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PROVIDENCIA DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Asunto: Solicitude informe acreditativo da dispoñibilidade de crédito no capítulo I de

persoal, área de gasto 1, do orzamento vixente.

Vista a situación de prórroga orzamentaria na que se atopa este Concello neste exercicio 2022,

e considerando o estado de execución das aplicacións orzamentarias que se xestionan na Área

de Infraestruturas, pode concluírse que os créditos resultan insuficientes para o gasto que é

preciso  realizar  no  que  resta  de  exercicio  económico  en  aplicacións  orzamentarias  de

investimentos e gasto corrente.

Atendendo ao amplo abano de aplicacións orzamentarias existentes no orzamento do Concello,

resulta que no capítulo 1 de persoal, área de gasto 1, dos vixentes orzamentos prorrogados,

poden existir  aplicacións con suficiente  dotación crediticia  que,  mediante as operacións  de

modificación orzamentaria e utilizando a figura da transferencia de crédito, permitirían obter o

crédito preciso para atender o gasto necesario en investimentos e gasto corrente, sen prexuízo

do correcto  funcionamento  do  servizo  unha vez  reducida  a  dotación  nas  aplicacións  dese

capítulo 1.

Con carácter previo ao inicio do expediente de modificación orzamentaria mediante a figura da

transferencia de crédito por importe total de 150.000,00 € (cento cincuenta mil euros euros),

solicítase da concellaría de recursos humanos a emisión coa máxima urxencia de:

INFORME  ACREDITATIVO  DA  DISPOÑIBILIDADE  DO  CRÉDITO  NO  CAPÍTULO  I  DE

PERSOAL, ÁREA DE GASTO 1, E AS APLICACIÓNS ORZAMENTARIAS CONCRETAS NAS

QUE EXISTA DITA DISPOÑIBILIDADE POR IMPORTE GLOBAL DE 150.000,00 €.

En Ourense, na data da sinatura electrónica

O Alcalde-Presidente

Gonzalo Pérez Jacome
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SERVIZO DE PERSOAL E RR. HH
PRAZA MAIOR SN

32005 – Ourense
tel. 988393040

EXP 2022009490

INFORME

Asunto:  Informe acreditativo de dispoñibilidade de crédito 

Visto a solicitude de informe acreditativo da dispoñibilidade do crédito no capítulo I de persoal

Area de gasto 1 e as aplicación orzamentarias concretas nas que exista dita dispoñibilidade por

importe global de 150.000  € para atender o gasto necesario na area de infraestruturas 

Informase  que  conforme  os  datos  proporcionados  polo  Órgano  de  Xestión  Económica  e

Orzamentaria, tendo en conta a evolución dos créditos, e a existencia de vacantes que non foron

cubertas  neste  período,  é  posible  a  redución  das  dotacións  destes  áreas  de  gasto  sen

perturbación dos respectivos servizos no seguinte importes:

1. No marco da  Area de Gasto 1 polo importe total de 150.000 € conforme co seguinte

detalle:

APLICACIÓNS QUE PERMITEN REDUCIÓN DE CRÉDITO

 Aplicación  Descrición                                                                        Importe

N 280-1610-12100         Compl. de destino. Enxeñería 50.000,00 €

N 280-1610-12101  Compl.. especifico. Enxeñería 100.000,00 €

Total Posible Transf. Negativas:                                                                                      150.000,00   €  

Ourense na data da sinatura electrónica

O técnico de administración xeral 

Ignacio Alonso Babarro

Conforme 

O Director de RRHH en funcións (Dto nº 2022000693 1-1-2022)

Francisco Cacharro Gosende 
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Providencia da Alcaldía

 Ref. expte nº 2022009490

Asunto: Modificación orzamentaria, modalidade transferencia de crédito

 

O Programa especial  de cooperación da Deputación Provincial  ás obras promovidas
polo Concello de Ourense (2021-2022), que abrangue a execución de catro actuacións
en vías públicas, establece nas súas bases de execución, publicadas no Boletín Oficial
da Provincia núm. 293, de 23 de decemro de 2021, a data límite para a contratación das
obras e para a finalización das mesmas, que fixa respectivamente no 30.06.2022 e no
31.12.2022.

 Á vista do estado actual das aplicacións orzamentarias da área de Infraestruturas ás que
se imputan as referidas actuacións, pode concluírse que non existe crédito dispoñible
axeitado para a contratación das asistencias técnicas de dirección de obra e coordinación
de  seguridade  e  saúde  para  a  execución  das  obras,  que  devén  urxentes  de  cara  ao
cumprimento dos prazos do Programa.

