
                       

            

       

 

 

CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL DO PLENO 

 RESUME DOS ACORDOS DO PLENO DO CONCELLO EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DO DÍA 27 DE XANEIRO DE 2020 

 

 

 

1.- Aprobación límite de gasto non financeiro para o ano 2020 (Expte. Núm. 

2019037798) 

 

 

O secretario dá conta do ditame da Comisión de Pleno extraordinaria do 22 de 

xaneiro de 2020 que, por cinco votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e 

Grupo Municipal de Democracia Ourensana, e catro abstencións do Grupo Municipal do 

PSdeG-PSOE, Grupo Municipal de Ciudadanos e Grupo Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, se incorpora ao expediente. 

 

 

O Pleno do Concello, por catorce votos a favor do Grupo Municipal do Partido 

Popular e do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, e once votos en contra do 

Grupo Municipal do PSdeG-PSOE e do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, 

e dúas abstencións do Grupo Municipal de Ciudadanos, adoptou o seguinte ACORDO:  

 

Único.- Aprobar o límite de gasto non financeiro do Concello de Ourense para o 

exercicio 2020, sen considerar o organismo autónomo “Consello Municipal de Deportes”  

aos efectos de dar cumprimento ó art. 30 da Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, por un importe de noventa e oito 

millóns trescentos vinte e un mil catrocentos oito euros con cincuenta e seis céntimos  

(98.321.408,56 €) 

 

 

2.- Orzamento do Concello de Ourense para o exercicio 2020 (Expte. Núm. 

2019021411). Resolución de emendas e aprobación inicial. 

 

O secretario dá conta do ditame da Comisión de Pleno extraordinaria do 22 de 

xaneiro de 2020 que, por cinco votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e 

Grupo Municipal de Democracia Ourensana, e catro votos en contra do Grupo Municipal 

do PSdeG-PSOE, Grupo Municipal de Ciudadanos e Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, se incorpora ao expediente. 

 

O Pleno do Concello, por trece votos a favor do Grupo Municipal do PSdeG-

PSOE, Grupo Municipal de Ciudadanos e Grupo Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego; e catorce votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular e do Grupo 

Municipal de Democracia Ourensana, , adoptou o seguinte ACORDO: Rexeitar a retirada 

do asunto da orde do día. 

 

O Pleno do Concello, por catorce votos a favor do Grupo Municipal do Partido 

Popular e do Grupo Municipal de Democracia Ourensana; e trece votos en contra do 
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Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, Grupo Municipal de Ciudadanos e Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista Galego, adoptou o seguinte ACORDO:  

 

Primeiro.- Inadmitir a emenda presentada por D. José Araújo Fernández en representación 

do Grupo Municipal de Ciudadanos, con número de rexistro de entrada no Concello 

WEB2020000332 do día 13/01/2020, por non cumprir os requisitos previstos no artigo 98 

do Regulamento Orgánico de Goberno e Organización, do Pleno e a Comisión Especial de 

Suxestións e Reclamacións do Concello de Ourense. 

Segundo.- Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello para o exercicio 2020, 

formado polos orzamentos do propio Concello e do seu organismo autónomo Consello 

Municipal de Deportes, Bases de Execución e Anexos de persoal.  

Sendo o estado consolidado resumido por Capítulos do Concello de Ourense e do 

Organismo Autónomo Consello Municipal de Deportes, o seguinte:  
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Terceiro.- Someter o expediente aos requisitos de publicidade e exposición pública que 

recolle o artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba 

o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), expoñéndose ó 

publico polo prazo de 15 días hábiles, logo do anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no 

taboleiro de anuncios da Corporación Municipal, durante os cales os interesados poderán 

examinalo e presentar as reclamacións que estimen oportunas. De presentarse reclamacións, 

o Pleno disporá dun prazo de un mes para resolvelas, contado a partir do día seguinte á 

finalización da exposición pública. 

Cuarto.- O expediente considerarase definitivamente aprobado, de conformidade co artigo 

recollido no apartado anterior, se durante o citado prazo non se presentasen reclamacións, 

elevándose a definitivo o acordo de aprobación provisional, entrando en vigor unha vez 

publicado na forma prevista no parágrafo 3 do artigo 169 do TRLRFL.  

 

 

 

 


