
                       

            

       

 

 

CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL DO PLENO 

RESUMO DE ACORDOS DO PLENO EXTRAORDINARIO DO DÍA 29 
DE DECEMBRO DO ANO 2020 

  

1.- Proposta da Alcaldía sobre composición da Comisión do Pleno, Comisión Especial 
de Suxestións e Reclamacións e Comisión Especial de Contas. 

 

O Pleno do Concello, por unanimidade dos concelleiros asistentes, adoptou o 

seguinte ACORDO: Aprobar a inclusión. 

 

O secretario dá conta da proposta da Alcaldía de 18 de decembro de 2020 e, previo 

informe da Intervención municipal que se incorpora ao expediente, elévase ao Pleno da 

corporación a seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 

 

Primeiro.- A Comisión do Pleno estará integrada por dez concelleiros: Tres do Grupo 

Municipal Socialista, dous do grupo municipal do Partido Popular, dous do grupo 

municipal de Democracia Ourensana, un do grupo municipal de Ciudadanos, un do grupo 

municipal do Bloque Nacionalista Galego e un concelleiro non adscrito 

 

Segundo.- A Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións estará integrada por dez 

concelleiros: Tres do Grupo Municipal Socialista, dous do grupo municipal do Partido 

Popular, dous do grupo municipal de Democracia Ourensana, un do grupo municipal de 

Ciudadanos, un do grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego e un concelleiro non 

adscrito. 

 

Terceiro.- A Comisión Especial de Contas estará integrada por dez concelleiros: Tres do 

Grupo Municipal Socialista, dous do grupo municipal do Partido Popular, dous do grupo 

municipal de Democracia Ourensana, un do grupo municipal de Ciudadanos, un do grupo 

municipal do Bloque Nacionalista Galego e un concelleiro non adscrito. 

 

O Pleno do Concello, por unanimidade dos presentes, adoptou o seguinte 

ACORDO: Aprobar a proposta. 

 

 

2.- Expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos 3/2020. 

 
O Pleno do Concello, por unanimidade dos concelleiros asistentes, adoptou o 

seguinte ACORDO: Aprobar a inclusión dos restantes puntos na orde do día. 

 

Acórdase incluír na orde do día os puntos 2, 3, 4 e 5 e debatelos conxuntamente. 

 

O secretario dá conta da proposta do concelleiro delegado de Facenda de 23 de 

novembro de 2020 e, previo informe da Intervención municipal que se incorpora ao 

expediente, elévase ao Pleno da Corporación a seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 

 

PRIMEIRO.- Aprobar as facturas (aprobación do gasto, da súa disposición e do 

recoñecemento de obriga) por un importe de 85.050,00 € (oitenta e cinco mil cincuenta 
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euros), correspondente a gastos realizados no exercicio 2019 que non poido seguir a 

tramitación ordinaria para a súa aprobación no indicado exercicio, a favor do terceiro e con 

cargo ao crédito da aplicación orzamentaria (retención de crédito reflectida na aplicación 

orzamentaria) que constan na proposta do concelleiro delegado de Facenda do 23 de 

novembro de 2020 e que se considera como parte do acordo no seu caso adoptado. 

 

SEGUNDO.- Aprobar as becas por asistencia as accións formativas “Actividades de 

xestión do pequeno comercio (Sesión de mañás e tardes)” e “Atención socio-sanitaria a 

persoas dependentes en institucións sociais” do Proxecto OURENSE ACTIVA durante os 

meses de xuño e xullo de 2019  (aprobación do gasto, da súa disposición e do 

recoñecemento de obriga) por un importe de 9.974,50 € (nove mil novecentos setenta e 

catro euros con cincuenta céntimos), correspondente a gastos realizados no exercicio 2019 

que non puideron seguir a tramitación ordinaria para a súa aprobación no indicado 

exercicio, a favor dos terceiros e con cargo ao crédito da aplicación orzamentaria (retención 

de crédito reflectida na aplicación orzamentaria con número de operación 202000053645) 

que constan na proposta do concelleiro delegado de Facenda do 23 de novembro de 2020 e 

que se considera como parte do acordo no seu caso adoptado. 