 

Solicitado  informe  ao  Servizo  de  Persoal  sobre  a  posible  existencia  de  crédito  no
Capítulo 1 de persoal, Área de gasto 1,  que poda minorarse sen perturbación para o seu
servizo,  e emitido este de xeito favorable en data 10.03.2022 -achégase á presente-,
atendendo ao previsto na normativa aplicable e, en particular, ao establecido nas Bases
de  execución  do  orzamento  en  materia  de  modificacións  orzamentarias  mediante
transferencias de crédito, solicítase  

A incoación de  un expediente  de  modificación  orzamentaria  na modalidade de
transferencia de crédito, por importe global de 150.000,00 €,  segundo o seguinte
detalle:

  APLICACIÓNS QUE TRANSFIREN CRÉDITO 

Aplicación                                                                                                            Descripción                                                                                                                         Importe  

N 280-1610-12100         Compl. de destino. Enxeñería                                   50.000,00 €

N 280-1610-12101         Compl.. especifico. Enxeñería                                 100.000,00 €

Total transferencias negativas:                                            150.000,00 €  
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 APLICACIÓNS  QUE RECIBEN CRÉDITO 

Aplicación                                                                                                            Descripción                                                                                                                                                    Importe  

N 100.1532.60900           Act. pavim. Acceso vías públicas                       112.500,00 €

N 100.1532.61900           Infraestruturas viarias urbanas 37.500,00 €

     T  otal transferencias positivas:                                         150.000,00 €  

 

 Ourense, na data da sinatura electrónica

O alcalde-presidente;

Gonzalo Pérez Jácome

XESTIÓN ECONÓMICA E ORZAMENTARIA
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Providencia da Alcaldía

 Ref. expte nº 2022009490

Asunto: Modificación orzamentaria, modalidade transferencia de crédito

 

O Programa especial  de cooperación da Deputación Provincial  ás obras promovidas
polo Concello de Ourense (2021-2022), que abrangue a execución de catro actuacións
en vías públicas, establece nas súas bases de execución, publicadas no Boletín Oficial
da Provincia núm. 293, de 23 de decemro de 2021, a data límite para a contratación das
obras e para a finalización das mesmas, que fixa respectivamente no 30.06.2022 e no
31.12.2022.

 Á vista do estado actual das aplicacións orzamentarias da área de Infraestruturas ás que
se imputan as referidas actuacións, pode concluírse que non existe crédito dispoñible
axeitado para a contratación das asistencias técnicas de dirección de obra e coordinación
de  seguridade  e  saúde  para  a  execución  das  obras,  que  devén  urxentes  de  cara  ao
cumprimento dos prazos do Programa.

 

Solicitado  informe  ao  Servizo  de  Persoal  sobre  a  posible  existencia  de  crédito  no
Capítulo 1 de persoal, Área de gasto 1,  que poda minorarse sen perturbación para o seu
servizo,  e emitido este de xeito favorable en data 10.03.2022 -achégase á presente-,
atendendo ao previsto na normativa aplicable e, en particular, ao establecido nas Bases
de  execución  do  orzamento  en  materia  de  modificacións  orzamentarias  mediante
transferencias de crédito, solicítase  

A incoación de  un expediente  de  modificación  orzamentaria  na modalidade de
transferencia de crédito, por importe global de 150.000,00 €,  segundo o seguinte
detalle:

  APLICACIÓNS QUE TRANSFIREN CRÉDITO 

Aplicación                                                                                                            Descripción                                                                                                                         Importe  

N 280-1610-12100         Compl. de destino. Enxeñería                                   50.000,00 €

N 280-1610-12101         Compl.. especifico. Enxeñería                                 100.000,00 €

Total transferencias negativas:                                            150.000,00 €  
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 APLICACIÓNS  QUE RECIBEN CRÉDITO 

Aplicación                                                                                                            Descripción                                                                                                                                                    Importe  

N 100.1532.60900           Act. pavim. Acceso vías públicas                       112.500,00 €

N 100.1532.61900           Infraestruturas viarias urbanas 37.500,00 €

     T  otal transferencias positivas:                                         150.000,00 €  

 

 Ourense, na data da sinatura electrónica

O alcalde-presidente;

Gonzalo Pérez Jácome

XESTIÓN ECONÓMICA E ORZAMENTARIA
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RC
Núm. Operación: 202200011195

Data: 14/03/2022

Tipo Operación: RCMOD

Ano do orzamento: 2022
Exercicio: 2022
Referencia: EXPTE. 2022009717

Contabilidade do Orzamento 

de Gastos

Cl. Rem.

