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SERVIZO DE  FORMACIÓN OCUPACIONAL
CONCELLO DE OURENSE 

CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS 

Asunto: PROVIDENCIA DO SERVIZO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL,  DESENVOLVEMENTO
LOCAL E PROMOCIÓN ECONÓMICA.
Expte: 2021008934

Por  resolución  do  Servizo  de Formación  e  Colocación  da  Xefatura  Territorial  da  Consellería  de
Emprego e Igualdade en Ourense, do 10 de setembro de 2021 (núm. de expediente: 32/00010/2021,
concedéuselle ó Concello de Ourense, ó abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020 (DOG núm. 22,
do 3 de febreiro de 2021), unha subvención para a posta en funcionamento do obradoiro dual de
emprego “MONTEALEGRE III”, por un importe de 277.556,80 euros, para o pagamento dos gastos
de  formación  e  funcionamento  e  os  gastos  salariais  dos  alumnos/as-traballadores/as  (16)  e  do
persoal adscrito (4) o devandito obradoiro de emprego.

Dado que para o ano 2021 non estaba previsto no Orzamento municipal vixente, proponse, ó abeiro
da normativa reguladora das facendas locais e a Base 12ª da execución do Orzamento municipal
vixente,  a incoación dun expediente de modificación de créditos,  na modalidade de xeración de
créditos coa contía de 111.022,72  euros para o ano 2021 e 166.534,08 euros para o ano 2022.

APLICACIÓN DOS FONDOS

DENOMINACIÓN 2021 2022

Gtos. diversos O.E “MONTEALEGRE III” 8.663,04€ 12.994,56€

Soldos Persoal O.E. “MONTEALEGRE III” 87.596,99€ 132.395,47€

Seguridade Social O.E. “MONTEALEGRE III” 14.762,69€ 21.144,05€

TOTAL 111.022,72€ 166.534,08€

ORIXE DOS FONDOS

DENOMINACiÓN 2021 2022

Subv. Consellería de Emprego e Igualdade 111.022,72€ 166.534,08€

Achega municipal (Gastos diversos Montealegre III) 53.172,53€ 79.758,78€

Ourense, a data da sinatura electrónica 

A xefa do Servizo O alcalde
Mª Susana Calvo Picos Gonzalo Pérez Jácome

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:UYKBXWP84FJF7H3Y
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RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN

Núm. expediente1: 32/00010/2021

Examinada a solicitude presentada o 2 de marzo de 2021, por don/dona  Gonzalo Pérez
Jácome,  en  nome e  representación  da entidade  CONCELLO DE OURENSE (NIF  núm.
3205500F) coa finalidade de obter unha subvención para a realización do proxecto de
obradoiro dual de emprego denominado “MONTALEGRE III“ emítese esta  resolución
tendo en conta os seguintes

FEITOS
Primeiro.

Con data do 2 de marzo de 2021, e dentro do prazo establecido para este efecto, don/a
Gonzalo Pérez Jácome, en nome e representación da entidade CONCELLO DE OURENSE
presenta unha solicitude de subvención para a realización do proxecto de obradoiro
dual  de  emprego  denominado  MONTALEGRE  III.  Xunto  coa  devandita  solicitude,
achégase a documentación esixida para os proxectos de obradoiros duais de emprego
pola Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das
axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma
de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (DOG núm. 22, do 3 de fe-
breiro de 2021).

Segundo.

O día 02 de xullo de 2021 tivo lugar a sesión da Comisión Central de Valoración que ava-
lía as solicitudes de subvencións para a posta en funcionamento de proxectos de obra-
doiros de emprego, de conformidade co establecido no artigo 23 da antedita orde.
1 Será o que figure na aplicación informática do programa de escolas obradoiro, casas de oficios e obradoiros de emprego.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE
Xefatura Territorial de Ourense - Servizo de Formación e Colocación
Avda. Habana 79, 6º
32004 Ourense
T. 988.38.68.27/20 
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Terceiro. 

Con data do 26 de agosto de 2021, o Servizo de Formación e Colocación da Xefatura Te-
rritorial da Consellería de Emprego e Igualdade en Ourense, emitiu a correspondente
proposta de resolución, de acordo co disposto no artigo 26 da referida orde.

FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.

A competencia para ditar a presente resolución vén dada polo disposto no artigo 26 en
relación coa disposición adicional segunda da Orde do 31 de decembro 2020 xa referida.

Segundo.

Na tramitación do procedemento seguíronse as prescricións establecidas pola  norma-
tiva que a continuación se relaciona:

-  Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administra-
cións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro de 2015).