 

TERCEIRO.- Dar conta do presente acordo á Tesourería Municipal aos efectos contables 

oportunos. 

 

 

3.- Expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos 6-P/2020. 

 

Acórdase incluír na orde do día os puntos 2, 3, 4 e 5 e debatelos conxuntamente. 

 

O secretario dá conta da proposta do concelleiro delegado de Facenda de 16 de 

novembro de 2020 e, previo informe da Intervención municipal que se incorpora ao 

expediente, elévase ao Pleno da Corporación a seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 

 

PRIMEIRO.- Aprobar a factura (aprobación do gasto, da súa disposición e do 

recoñecemento de obriga) por un importe de 8.400,00 € (oito mil catrocentos euros), 

correspondente a gastos realizados no exercicio 2019 que non poido seguir a tramitación 

ordinaria para a súa aprobación no indicado exercicio, a favor do terceiro e con cargo ao 

crédito da aplicación orzamentaria (retención de crédito reflectida na aplicación 

orzamentaria) que se indica: 

 

 

      

ORG PROG ECON 

Cod  

Factura 

Cod 

Cividas Num 

Fact 

DATA 

RECEP. NIF 

TERCERO 

IMPORTE 

         

S 9200 62300       
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120 

   162250 2019045060 44 04-dec-

19 

XXXXX128D-

XXXX 

XXXXXXX 

XXXXX 

XXXXXXX 

8.400,00 

       TOTAL .. 8.400,00 

       RC 

202000053329 

 

 

 

SEGUNDO.- Dar conta do presente acordo á Tesourería Municipal aos efectos contables 

oportunos. 

 

O Pleno do Concello, por unanimidade dos presentes, adoptou o seguinte 

ACORDO: Aprobar o expediente. 

 

 

4.- Expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos 7-P/2020. 

 

Acórdase incluír na orde do día os puntos 2, 3, 4 e 5 e debatelos conxuntamente. 

 

O secretario dá conta da proposta do concelleiro delegado de Facenda de 10 de 

decembro de 2020 e, previo informe da Intervención municipal que se incorpora ao 

expediente, elévase ao Pleno da Corporación a seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 

 

PRIMEIRO.- "Aprobar as facturas (aprobación do gasto, da súa disposición e do 

recoñecemento de obrigas) por un importe de sete mil cincocentos vinte e sete euros 

con cinco céntimos (7.527,05 €), correspondentes a gastos realizados (segundo data 

factura) nos exercicios: 2016 (1ª factura), 2018 (2ª factura), 2014 (3ª factura) e 2017 

(4ª factura) que non puideron seguir a tramitación ordinaria para a súa aprobación 

nos devanditos exercicios, a favor dos terceiros e con cargo aos créditos das 

aplicacións orzamentarias que en cada caso se indican: 

 

 

Org Func Econ 
Cod 

Fact 
Nº Cividas NumFact 

Fecha 

Recep 
NIF TERCERO Importe 

         

S200 3321 22612      

   150284 2017036365 RR/00007661821-dic-17 
B85635910-EDICIONES 

EL PAIS S.L. 
385,00

       TOTAL PARTIDA 385,00

       Nº RC 202000059339  
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N120 9200 21200      

   154812 2018030428 SG201800784 02-oct-18 

A28464725-SOCIEDAD 

ESTATAL DE GESTION 

INMOBILIARIA DE 

PATRIMONIO S.A. 

83,55

       TOTAL PARTIDA 83,55

       Nº RC 202000060500  

         

S120 9200 22602      

   118276 2020007876 1 12-jun-14 

G32207540-ESCUDERIA 

DE AUTOMOVILES 

CLASICOS DE OURENSE 

2.400,00

       TOTAL PARTIDA 2.400,00

       Nº RC 202000062025  

S160 1621 22707      

   142719 2017003370 2017-5 03-feb-17 
B70274949-SERVIGUIDE 

CONSULTORIA S.L. 
4.658,50

       TOTAL PARTIDA 4.658,50

       Nº RC 202000059337  

         

         

       TOTAL EXPEDIENTE 7.527,05

 

 

SEGUNDO.- Dar conta do presente acordo á Tesourería Municipal aos efectos contables 

oportunos. 