N

Cl. Orgánica

280

P.G.C.P.

640

Importe

100.000,00 EUROS

Aplicación orzamentaria: Complem.específico. Enxañaria e augas. Re

Importe en Letras: # cen mil euros #

Descrición da Operación: EXPTE. TRANSF. CREDITO 001T/2022  

O Interventor/a, O Tesoureiro/a,

Que para a aplicación que figura neste documento existe saldo de crédito 

dispoñible, quedando retido o importe que se reseña.

Certifico:

ORZAMENTO CORRENTE

Ano

2022

RC para transferencias y bajas

CONCELLO DE OURENSE

Cl. Funcional

1610

Cl. Económica

12101
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RC
Núm. Operación: 202200011193

Data: 14/03/2022

Tipo Operación: RCMOD

Ano do orzamento: 2022
Exercicio: 2022
Referencia: EXPTE. 2022009717

Contabilidade do Orzamento 

de Gastos

Cl. Rem.

N

Cl. Orgánica

280

P.G.C.P.

640

Importe

50.000,00 EUROS

Aplicación orzamentaria: Complemento de destino. Enxeñar.e augas.

Importe en Letras: # cincuenta mil euros #

Descrición da Operación: EXPTE. TRANSF. CREDITO 001T/2022  

O Interventor/a, O Tesoureiro/a,

Que para a aplicación que figura neste documento existe saldo de crédito 

dispoñible, quedando retido o importe que se reseña.

Certifico:

ORZAMENTO CORRENTE

Ano

2022

RC para transferencias y bajas

CONCELLO DE OURENSE

Cl. Funcional

1610

Cl. Económica

12100

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.
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                                 Xestión Económica e Orzamentaria

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

             

 Transferencia de Crédito 001-T/22 (10/22)
Expte. Cividas: 2022009717

Expte. relacionado: 2022009490       
TR – 001T/2022

Ref. Informe: JFC/050/2022

Informe-proposta de Transferencia de Créditos

Antecedentes:

A  área  de  Infraestruturas,  mediante  Providencia,  asinada  polo  Sr.  Alcalde-Presidente  en  data
11/03/2022,  manifesta  a  carencia  de  crédito  nas  aplicacións  orzamentarias  “N100.1532.60900
Actuacións pavimentación acceso vías públicas” e “N100.1532.61900 Infraestruturas viarias urbanas”
cuxos saldos resultan insuficientes para acometer os gastos derivados da contratación das asistencias
técnicas  de  dirección  de  obra  e  coordinación  de  seguridade  e  saúde  das  obras  contempladas  no
“Programa especial de cooperación da Deputación Provincial ás obras promovidas polo Concello de
Ourense (2021-2022)” e cuxa contratación é de carácter urxente toda vez que as catro actuacións en
vías públicas, recollidas en dito programa, teñen fixadas como datas límite para a contratación das obras
e para a finalización das mesmas, o 30/06/2022 e o 31/12/2022 respectivamente.

Asemade, poñen de manifesto a dispoñibilidade de crédito no capítulo 1 de persoal na área de gasto 1,
segundo consta no informe do Servizo de Recursos Humanos, asinado polo Técnico do Servizo, e polo
Director de RRHH en funcións, en data 10/03/2022, no que se sinalan unhas determinadas aplicacións
orzamentarias que “tendo en conta a evolución dos créditos, e a existencia de vacantes que non foron
cubertas neste período, é posible a redución das dotacións destas áreas de gasto sen perturbación dos
respectivos servizos”, polo que se pode transferir crédito ás aplicacións orzamentarias que o precisan.

Tendo en conta o exposto, así como a existencia de dotacións crediticias en aplicacións orzamentarias
de persoal,  proponse  a incoación dun  expediente de modificación orzamentaria,  na modalidade de
transferencia de crédito, por un importe total de 150.000,00 €.

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

Normativa aplicable:

 Real  decreto  lexislativo  2/2004,  do  5  marzo,  polo  que  se  aproba  o  texto  refundido  da  lei
reguladora das facendas locais.

