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AstO.: Certificado acordo plenario de aprobación
Refa.: Conta xeral de 2016
MARÍA GRACIELA RIVEIRO MOREIRA, SECRETARIA-INTERVENTORA DO CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DE A CORUÑA,
CERTIFICA:
Que segundo se desprende do borrador da Acta ao que expresamente me remito, resulta que o día vinte e oito de xullo de dous mil dezasete (28.07.2017)
reuniuse o Pleno deste Consorcio nunha sesión extraordinaria urxente na que, entre outros, adoptouse o acordo que a continuación queda transcrito:
-,

«3°.

Aprobación, se procede, da Conta Xeral do Consorcio do exercicio 2016.

Dáse canta do expediente tramitado para a aprobación da Canta Xeral correspondente ao exercicio de 2016 que está informada pola Comisión especial de
Cantas en sesión do 29 de maio do presente e que, tras o sometemento a exposición pública e para presentación de reclamacións, reparos ou observacións,
resulta non terse presentado ningún, polo que cómpre realizar á súa aprobación co fin da remisión para fiscalización externa. Lémbrase que dita conta está
confeccionada cos documentos e de conformidade co establecido polo arto 212 e concordantes da Lei reguladora das Facendas Locais, texto refundido aprobado
polo Real decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo en relación coa regra 44 e seguintes da Instrucción de Contabilidade Modelo Sical-Normal, aprobada pola
Orde HAP/1781/2013, do 3 de outubro e cuxo expediente para a aprobación, contráese ao seguinte:
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A incoación do expediente pola Presidencia o 8 de maio de 2017.
Informe de Secretaría de 23 de maio de 2017.
Informe da Intervención do 23 de maio de 2017.
Informe da Comisión Especial de Contas en 29 de maio de 2017.
Anuncio publicado no Boletín oficial da provincia da Coruña núm. 104 de 5 de xuño de 2017.
Certificado da secretaria sobre prazo de exposición pública e para presentación reclamacións, reparos ou observacións,

e inexistencia dos mesmos, de data 24 de xullo de 2017 .
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tal e como se indica na documentación remitida, prestar aprobación á dita Canta co fin de continuar as actuacións legalmente establecidas, polo
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. n.dehate, a Presidencia somete o asunto a votación ordinaria, de forma que por unanimidade dos asistentes (catro votos a favor
spo
es a D. Valentín González Formoso, D. José Antonio Fernández López, D. José Luis García García e Da. Ánxela Franco Pouso), adóptanse os
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IRO.- Tomar razón e ratificar o contido íntegro do expediente de referencia por encontrar que a Ja tramitación, formación e execución, áchanse
t das, a canto determinan a tales efectos o arto 212, apartados 1, 2 e 3, da Lei reguladora das facenda, locais, Texto refundido aprobado polo Real decreto
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lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, aos arts. 114, 115 e 116 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e Instrucción de Contabilidade
Modelo Sical-Normal, aprobada por Orde HAP/1781/2013, do 3 de outubro e demais disposicións de aplicación.

SEGUNDO.-

De conformidade co disposto polo arto 212.4 do Texto legal citado e dentro dos límites establecidos pala regra 49 da indicada Instrucción, aprobar
a Canta Xeral correspondente ao exercicio de 2016 tal e como se presenta e con todos os documentos que a integran.

TERCEIRO.-

Remitir por medio dos soportes que sexan requiridos, a documentación que da dita Canta proceda, ao Consello de Cantas de Galicia que deixa
debidamente realizada a rendición externa lago do Convenio asinado por dito Consello máis o Tribunal de Cantas en 27.06.2011, de conformidade coas normas
citadas no apartado PRIMEIRO deste acordo.

CUARTO.- Outorgar ao Sr. Presidente os poderes que precise para alcanzar a eficacia do presente acordo do que deberá emitirse certificación para constancia
na unión co expediente de orixe.

E para que así conste e xurda os efectos oportunos, emito a presente certificación, en cumprimento do disposto polo arto 2.e) do texto normativo aprobado
polo Rea decreto 1174/1987, d
8 de setembro, con advertencia expresa da excepción que sobre a aprobación da acta da sesión ao principio sinalada realiza o
arto 206 o Regulamento a
ado polo Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, e de arde e co visto e prace do I1tmo. Sr. Presidente, en Carballo a un de
s~~mbr
de dous mil d
sete.
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AstO.: Certificado de exposición pública e resultado
Refa.: Conta Xeral do exercicio de 2016

M. GRACIELA RIVEIRO MOREIRA, SECRETARIA-INTERVENTORA
CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA,

DO CONSORCIO

PROVINCIAL

CERTIFICA:
Que segundo se desprende do expediente que se está a tramitar para a aprobación da Conta Xeral
correspondente ao exercicio de 2016 arquivado nesta Secretaría ao meu cargo, resulta que respecto
da exposición pública da dita Conta e o resultado respecto da presentación de reclamacións, reparos
ou observacións, os extremos seguintes:

1.

