
                       

            

       

 

 

CONCELLO DE OURENSE 
SECRETARIA XERAL DO PLENO 

RESUMO DE ACORDOS DO PLENO EXTRAORDINARIO DO DÍA 

9 DE XUÑO DO ANO 2022 

  

 

ÚNICO.- Modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento vixente: 

dotacións económicas aos grupos municipais. (Expediente Cívidas 

20211033845). Resolución de reclamacións e aprobación definitiva. 

 

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

ACORDO: Ratificar a inclusión na orde do día. 

 

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

Popular, do Grupo Municipal de Democracia Ourensana,  do Grupo Municipal de 

Ciudadanos e de don Laureano Bermejo Ansia, concelleiro non adscrito; sete votos en 

contra do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE e do Grupo Municipal do BNG, adoptou o 

seguinte ACORDO:  

 

Primeiro.- Desestimar as alegacións presentadas por D Manuel Álvarez 

Fernández con código SV 01KWM8YUFMH84LUQ (Rexistro de entrada 2022013741 

de data 21/04/2022), por GRUPO MUNICIPAL DO PSDG-PSOE con código SV 

UCUK75YUBBMIJ60L (Rexistro de entrada 2022017980 de data 11/05/2022) e por 

GRUPO MUNICIPAL BNG CONCELLO DE OURENSE con código SV 

UUU5R8JQZ6T131SN (Rexistro de entrada WEB2022007628 de data 11/05/2022) á 

modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento vixentes con base nos 

fundamentos de dereito recollidos no informe de data 2 de xuño emitido polo Asesor 

Xurídico. 

 

Segundo.- Aprobar definitivamente a modificación da base nº 41 das Bases de 

Execución do Orzamento vixentes, pasando a ser a redacción da base a seguinte: 

 

“Base 41. - Dotacións económicas ós Grupos municipais 

 

Establécese como asignación mensual a cada un dos grupos políticos do Concello 

de Ourense, a cantidade de 700,00 euros por grupo municipal constituído, e de 700,00 

euros por cada membro do grupo.  

 

Para estes efectos, o número de membros de cada grupo estará determinado polo 

número de concelleiros electos na candidatura da formación política a través da que foron 

elixidos. Este número de membros manterase invariable durante toda a duración do 

mandato, con independencia de que un ou varios concelleiros abandonen o grupo ou non 

cheguen a integrarse no mesmo.  

 

O importe da dotación económica recoñecida a favor dos grupos municipais non 

poderá destinarse ó pagamento de remuneracións de persoal ó servizo da corporación, nin 

á adquisición de bens que poidan constituír activos fixos de carácter patrimonial. A estes 
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efectos, non terán a consideración de bens de inversión, os sinalados no artigo 108.2 da Lei 

37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o valor engadido. 

 

A dotación económica ós grupos municipais aboarase ó comezo de cada trimestre 

natural. 

 

Os grupos municipais deberán levar unha contabilidade específica da dotación 

monetaria a que se refiren os apartados anteriores, comprensiva dun rexistro de caixa, de 

entradas e saídas, conformado polo Voceiro do grupo municipal, que porán a disposición 

do Pleno a petición da Xunta de Voceiros. 

 

A fiscalización destas dotacións económicas por parte da Intervención municipal, 

realizarase anualmente con referencia a 31 de decembro, debéndose presentar, no primeiro 

trimestre do exercicio seguinte a que correspondan, xunto a un estado resumo da 

contabilidade levada polo grupo e unha declaración responsable, expedida polo voceiro do 

grupo, na que se poña de manifesto que a totalidade dos fondos percibidos foron aplicados 

ós supostos e ós casos previstos na lei. 

 

No último ano de mandato corporativo e con carácter previo á súa finalización, os 

grupos municipais deberán liquidar as dotacións recibidas con destino o seu 

funcionamento, de xeito tal que no caso de existiren excesos de financiamento deberán 

reintegrar o exceso percibido na Tesourería municipal.” 

 

Terceiro.- Esta modificación terá efectos dende o 1 de xaneiro de 2021. 

 

Cuarto.- Publicar anuncio de aprobación definitiva da modificación aquí 

aprobada no B.O.P. de Ourense. 

 


