ao Concello de Larouco para 

cofinanciamento proxecto IDAE.

Con base na solicitude presentada no rexistro electrónico de data 21 de outubro de 2022, 

acórdase o cambio de finalidade da subvención nominativa, pero para dous proxectos 

diferentes, sen variar a cantidade inicial, do seguinte xeito:

450.12/762.01 “Cooperación provincial. A concellos. Subvencións”

Beneficiario Finalidade Importe

Cambio de luminiarias en zona 

Portela 

14.731,35 €

Concello de Larouco

Mellora instalacións eléctricas no 

complexo deportivo

25.268,65 €

Total 40.000,00 €

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.
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