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Deputación
DA CORUÑA
DON JOSÉ LUIS ALMAU SUPERVIA, SECRETARIO XERAL DA EXCMA.
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
CERTIFICA: Que o Pleno da Deputación Provincial da Coruña na sesión plenaria
ordinaria celebrada o nove de setembro de dous mil dezaseis adoptou, entre outros, o
seguinte acordó:
"17.-APROBACION DEFINITIVA DA CONTA XERAL DO ORZAMENTO DA
DEPUTACIÓN PROVINCIAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2015.
1°.

Aprobar a Conta Xeral do Orzamento da Deputación Provincial da Coruña
correspondente ao exercicio 2015, unha vez cumpridos os trámites dispostos no
art. 212 do Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei reguladora das facendas locáis, sen que se presenten
reparos ou observacións á devandita conta.

2°. Renderlle ao Tribunal de Contas e ao Conseflo de Contas e remitirlle á Dirección
Xeral de Coordinación Financeira coas Entidades Locáis a conta, unha vez que se
aprobé definitivamente."

E para que conste e sen prexuízo dos termos da aprobación da acta, segundo
o disposto no artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamenío e réxime
xurídico das Corporacións locáis, expido a presente de orde e co visto e prace do Sr.
Presidente na Coruña, a tctíce de setembro de dous mil dezaseis.
Vo e Pr.
O

Deputación
DA CORUÑA
A Excma. Deputación Provincial da Coruña, na sesión plenaria ordinaria
celebrada o día 9 de setembro de 2016 aprobou o seguinte:
"17.-APROBACIÓN DEFINITIVA DA CONTA XERAL DO ORZAMENTO
DEPUTACIÓN PROVINCIAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2015.
1°.

DA

Aprobar a Conta Xeral do Orzamento da Deputación Provincial da Coruña
correspondente ao exercicio 2015, unha vez cumpridos os trámites dispostos no
art. 212 do Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei reguladora das facendas locáis, sen que se presenten
reparos ou observacións á devandita conta.

2°. Réndenle ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas e remitirlle á Dirección
Xeral de Coordinación Financeira coas Entidades Locáis a conta, unha vez que se
aprobé definitivamente."

O que traslado a Vde. para o seu coñecemento e efectos.
A Coruña, 13 de setembro de 2016
O secretario xeral

José Luis Almau Supervía

EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL
A CORUÑA

'LEÑO
Aprobado eriyáeslón....fr.i
celebrada a/día

Deputación
DA CORUÑA
COMISIÓN DE ECONOMÍA, FACENDA, ESPECIAL D
INTERIOR.
Reunión do

6desetembrode2016

Preside:

ANTONIO LEIRA PIÑEIRO

Deputados/as
Asistentes:

NUEL PEQUEÑO CASTRO
BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO, JOSÉ
(en sustitución de Juan Vicente Penab
Muras), MANUEL MUÍÑO
ESPASANDÍN, XESÚS MANUEL SOTO VI RO, AGUSTÍN HERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ DE ROJAS (en sustitución de lanuel Rivas Caridad), JAVIER
CAÍNZOS VÁZQUEZ (en sustitución de S ísana García Gómez), MARIEL
PADÍN FERNÁNDEZ, EDUARDO JOSÉ ARGA VEIGA, LUIS RUBIDO
RAMONDE, CLAUDIA DELSO CARREIRA, MANUEL DIOS DIZ e ÁNGEL
GARCÍA SEOANE.

Presentes:

JOSÉ MARÍA PÉREZ ALVARIÑO (Viceinterventor),
CALVETE PÉREZ (Tesoureiro).

Secretaria:

MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ SESMONDE.

ENRIQUE MANUEL

APROBACIÓN DEFINITIVA DA CONTA XERAL DO ORZAMENTO DA DEPUTACION
PROVINCIAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2015.

Esta Comisión adopta o seguinte acordó:
1°. Aprobar a Conta Xeral do Orzamento da Deputación Provincial da Coruña correspondente ao
exercicio 2015, unha vez cumpridos os trámites dispostos no art. 212 do Real decreto
lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das
facendas locáis, sen que se presenten reparos ou observacións á devandita Conta.
2°. Réndenle ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas e remitirlle á Dirección Xeral de
Coordinación Financeira coas Entidades Locáis a Conta, unha vez que se aprobé
definitivamente.

Este ditame aprobase por unanimidade.
O presidente

AntohioVt ira Piñeiro

A sscretaria

§ Vázquez Sesmonde

Deputacion
DACORUÑA
SERVIZO DE ORZAMENTOS,
E ASISTENCIA ECONÓMICA
A CONCELLOS
Sección I

D. José Luis Almau Supervía, secretario xeral da Excma. Deputacion Provincial
da Coruña, da que é presidente D. Valentín González Formoso,
Certifica:
Que a Conta Xeral do orzamento do exercicio 2015 publicouse por anuncio no
Boletín Oficial da Provincia núm. 110 do día 10 de xuño de 2016 e expúxose ao
público por un praztfde quince días hábiles conforme ao disposto no artigo 212.3
do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locáis, aprobado polo Real
decreto lexislatiyo 2/2004 do 5 de marzo, sen que durante o dito prazo, e oito días
máis, se presecflara reclamación ningunha contra o a mesma.
Expido o presente certificado para que produza os efectos oportunos e se
achegue c/respectivo expediente, de orde e co visto e prace do Sr. Presidente, na
Coruña, a doce de xullo de dos mil dezaseis.