 Real decreto 500/1990, do 20 de abril, polo o que se desenrola o capítulo primeiro do título sexto
da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das facendas locais, en materia de orzamentos.

 Bases de Execución do Orzamento.

Informe:

As  Bases de Execución do Orzamento, establecen no seu número 14, os requisitos que deben cumprir
as transferencias de crédito. Estes requisitos poden expresarse, de forma resumida, do seguinte xeito:

A) En canto as súas limitacións:

A1) Non afectarán ós créditos ampliables nin ós extraordinarios concedidos durante o exercicio.
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                                 Xestión Económica e Orzamentaria

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

             

A2) Non poderán rebaixarse os créditos que fosen incrementados con suplementos ou transferencias,
salvo  cando  afecten  a  créditos  de  persoal,  nin  os  créditos  incorporados  como consecuencia  de
remanentes non comprometidos procedentes de Orzamentos pechados.

A3) Non incrementarán créditos que, como consecuencia doutras transferencias, foran obxecto de
minoración, salvo cando afecten a créditos de persoal.

B) En canto a tramitación  do expediente:

B1.- Providencia do Concelleiro responsable da xestión dos créditos cuxa dotación se pretenda
incrementar, e na que se manifeste a orixe e a aplicación dos créditos a transferir, e no seu caso,
con informe ou proposta favorable da Concellaría que cede o crédito.

B2.-  Informe-proposta  do  Órgano  de  Xestión  Económica  e  Orzamentaria  co  visto  bo  do
Concelleiro Delegado de Facenda, e conformada polo/s Concelleiro/s que teña/n encomendada
a xestión da/s aplicacións orzamentarias afectadas pola modificación.

B3.- Informe da Intervención Municipal.

B4.- Acordo do Órgano Competente.  As Transferencias de Crédito serán aprobadas:

a) Polo  Alcalde-Presidente  ou  polo  Presidente,  no  caso  dos  Organismos
Autónomos:
•   Se afectan a créditos de persoal.
•   Se afectan a créditos dunha mesma Área de Gasto.

b) Polo Pleno da Corporación, a aprobación dos expedientes de transferencias de
crédito entre distintas áreas de gasto, salvo que afecte a créditos de persoal.

Na tramitación dos expedientes de Transferencia de Crédito autorizados polo Pleno da Corporación,
serán de aplicación as mesmas normas de información, reclamacións e publicidade do Orzamento Xeral,
coa única excepción da apertura dun prazo de presentación de emendas por espazo de dez días.

Tendo en conta esta previsión, así coma o feito de que pola Concellería correspondente proponse dotar
de crédito, por importe total de 150.000,00 €, nas seguintes aplicacións orzamentarias:

                    Código                               Descrición                                                Importe

N100.1532.60900  Actuacións pavimentación acceso vías públicas          112.500,00
N100.1532.61900   Infraestruturas viarias urbanas                                       37.500,00

Total Transferencias Positivas                                    150.000,00 €

Solicítase  da  Tesourería  Municipal,  como  departamento  responsable  da  contabilidade  municipal,
previamente á aprobación da modificación de crédito, a retención de crédito provisional, polos importes
indicados e nas seguintes  aplicacións orzamentarias sinaladas no informe do Servizo  de Recursos
Humanos:

              Código                             Descrición                                            Importe

N280.1610.12100    Complemento destino Enxeñería                              50.000,00 
N280.1610.12101    Complemento específico Enxeñería                        100.000,00

Total Transferencias negativas                               150.000,00 €
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                                 Xestión Económica e Orzamentaria

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

             

Quedando reflectidas ditas retencións en documentos contables nºs: 202200011193 e 202200011195
de data 14/03/2022 que se xuntan ó expediente.

De conformidade cas consideracións anteriores, observando que neste expediente se están a cumprir
os requisitos que esixen as Bases de Execución e tendo en conta, así mesmo, o previsto na Base
14.4.a)  en  canto  ao  órgano competente  para  aprobar  as  transferencias  de crédito,  a  proposta  de
resolución que se podería elevar ao Sr. Alcalde-Presidente, previa conformidade da Concellería das
áreas de gasto afectadas pola modificación orzamentaria e previo informe da Intervención Municipal, é a
seguinte

1.- Aprobar a modificación orzamentaria 001-T/2022, utilizando a figura das transferencias de
crédito entre aplicacións da mesma área de gasto, nos seguintes termos:

Área de gasto 1

A) APLICACIÓNS QUE RECIBEN CRÉDITO

Aplicación        Descrición                                                                      Importe  
N100.1532.60900     Actuacións pavimentación acceso vías públicas                  112.500,00
N100.1532.61900      Infraestruturas viarias urbanas                                               37.500,00

Total Transf. Positivas:                                                                                                 150.000,00 €  

      B) APLICACIÓNS QUE TRANSFIREN CRÉDITO

Aplicación           Descrición                                                                         Importe
N280.1610.12100      Complemento de destino Enxeñería                                     50.000,00
(RCMOD nº: 202200011193)
N280.1610.12101      Complemento específico Enxeñería                                     100.000,00
(RCMOD nº: 202200011195)

Total Transf. Negativas:                                                                                               150.000,00 €  

2.- Dar traslado do presente acordo á Tesourería Municipal  aos efectos contables oportunos e ao
Servizo de Infraestruturas para o seu coñecemento e 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

Julio Fontaíña Couso
(documento asinado á marxe)

Conforme
O Alcalde, titular da área de 

Infraestruturas e RR.HH.

                                                                              Gonzalo Pérez Jácome
(documento asinado á marxe)
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                                 Xestión Económica e Orzamentaria

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

             

                      Vº e P

      A Concelleira delegada de Facenda     

 Ana Mª Fernández Morenza
(documento asianado á marxe)
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                                     Intervención

Cárcere da Coroa
32005 Ourense

Informe: Expediente transferencia de crédito nº 1-T/2022

Exp.: 2022009717
Ref.: 1-T/22

Incoado expediente de transferencia de créditos nº 1-T/2022, o interventor que subscribe, ós
efectos previstos na normativa reguladora das facendas locais e en relación co mesmo, emite
informe  de  carácter  preceptivo  de  conformidade  co  disposto  na  normativa  reguladora  das
facendas locais  e a base 14ª das bases de execución do orzamento xeral  do Concello  de
Ourense para o exercicio corrente.

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. 179 e 180.

- Rd. 500/1990, do 20 de abril, polo o que se aproba o regulamento orzamentario.

2.- Consideracións xurídicas

As transferencias de crédito representan unha categoría das modificacións orzamentarias que
consisten en imputar o importe total ou parcial dun crédito, a outras aplicacións orzamentarias
con diferente vinculación xurídica, sen que se altere a contía total do orzamento.

A razón básica da utilización deste mecanismo de modificación,  atópase na necesidade de
salvar a rixidez dimanante dunha subdivisión dos créditos tan detallada e minuciosa, como é a
que se desprende da estrutura do orzamento de gastos,  dotado de numerosas divisións e
subdivisións.

Dende un punto de vista lexislativo, a nomeada modificación regulase nos artigos 179 e 180 do
Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da  lei
reguladora das facendas  locais, e nos artigos 9.2 c) 32, 34 d), 40, 41, 42 e 47 do Real decreto
500/1990, de 20 de abril. 

No tocante ós límites aplicables á utilización das transferencias de crédito como mecanismo de
modificación orzamentaria, cómpre facer referencia ó que sinala o artigo 180 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo o que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das
facendas locais, que de xeito particular sinala as seguintes:

- As  transferencias  non  poderán  afectar  ós  créditos  ampliables  nin  ós  extraordinarios
concedidos durante o exercicio.

- Non  se  poden  minorar  os  créditos  que  se  incrementen  con  suplementos  ou
transferencias, agás os supostos nos que afecten a créditos de persoal, nin ós créditos
incorporados como consecuencia  de remanentes  non  comprometidos  procedentes  de
orzamentos pechados. 

- Non se  incrementarán  créditos  que,  como consecuencia  doutras  transferencias,  foran
obxecto de minoración, agás os supostos nos que afecten a créditos de persoal.

Por  outra  banda,  segundo  o  artigo  32  do  Real  Decreto  500/  1990,  do  20  de  abril,  todo
expediente de transferencia de crédito, requirirá para a súa tramitación, a previa certificación da
existencia  de  crédito  suficiente,  na aplicación orzamentaria  que deba ceder  o  crédito.  Esta
certificación virá a acreditar, a existencia de saldo suficiente para a autorización da transferencia
de crédito, por unha contía determinada, producíndose polo mesmo importe unha reserva para
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                                     Intervención

Cárcere da Coroa
32005 Ourense

a nomeada transferencia.