-  Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 121, do 25 de xuño de
2007).

-  Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 20, do 29 de xaneiro de 2009).

-  Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións (BOE núm. 276, do 18 de no-
vembro de 2003).

- Orde do 31 de decembro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras das
axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma
de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (DOG núm. 22, do 3 de febrei-
ro de 2021).

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE
Xefatura Territorial de Ourense - Servizo de Formación e Colocación
Avda. Habana 79, 6º
32004 Ourense
T. 988.38.68.27/20 

C
VE

: E
vW

BE
i5

B7
6

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

Documentacion Expediente _2022000436_2022-02-08-13-55-39

4 / 14Resolucion de Axudas.pdf



                    

Terceiro.

A entidade solicitante cumpre os requisitos establecidos pola citada  Orde da Conse-
llería de Emprego e Igualdade, do 31 de decembro de 2020. 

Cuarto.

Tendo en consideración os criterios de valoración previstos no artigo  24 da referida
orde, a documentación que integra o expediente, a tipoloxía e características do pro-
xecto examinado así como a puntuación e o contido do informe técnico emitido polo
respectivo xefe territorial, xunto coas dispoñibilidades orzamentarias e a súa distribu-
ción territorial, outorgouse ao proxecto examinado unha puntuación de 13 puntos, polo
que a Comisión Central de Valoración informou favorablemente a concesión á devandi-
ta entidade dunha subvención polo importe de 277.556,80 € euros coa referida finalida-
de, para 16 alumnos/as-traballadores/as, e cunha duración de 9 meses . Á vista do ante-
rior, o Servizo de Formación e Colocación desta xefatura territorial emitiu a proposta
de resolución favorable á concesión da referida subvención.

Vistos os preceptos legais citados e demais de xeral  e pertinente aplicación, este/a
xefe/a territorial,

RESOLVE:

Primeiro.- Outorgar unha subvención á/ao  CONCELLO DE OURENSE   , polo importe de
277.556,80 €, con cargo ao orzamento da Consellería de Emprego e Igualdade para o fi-
nanciamento dos custos de formación profesional para o emprego, para a realización
do proxecto do  obradoiro dual  de emprego denominado “MONTALEGRE III”  para  16
alumnos/as traballadores/as, distribuídos nas especialidades formativas segundo o de-
talle que figura no anexo a esta resolución. 

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE
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Segundo.-  Autorizar como obxectos de actuación para a súa execución no desenvolve-
mento do proxecto:

Actuacións no Parque Botánico de Montealegre:
-Tarefas de desbroce, eliminación de vexetación arbustiva, eliminación de especies in-
varsoras
-Poda e plantación de especies forestais
-Camiños, pechamentos 
-Colocación de tellado en 3 edificacións para punto de encontro, refuxio e almacén
-Restauración punto de auga artesán.

Terceiro.- Esta resolución non exime á entidade beneficiaria desta subvención de obter
as autorizacións administrativas que resulten necesarias para a execución das obras ob-
xecto de actuación.

Cuarto.- Declarar que o importe da subvención ten o carácter de estimado, e as canti-
dades efectivas a aboar na fase do proxecto, estará en función da contía do salario mí-
nimo interprofesional e das cotas  patronais á Seguridade Social, vixentes  cada ano, así
como do número de alumnos/as-traballadores/as que participen no proxecto.

Quinto.- O aboamento das cantidades a subvencionar nos seguintes exercicios orza-
mentarios queda suxeito á condición suspensiva da existencia de crédito suficiente nos
orzamentos xerais da Xunta de Galicia nos respectivos exercicios.

Sexto.- Notifíquese este acto ao/á solicitante, informándolle que:

a) Para os efectos de difusión pública, e seguindo as previsións contidas na normativa
aplicable, deberá identificar convenientemente as actividades, obras e servizos que de-
senvolva o proxecto subvencionado, especialmente a través de publicidade estática re-
alizada por medio de vallas, carteis ou paneis que, colocados en lugar visible.