 

O Pleno do Concello, por unanimidade dos presentes, adoptou o seguinte 

ACORDO: Aprobar o expediente. 

 
 

5.- Expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos 8-P/2020. 

  

Acórdase incluír na orde do día os puntos 2, 3, 4 e 5 e debatelos conxuntamente. 

 

O secretario dá conta da proposta do concelleiro delegado de Facenda de 10 de 

decembro de 2020 e, previo informe da Intervención municipal que se incorpora ao 

expediente, elévase ao Pleno da Corporación a seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 

PRIMEIRO.- Aprobar as liquidacións xa detraídas do Fondo de compensación da Xunta 

de Galicia (aprobación do gasto, da súa disposición e do recoñecemento de obriga), por un 

importe total cifrado en 225.450,00 € (douscentos vinte e cinco mil catrocentos cincuenta 

euros), correspondente a gastos realizados nos exercicios 2017 e 2018, que non poideron 

seguir a tramitación ordinaria para a súa aprobación no indicado exercicio, a favor dos 

terceiros e con cargo ao crédito da aplicación orzamentaria S/200/3230/46700 (retención de 

crédito reflectida na aplicación orzamentaria): 
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ANO 2017  
 

• RC previo con número de operación 2020000057710 (aplicación orzamentaria 

S/200/3230/46700): 

•  

-Escola Infantil Barrocáns liquidación nº 363/2017 correspondente o primeiro semestre de 

2017: 37.800 € (84 plazas x 450 €/plaza) _ Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e 

Benestar (CIF S1500072B) 

-Escola Infantil Barrocáns liquidación nº 724/2017 correspondente o segundo semestre de 

2017: 38.250 € (85 plazas x 450 €/plaza) _ Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e 

Benestar (CIF S1500072B) 

-Escola Infantil Colón liquidación nº 364/2017 correspondente o primeiro semestre de 

2017: 17.100 € (38 plazas x 450 €/plaza) _ Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e 

Benestar (CIF S1500072B) 

-Escola Infantil Colón liquidación nº 725/2017 correspondente o segundo semestre de 

2017: 17.100 € (38 plazas x 450 €/plaza) _ Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e 

Benestar (CIF S1500072B) 

 

IMPORTE TOTAL ANO 2017: 110.250,00 € 
 

ANO 2018 
 

• RC previo con número de operación 2020000057709 (aplicación orzamentaria 

S/200/3230/46700): 

•  

-Escola Infantil Barrocáns liquidación nº 167/2018 correspondente o primeiro semestre de 

2018: 39.150 € (87 plazas x 450 €/plaza) _ Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e 

Benestar (CIF S1500072B) 

-Escola Infantil Barrocáns liquidación nº 523/2018 correspondente o segundo semestre de 

2018: 40.950 € (91 plazas x 450 €/plaza) _ Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e 

Benestar (CIF S1500072B) 

-Escola Infantil Colón liquidación nº 168/2018 correspondente o primeiro semestre de 

2018: 17.550 € (39 plazas x 450 €/plaza) _ Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e 

Benestar (CIF S1500072B) 

-Escola Infantil Colón liquidación nº 524/2018 correspondente o segundo semestre de 

2018: 17.550 € (39 plazas x 450 €/plaza) _ Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e 

Benestar (CIF S1500072B) 

 

IMPORTE TOTAL ANO 2018: 115.200,00 € 
 

SEGUNDO.- Dar conta do presente acordo á Tesourería Municipal aos efectos contables 

oportunos. 

 

O Pleno do Concello, por unanimidade dos presentes, adoptou o seguinte 

ACORDO: Aprobar o expediente. 

 