No  tocante  á  competencia  para  a  aprobación  dun  expediente  de  transferencia  de  crédito,
haberá de estar ó disposto nas bases de execución do orzamento que atribúe a competencia ó
Alcalde-Presidente,  sempre  que  o  importe  a  transferir  deba  efectuarse  entre  aplicacións
pertencentes  a  unha  mesma área  de  gasto,  ou  ben  entre  aplicacións  que,  pertencendo  a
distintas áreas de gasto,  sexan de gastos de persoal,  correspondendo no caso contrario,  ó
Pleno  da  Corporación  a  súa  aprobación,  previa  observancia  dun  procedemento  no  que,
mediante á exposición ó público do expediente, quede garantido o dereito dos interesados a
examinalo, e presentar cantas reclamacións ou observacións estimen oportunas.
 
De calquera xeito,  no suposto que motiva este informe, a transferencia de crédito proposta
refírese a partidas pertencentes a unha mesma área de gasto, polo que a transferencia deberá
ser aprobada polo Alcalde, tendo concreción no detalle que se expón a continuación :

Área de Gasto – 1

A) APLICACIÓNS ORZAMENTARIAS QUE RECIBEN CRÉDITO:

Código Descrición Importe
100.1532.60900 Actuacións pavimentación acceso vías públicas 112.500,00 €
100.1532.61900 Infraestruturas viarias urbanas 37.500,00 €

Total Transferencias positivas 150.000,00 €

B) APLICACIÓNS ORZAMENTARIAS QUE TRANSFIREN CRÉDITO:

Código Descrición Importe
280.1610.12100 Complemento de destino. Enxeñería 50.000,00 €
280.1610.12101 Complemento específico. Enxeñería 100.000,00 €

Total transferencias negativas 150.000,00 €

O importe dos créditos que se minoran é igual á dos créditos que se incrementan, manténdose
así o equilibrio do Orzamento que impón o artigo 16.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

3.- Fiscalización

A proposta de transferencia de crédito número 1 en tramitación adecúase á lexislación vixente
aplicable na materia.

Ourense, na data da sinatura electrónica
O interventor municipal 
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Transferencia de Crédito 001-T/22 (10/22)
Expte. Cividas nº  2022009717

Expte. relac: 2022009490
TR – 001T/2022

DECRETO DA ALCALDÍA, Ourense, na data da sinatura electrónica

Visto o informe-proposta elaborado polo Titular do Órgano de Xestión Económica e Orzamentaria,
(ref: JFC/050/2022), de data 14/03/2022, asinado tamén polo Sr. Alcalde-Presidente, na mesma
data, e pola Sra. Concelleira delegada de Facenda, o 16/03/2022, en relación coa solicitude de
aprobar unha transferencia de créditos feita pola Concellería delegada da área de Infraestruturas,
mediante providencia de data 11/03/2022, e visto o informe favorable emitido pola Intervención
Xeral de 22/03/2022 (ref: 1-T/22), en uso das atribucións que me confire o artigo 124 da Lei 7/1985,
do 02 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, artigo 181 do Real Decreto Lexislativo
2/2004, do 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 14 das Bases de Execución do
Orzamento Municipal vixente, a data da presente, ACORDO: 

1.- Aprobar a modificación orzamentaria 001-T/2022, utilizando a figura das transferencias
de crédito entre aplicacións da mesma área de gasto, nos seguintes termos:

Área de gasto 1

       A) APLICACIÓNS QUE RECIBEN CRÉDITO

Aplicación        Descrición                                                                      Importe  
N100.1532.60900     Actuacións pavimentación acceso vías públicas                  112.500,00
N100.1532.61900      Infraestruturas viarias urbanas                                               37.500,00

Total Transf. Positivas:                                                                                                 150.000,00 €  

      B) APLICACIÓNS QUE TRANSFIREN CRÉDITO

Aplicación           Descrición                                                                         Importe
N280.1610.12100      Complemento de destino Enxeñería                                      50.000,00
(RCMOD nº: 202200011193)
N280.1610.12101      Complemento específico Enxeñería                                     100.000,00
(RCMOD nº: 202200011195)

Total Transf. Negativas:                                                                                               150.000,00 €  

2.- Dar traslado do presente acordo á Tesourería Municipal aos efectos contables oportunos e
ao Servizo de Infraestruturas para o seu coñecemento e aos efectos oportunos.

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