b) Queda sometida ao cumprimento das obrigas establecidas pola regulamentación an-
tes citada e pola normativa de seguridade e saúde no traballo, ás actuacións de com-
probación e control previstas na lexislación de réxime financeiro e orzamentario en re-
lación coa subvención concedida, e ás que poida efectuar a Inspección de Traballo e Se-
guridade Social.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE
Xefatura Territorial de Ourense - Servizo de Formación e Colocación
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c) Esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá ser impugnada perante o ór-
gano xurisdicional competente da orde contencioso-administrativa, no prazo de dous
meses, contados dende o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co pre-
visto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-
administrativa.  Con anterioridade á  interposición do devandito  recurso contencioso-
administrativo, poderá interpor potestativamente recurso de reposición perante o mes-
mo órgano que ditou este acto administrativo de conformidade co previsto nos artigos
123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas. Todo o anterior é sen prexuízo de que poida facer uso do re-
quirimento previo ao que alude o artigo 44 da dita Lei 29/1998 ou de interpoñer aqueles
outros recursos que estime oportunos para a defensa dos seus dereitos  e intereses.2

d) Esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá ser impugnada perante o ór-
gano xurisdicional competente da orde contencioso-administrativa, no prazo de dous
meses, contados dende o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co pre-
visto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-
administrativa.  Con anterioridade á  interposición do devandito  recurso contencioso-
administrativo, poderá interpor potestativamente recurso de reposición perante o mes-
mo órgano que ditou este acto administrativo de conformidade co previsto nos artigos
123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas. Todo o anterior é sen prexuízo de que poida interpoñer aque-
les outros recursos que estime oportunos para a defensa dos seus dereitos e intereses.3

Ourense, na data da sinatura electrónica

O xefe territorial

Yago Borrajo Sánchez

2Este apartado c), utilizarase cando a entidade promotora teña a condición de Administración Pública.
3Este apartado d), utilizarase cando a entidade promotora non teña a condición de Administración Pública.
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ANEXO Á RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN

Núm. de expediente4:  32/00010/2021
Denominación do obradoiro de emprego: MONTALEGRE III
Entidade promotora: CONCELLO DE OURENSE
Aplicación orzamentaria: 11.05.322A.460.2 e 11.05.322A.481.0 (proxecto 2014 00543)
1.- Subvención proposta:277.556,80 €.
       1.1.-Subvención por anualidades:
Anualidade Importe

2021 111.022,72 €

2022 166.534,08 €

1.2.- Subvención para gastos de formación e funcionamento:
Datas previstas Nº  alum-

nos/as-tra-
balladores/
as

Núm.
horas

Importe Importe

Total

Inicio Remate módulo A módulo B

15-10-2021 14-07-2022 16 1440 78.796,80 € 21.657,60 € 100.454,40 € 

1.3.- Subvención para gastos salariais do alumnado participante:
Núm. contratos Total subvención 

16 177.102,40 €

2.- Número de alumnos/as-traballadores/as por especialidades e por fases:

Código Especialidade
Núm. Alumnos/as-
traballadores/as

 AGAR0208 REPOBLACIONS FORESTAIS E TRATAMENTOS SILVÍCOLAS 8   
 EOCB0211 PAVIMENTOS E ALBANELERÍA DE URBANIZACIÓN 8   

4 Corresponde ó da aplicación informática corporativa do programa de escolas obradoiro, casas de oficios e obradoiros de emprego.
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                                 Xestión Económica e Orzamentaria

Rúa Padre Feijóo, núm. 1 - 3º
32005 Ourense
Tel. 988269329

             

Xeración de Créditos 002-X/2022 (02/22)
Expte. Cividas: 2022000436

                 Exptes. relacionados: 2021008934, 2021037681 e 2021037688 
XC – 002X/2022

Ref informe: JFC/003/2022

Informe-proposta de Xeración de Créditos

Lexislación aplicable:

O artigo 181 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, establece a posibilidade de
que  determinados  ingresos,  de  natureza  non  tributaria,  xeren  créditos  nos  estados  de  gastos  dos
orzamentos.

Os artigos 43 a 45 do Real Decreto 500/90 do 20 de abril, regulamentan o procedemento e os requisitos
que  deben  observarse  para  proceder  á  xeración  de  créditos  orzamentarios,  os  que  terán  que  ser
completados  co  que  ao  respecto  se  establece  nas  Bases  de  Execución  do  Orzamento  en  vigor,
concretamente no artigo 16.

Antecedentes:

De conformidade  ca  resolución  do  Servizo  de  Formación  e  Colocación  da  Xefatura  Territorial   da
Consellería de Emprego e Igualdade en Ourense, do 10 de setembro de 2021, concédeselle ao Concello
de Ourense, ó abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020 (DOG núm.22, do 3 de febreiro de 2021),
unha subvención para a posta en funcionamento do obradoiro dual de emprego “MONTEALEGRE III”,
por un importe total de 277.556,80 euros (111.022,72 € para o ano 2021 e 166.534,08 € para o ano
2022),  para  o  pagamento  dos  gastos  de  formación  e  funcionamento  e  os  gastos  salariais  dos
alumnos/as-traballadores/as (16) e do persoal adscrito (4) o devandito obradoiro.