Que en sesión do día 29 de maio de 2017, xuntouse a Comisión Especial de Contas deste
Consorcio, emitindo informe favorable sobre a Conta Xeral correspondente ao exercicio
económico e contable de 2016 e dispoñendo o inicio dos trámites recollidos ao efecto
polo arto 212 do texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado polo
Real decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo e a regra 49 da Instrucción de
Contabilidade Modelo Sical Normal aprobada poi a Orde HAP/1781/2013,
do 20 de
setembro.

2.

Que no "Boletín Oficial" desta provincia núm. 104 de data cinco de xuño de dous mil
dezasete (05.06.2017), apareceu inserto o anuncio ao que fai referencia o apartado 3 do
artigo 212 LRFL.
.

3.

Que, na mesma data
Anuncios do Consorcio.

4.

Que, en concordancia coa citada data de publicación, o prazo de exposición pública da
devandita Conta, transcorreu, desde o día 06 de xuño de 2017 ata o día 26 de xuño de
2017 (ámbolos dous incluídos).

5.

Que o prazo de presentación de reclamacións polos interesados lexítimos, era dos quince
días anteriores e oito días hábiles máis, transcorrendo, na súa consecuencia, desde o día
6 de xuño de 2017 ata o día 06 de xullo de 2017 (tamén incluídos os dous citados).

6.

Que durante o prazo ao que se fai referencia no apartado que precede e ata o da data
da emisión do presente documento, non consta no Rexistro Xeral de Entrada de
Documentos deste Consorcio, a presentación de reclamación, alegación, reparo ou
observación ningún contra a devandita Conta Xeral ou o seu expediente.

anterior,

inseriuse

copia do anuncio

citado

no Taboleiro

de
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Certificado do informe da Comisión Especial de Contas
Refa.: Conta Xeral Exercicio de 2016

M. GRACIELA RIVEIRO MOREIRA, SECRETARIA-INTERVENTORA
CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DE A CORUÑA,

DO CONSORCIO

PROVINCIAL

CERTIFICA:
Que a Comisión 1. Especial de Contas, resulta que o vinte e nove de maio de dous mil dezasete
(29.05.2017) reuniuse dita Comisión e, emitiu o ditame que literalmente se transcribe a continuación:

«SEGUNDO.-

APROBACIÓN DA CONTA XERAl DO EXERCICIO 2015.-

Dáse conta do expediente comprensivo da Conta Xeral correspondente ó exercicio econonuco e
contable de 2016, faise referencia a/gúns dos resultados obtidos que se cons/dersn de interese.
A Comisión/ unha vez realizadas as valoracións e análise
membros emite o seguinte informe:

correspondeate. por unanimidade dos seus

10. Considerar que na elaboración/ formación e tramitación da Conta Xeral correspondente ao
exercicio económico e contable de 2016, quedan observadas as prescricións ao efecto contidas nos
arts. 208 e seaomtes, da Lei reguladora das Facendas Locsis. Texto retundido aprobado polo Real
decreto Lexislativo 2/2001 do 5 de marzo/ arto 212 da Lei 5/199/; do 22 de xullo/ de Administración
local de Galicia/ a lnstrución do modelo normal de contabilidade local aprobada pola Orde
HAP/1781/2013, do 20 de setembro: e demais de concordancia.
2°, En congruencia co indicado no apartado anterior; informar favorablemente o expediente e a
Conta Xeral do 2016, dentro dos límites establecidos na regra 44 e seguintes da dita lnstrución de
Contabiliaade.
3°,

Consonte co prevfdo polo arto 212 do Texto refundido citado e regra 49 da mencionada

Instrucián, proceder á exposición pública da Conta Xeral xunto co seu expediente/ no que/
necesariamente/ deberase incorporar certificación do presente düeme, mediante a inserción do
anuncio correspondente no ''Boletín Oficiar desta provincia/ co fin de que/ durante o prazo de quince
días hábiles poda examinarse e/ durante ese mesmo prazo e oito días máis, podan os interesados
presentar redemscions, reparos ou ooserveaons, que/ en tal caso/ serán examinados por esta
Comisión/ ectuándose. en todo caso/ conforme establecen o artigo e regra ao principio sinetsdos.
para que/ finalmente/ poida procederse a aprobación/ polo Pleno do Consorcio/ da Conta Xeral de
2016, e remitir a mesma ao Conse//o de Contas de Galicia e Tribunal de cootes. aos efectos
establecidos de fiscalización externa establecidos nas citadas normas. > >
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