
 
SERVIZO DE ORZAMENTOS E ASISTENCIA 
ECONÓMICA A CONCELLOS 
SECCIÓN I 

 

ASIGNACIÓNS AOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS 

Base 58 de execución do Orzamento Provincial do exercicio 2022 

GRUPO POLÍTICO PROVINCIAL PSG-PSOE: 

1. Resolución da Presidencia núm. 3352/2022, con data do 18/01/2022, que 

aproba o primeiro pago da asignación do exercicio 2022. 

Primeira xustificación: 

1. Resolución da Presidencia núm. 18066/2022, con data do 18/04/2022, 

que aproba a primeira xustificación de gastos do exercicio 2022. 

Segunda xustificación: 

1. Resolución da Presidencia núm. 30257/2022, con data do 01/07/2022, 

que aproba a segunda xustificación de gastos do exercicio 2022 

Terceira xustificación: 

1. Resolución da Presidencia núm. 34314/2022, con data do 05/08/2022, 

que aproba a terceira xustificación de gastos do exercicio 2022 

Cuarta xustificación: 

1. Resolución da Presidencia núm. 40894/2022, con data do 30/09/2022, 

que aproba a cuarta xustificación de gastos do exercicio 2022 

Quinta xustificación: 

1. Resolución da Presidencia núm. 44471/2022, con data do 26/10/2022, 

que aproba a quinta xustificación de gastos do exercicio 2022 

Sexta xustificación: 

1. Resolución da Presidencia núm. 53238/2022, con data do 21/12/2022, 

que aproba a sexta xustificación de gastos do exercicio 2022. 

 

2. Resolución de Presidencia 53626/2022, con data do 26/12/2022,  pola 

que se aproba a xustificación complementaria da asignación do 

exercicio 2022 ao Grupo Provincial Socialista. 
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DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
            A CORUÑA 
 

PRESIDENCIA 
 
 
Expediente: 2022000000787 

 

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA O SEGUNDO  PAGO (PRIMEIRA 
XUSTIFICACIÓN) DA ASIGNACIÓN DO EXERCICIO 2022 AO GRUPO 
PROVINCIAL SOCIALISTA.  

 

 

Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial 
da  Coruña, 

 

 

ANTECEDENTES 

No Boletín oficial da provincia número 249 do 31 de decembro de 2021 publicouse 
o anuncio da aprobación definitiva do Orzamento xeral provincial para o exercicio 
2022 e as bases para a súa execución. 

A número 58 das bases de execución regulamenta a asignación aos grupos 
políticos provinciais no desenvolvemento o previsto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, do 
2 de abril, reguladora das Bases do Réxime local  fixa para o Grupo Provincial 
Socialista un importe trimestral de 22.500,00 
artigo 73.3 da Lei reguladora das bases de réxime local. 

O GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA dispón do número de identificación fiscal, 
ten aberta unha conta bancaria a nome do grupo e baixo a devandito número de 
identificación fiscal. 

Presentouse a documentación xustificativa achegada polo portavoz do Grupo, que 
foi obxecto de preceptivo informe da Intervención Provincial.  O importe xustificado 
ascende a 20.988,35 
aplicación 0000/912.02/480 que ten por finalidade atender a asignación provincial 
proposta. 

 

 

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 16/04/2022 22:18
Presidente de la Diputación de A Coruña

MARIA AMPARO CRISTINA TABOADA GIL
Data e hora: 18/04/2022 10:12
Secretaria General  NÚMERO: 2022 / 18066
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En virtude dos antecedentes, RESOLVO:

PRIMEIRO.-
documentación presentada por gastos xestionados no período comprendido entre o  
18/12/2021 ao 09/03/2022. En consecuencia o resumo da actividade realizada, 
acreditada e xustificada neste exercicio e ata o día 09/03/2022 responde ao 
seguinte detalle: 

 

0.-Importe anual         90.000,00    

I.- Importe trimestral da asignación         22.500,00    

II.-Importe total xustificado: 1ª xustificación         20.988,35    

III.-Importe reposición por gastos xustificados  ata 09/03/2022 
  
  
  

1ª xustificación       20.988,35    

2ª xustificación   

3ª xustificación   

Total xustificado:       20.988,35    

IV.- Importe anticipado seguinte período         22.500,00    

V.- Importe disponible= Total anual-Total xustificado         69.011,65    

 

SEGUNDO.- Recoñecer unha obriga de pago na aplicación /0000/91202/480 e aprobar o 
aboamento do importe desta xustificación que se presenta do exercicio 2022, por un 

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA (NIF: V70486113) e 
ingresalo na súa conta na entidade financeira ABANCA: IBAN: ES95 2080 3103 1730 4004 
8582.  

TERCEIRO: A documentación xustificativa dos pagos a os grupos políticos provinciais a 
súa tramitación publicarase no portal da transparencia da deputación  co contido permitido 
pola lexislación vixente. 

CUARTO: Comunicar esta Resolución aos servizos administrativos provinciais 
relacionados coa materia obxecto da mesma. 

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor, 
alternativamente, recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo 
órgano que ditou o acto, ou recurso contencioso-administrativo, perante o Xulgado do 
Contencioso Administrativo da Coruña ou daquel no que teña o seu domicilio o recorrente, 
á súa elección, no prazo de dous meses, a partir do día seguinte a aquel no que teña lugar 
a notificación. Se se optara por interpor o recurso de reposición potestativo non se poderá 
interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se 
produza a súa desestimación por silencio. 

Todo isto, sen prexuízo de que se poda exercitar calquera outro recurso que se estime 
pertinente. 
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