O Servizo de Formación Ocupacional, Desenvolvemento Local e Promoción Económica mediante provi-
dencia asinada pola Xefa de Servizo e polo Sr. Alcalde o día 29/09/2021, solicita a incoación dun expe -
diente  de modificación de créditos,  na modalidade de xeración de créditos,  por  un importe total  de
277.556,80 € (111.022,72 € para o ano 2021 e 166.534,08 € para o ano 2022) e, como centro xestor do
gasto, desglosa o importe total da subvención, entre os conceptos ca mesma financia.

Mediante Decreto da Alcaldía nº 2021007654, de data 14/10/2021, aprobouse a xeración de créditos
para o ano 2021, identificada coma 009-X/2021, polo importe de 111.022,72 €, e en base a dita xera-
ción,  aprobouse,  mediante  Decreto  da  Concellería  delegada  de  Facenda  nº  2021007611,  de  data
08/10/2021, a creación do proxecto específico de gasto identificado co código 21-2-20-03 “Obradoiro de
Emprego MONTEALEGRE III”.

Dado co importe da subvención correspondente ao ano 2022 non está contemplado no orzamento para
o exercicio económico en curso, procede a incoación dun expediente de modificación de créditos, na
modalidade de xeración de créditos, pola contía de 166.534,08 €.

En relación con este asunto, este Órgano de Xestión Económica e Orzamentaria, de acordo co previsto
nos  artigos  172  e  175  do  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  novembro,  polo  que  se  aproba  o
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF), procede
emitir o seguinte

Informe:

As  Bases de Execución do Orzamento, establecen no seu artigo 16º, os requisitos que deben cumprir
as xeracións de crédito. Estes requisitos poden expresarse, de forma resumida, do seguinte xeito:

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:3NNVJHRTFJ9IXKAU
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                                 Xestión Económica e Orzamentaria

Rúa Padre Feijóo, núm. 1 - 3º
32005 Ourense
Tel. 988269329

             

   A) En canto as suas limitacións:
        Poderán xerar crédito no Orzamento de Gastos os seguintes ingresos de natureza non tributaria:

A1) Achegas ou compromisos firmes de persoas físicas ou xurídicas (será preciso que se
producira  o ingreso,  ou no seu defecto,  que obre no expediente compromiso firme de
achega).

A2) Alienación de bens municipais (será preciso que se producira o recoñecemento do dereito
nos termos establecidos nas vixentes Bases).

   B) En canto a tramitación  do expediente:
B1) Proposta de modificación formulada polo Concelleiro Delegado de Facenda, na que se faga

constar:
 -   Providencia do Concelleiro Delegado da área xestora do gasto.

  -   O crédito obxecto da xeración e o concepto económico do ingreso que financie.
-   Documentos contables acreditativos do ingreso ou, no seu caso, documentos
 acreditativos do compromiso firme de achega.

B2) Informe de Intervención.
B3) Acordo do Órgano competente. As xeracións de crédito serán autorizadas polo Alcalde ou

polo Presidente dos Organismos Autónomos.
 
No expediente existe copia da resolución de concesión da subvención, asinada polo Xefe Territorial do
Servizo de Formación e Colocación,  o día 10/09/2021, polo que se pode concluír  que cúmprese o
esixido na Base 16ª ”que obre no expediente existencia formal do compromiso firme de achega”. 

Por outra parte, toda vez que o crédito que se propón xerar conta con financiamento afectado, suscepti -
ble polo tanto de xerar desviacións de financiamento cuxa cuantificación resulta mais doada si se utiliza
a figura contable dos “proxectos de gasto”, tense creado, mediante resolución da Concellería de Facen-
da, o proxecto específico de gasto, identificado co código 21-2-20-03 (expediente cividas 2021037688,
vinculado ao actual), proponse no expendiente relacionado que se reflicta a anulidade do exercicio 2022
na contablidade municipal.

Tendo en conta as consideracións anteriores, observando que neste expediente se están a cumprir os
requisitos que esixen as Bases de Execución, e considerando o previsto nestas Bases en canto ao
órgano competente para aprobar as xeracións de crédito (16ª.4), elévase ao Sr. Alcalde-Presidente a
seguinte

Proposta de resolución:

1.- Aprobar a modificación orzamentaria 002-X/2022, utilizando a figura das xeracións de crédito,
contabilizando esta dentro do proxecto específico de gasto con código 21-2-20-03 “Obradoiro de
Emprego Montealegre III”, de acordo co seguinte detalle:

                                    APLICACIÓN DOS FONDOS
APLICACIÓN                      DENOMINACIÓN                                                                           IMPORTE  
N.200.2411.22690         Obradoiro emprego. Gtos. Diversos                                       12.994,56 € 
N.280.2411.13100         Persoal lab. temp. Obradoiro de emprego                            132.395,47 €
N.280.2411.16000         Cota patronal S. Social Obradoiro de emprego                      21.144,05 €

                                    TOTAL................................................  166.534,08 €

                       ORIXE DOS FONDOS
CONCEPTO                  DENOMINACIÓN                                                                    IMPORTE  
45085                   Xunta. Consell Emprego e Igualdade. Obrad Emprego           166.534,08 €
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                                 Xestión Económica e Orzamentaria

Rúa Padre Feijóo, núm. 1 - 3º
32005 Ourense
Tel. 988269329

             

                             (CIF S1511001H)                                      
 
     TOTAL................................................ 166.534,08 €

2.-  Dar traslado do presente acordo á Tesourería  Municipal aos efectos contables oportunos, á
Concellería  delegada  do  Servizo  de  Formación  Ocupacional,  Desenvolvemento  Local  e
Promoción Económica, como centro xestor do gasto,  e ao Departamento de Nómina e Persoal aos
efectos oportunos.

Este é o meu informe que someto a calquera outro con mellor criterio fundado en dereito.

O Titular do Órgano de Xestión
Económica e Orzamentaria,
(documento asinado dixitalmente á marxe)                                                                                
                                                                                                   

                                                                                                                                     Vº P                       
A Concelleira delegada de Facenda,

                                                                                                (documento asinado dixitalmente á marxe)
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                                     Intervención

Cárcere da Coroa
32005 Ourense

Asunto : Expediente xeración de créditos núm. 02-X/2022

Exp.: 2022000436
Ref.: 02-X/22

Incoado expediente de xeración de créditos núm.02-X/2021, o interventor que subscribe, aos
efectos previstos na normativa reguladora das facendas locais e en relación con esta, emite
informe de carácter preceptivo de conformidade co disposto no artigos 213 do Rd.lex. 2/2004,
do 5 marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais e o
artigo 15ª das bases de execución do Orzamento xeral deste Concello para o exercicio en curso
:

1.- Lexislación aplicable

A lexislación aplicable está contida basicamente nas seguintes disposicións :

- Rd.lex. 2/2004, do 5 marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das
facendas locais. Art. 181.

- Rd. 500/90, do 20 de abril, polo o que se aproba o regulamento orzamentario.

2.- Consideracións xurídicas

O artigo 181 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da lei reguladora das facendas locais, establece a posibilidade de que determinados
ingresos de natureza non tributaria, xeran crédito nos estados de gastos do orzamento. Por
outra  banda,  os  artigos  43  a  45  do  Real  Decreto  500/1990,  do  20  de  abril,  regulan  o
procedemento e requisitos que deben observarse para proceder á xeración de créditos.

A extensión á administración local desta modalidade de modificación orzamentaria, procede da
lexislación  do  Estado,  e  responde  ó  principio  de  universalidade  na  xestión  orzamentaria,
expresamente recollido no artigo 4º do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, segundo o cal o
orzamento xeral dunha entidade local deberá incluír a totalidade dos gastos e ingresos desta .

No suposto que motiva este informe, os recursos de natureza non tributaria que xeran crédito
nos estados de gastos do orzamento,  derivan da Resolución da Consellería de Emprego e
Igualdade de 10 de setembro do 2021, pola que se outorga ao Concello de Ourense subvención
para a realización do proxecto de obradoiro dual de emprego denominado “Montealegre III”, por
un importe total de 277.556,80 euros, correspondendo 166.534,08 euros á anulidade do 2022.

Os ingresos de carácter non tributario derivados da nomeada resolución, garda correlación co
crédito a xerar no estado de gastos do orzamento xeral, de acordo co detalle seguinte :

APLICACIÓN DOS FONDOS

Ap.orzamentaria Descrición Importe
200.2411.22690 Obradoiro de emprego. Gastos diversos 12.994,56 €
280.2411.13100 Personal Lab. Temporal Obradoiro de emprego 132.395,47 €
280.2411.16000 Cota patronal SS Obradoiro de Emprego 21.144,05 €

Total xeración 166.534,08 €
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                                     Intervención

Cárcere da Coroa
32005 Ourense

ORIXE DOS FONDOS

A

As  Bases  de  execución  do  orzamento  xeral  deste  Concello  para  o  exercicio  en  curso
establecen,  ó  abeiro  da  remisión  contida  no  artigo  43.2  do  Real  Decreto  500/1990,  que
corresponde  ó  Alcalde-Presidente  a  aprobación  do  expediente,  previos  os  informes  e
certificados acreditativos que sexan precisos en cada caso, agás no caso da reposición de
crédito  polo  importe  procedente  de reintegros de pagos indebidos con  cargo ó Orzamento
actual, no que o único requisito será a efectividade do cobro do reintegro, sen necesidade de
tramitación de expediente algún.

3.- Conclusións

Os compromisos de ingresos que xeran crédito ascenden á cantidade de 166.534,08 euros e
teñen o seu reflexo contable no concepto 45085 do orzamento municipal. Dado que os recursos
que se propoñen cara á xeración de crédito cumpren cos requisitos previstos na normativa
referenciada, e en particular por tratarse de ingresos de natureza non tributaria e encontrarse
dentro  dos  supostos  taxados  do  artigo  43.1  do  R.D.  500/1990,  esta  Intervención  informa
favorablemente  a  xeración  de  crédito  pola  citada  cantidade  na  aplicación  orzamentaria
proposta.

Ourense, na data da sinatura electrónica
O interventor municipal

Concepto Descrición Importe
45085 Subv. Consell. Emprego e Igualdade. Obradorio de Emprego 166.534,08 €

 Total xeración 166.534,08 €
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                 Xeración de Créditos 2-X/2022
Expediente: 2022000436

Expte relacionado: 2021037681 // XC 9-X/2021
Expte relacionado: 2021037688 // PG 21-2-20-03

DECRETO DA ALCALDÍA. Ourense, na data da sinatura electrónica

Visto o informe-proposta, de data 12/01/2022 (ref: JFC/003/2022), elaborado polo titular do Órgano
de Xestión Económica e Orzamentaria, refrendado pola Sra. Concelleira Delegada de Facenda, na
mesma data, en relación coa solicitude de aprobar unha xeración de crédito, para os exercicios
económicos  2021  e  2022,  feita  pola  Concelleira  Delegada  de  Formación  Ocupacional,
Desenvolvemento Local e Promoción Económica, mediante providencia de data 29/09/2021, e visto
o informe favorable emitido pola Intervención Xeral en data 19/01/2022 (ref: 02-X/22), en uso das
atribucións que me confire o artigo 124 da Lei 7/1985, de 02 de abril, Reguladora das Bases de
Réxime Local, artigo 181 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 05 de marzo, polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e demais disposicións que a desenrolan,
así  como  o  número  16  das  Bases  de  Execución  do  Orzamento  Municipal  vixente,  a  data  da
presente, ACORDO:

1.- Aprobar a modificación orzamentaria 002-X/2022, utilizando a figura das xeracións de
crédito, contabilizando esta dentro do proxecto específico de gasto con código 21-2-20-03
“Obradoiro de Emprego Montealegre III”, de acordo co seguinte detalle:

APLICACIÓN DOS FONDOS

APLICACIÓN                 DENOMINACIÓN                                                                MPORTE

N.200.2411.22690 Obradoiro emprego. Gtos. diversos  12.994,56 €

N.280.2411.13100 Persoal lab. temp. Obradoiro de emprego 132.395,47 €

N.280.2411.16000 Cota patronal S. Social Obradoiro de emprego   21.144,05 €

 TOTAL............................................... 166.534,08 €

ORIXE DOS FONDOS

CONCEPTO                       DENOMINACIÓN                                                                        IMPORTE  

45085 Xunta. Consell Emprego e Igualdade. Obrad Emprego  166.534,08 €

(CIF S1511001H)

 TOTAL................................................ 166.534,08 €

2.- Dar traslado do presente acordo á Tesourería Municipal aos efectos contables oportunos, á
Concellería  delegada  do  Servizo  de  Formación  Ocupacional,  Desenvolvemento  Local  e
Promoción Económica, como centro xestor do gasto, e ao Departamento de Nómina e Persoal
aos efectos oportunos.

O manda e asina o Excmo.  Alcalde-Presidente do que eu, Oficial Maior, dou fe.
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