V. e
O Dtékídente
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROVINCIAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Intervención Xeral e Xestión Económica Financeira. Serv. de Orzamentos,Est. e Asist. Econ. Sección 1
Coma xeraí tío exerc/c/o 2015
ANUNCIO
Expense ao público a conta xeral do presuposto do exercicio 2015 desta Deputación Provincial ditaminada pola Comisión Informativa de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior do día 30 de maio de 2016, e
de conformidade co establecido no artigo 212.3 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locáis, aprobado polo
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo; no artigo 212.3 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local
de Galicia, e na Regra 49 da Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local aprobada pola Orde HAP/1781/2013.
A devandita conta quedará exposta na Sección I do Servizo de Orzamentos, Estudos e Asistencia Económica por un
prazo de quince (15) días, a contar desde o seguinte ao da inserción do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia,
durante estes, e oito (8) máis, os interesados pederán presentar as reclamacións, reparos ou observacións que estimen
oportunas.
A Coruña, 2 de xuño de 2016.
O presidente

O secretario

Valentín González Forrnoso

José Luis Almau Supervía

.
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Deputación
DACORUNA
SERVIZO DE ORZAMENTOS, ESTUDOS
E ASISTENCIA ECONÓMICA
SECCIÓN I

ANUNCIO
Exponse ao público a Conta Xeral do presuposto do exercicio 2015 desta Deputación
Provincial ditaminada pola Comisión Informativa de Economía, Facenda, Especial de
Contas, Persoal e Réxime Interior do día 30 de maio de 2016, e de conformidade co
establecido no artigo 212.3 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locáis,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, no artigo 212.3 da Lei
5/1997 de 22 de xullo, de administración local de Galicia, e na Regra 49 da Instrución do
Modelo Normal de Contabilidade Local aprobada pola Orde HAP/1781/2013.
A devandita conta quedará exposta na Sección I do Servizo de Orzamentos, Estudos e
Asistencia Económica por un prazo de quince (15) días, a contar desde o seguinte ao da
inserción do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante estes, e oito (8)
máis, os interesados poderán presentar as reclamacións, reparos ou observacións que
estimen oportunas.
A oruña, 2 de xuño de 2016

entín González Formoso

u Supervía

Deputación
DACORUÑA
COMISIÓN DE ECONOMÍA, FACENDA, ESPECIAL DE CONTAS, PERSOAL E RÉXIME INTERIOR.
Reunión do

30 de maio de 2016

Preside:

ANTONIO LEIRAPIÑEIRO

Deputados/as:
Asistentes:

Non asistentes:

JULIO SACRISTÁN DE DIEGO (en substitución de Bernardo Fernández Piñeiro),
JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO (en substitución de Juan Vicente Penabad
Muras), MANUEL MUÍÑO ESPASANDÍN, XESÚS MANUEL SOTO VIVERO,
MANUEL RIVAS CARIDAD, GUMERSINDO PEDRO GALEGO FEAL, MARIEL PADÍN
FERNÁNDEZ, EDUARDO JOSÉ PARCA VEIGA, LUIS RUBIDO RAMONDE, MANUEL
DIOS DIZ e ÁNGEL GARCÍA SEOANE.
CLAUDIA DELSO CARREIRA

Presentes:

JOSÉ MANUEL PARDELLAS RIVERA (Interventor xeral); ANA MARÍA FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ (Vicetesoureira); MARÍA GRACIELA RIVEIRO MOREIRA (Secretaria
do Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña) e MARÍA
AMPARO CRISTINA TABOADA GIL (Oficial maior)

Secretaria:

MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ SESMONDE

CONTA XERAL EXERCICIO 2015:
Conta Xeral do Orzamento da Deputación provincial correspondente ao
exercicio 2015.
Conta Xeral do Orzamento do Consorcio Provincial Contra Incendios e
Salvamento da Coruña correspondente ao exercicio 2015

Unha vez analizado o expediente que conten os seguintes documentos:
(de conformidade co art. 212.2 do Texto refundido da leí reguladora das facendas locáis aprobado
polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, co art. 212 da Lei 5/1997, de administración
local de Galicia e coas regras 44 a 48 da Intrucción do modelo normal de contabilidade local
aprobado por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de setembro)

DOCUMENTACIÓN CONTA XERAL 2015
• DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
- Introdución
- Balance
- Conta do resultado económico- patrimonial

-

Estado de cambios no patrimonio neto
Estado de fluxos de efectivo
Estado de liquidación do presuposto
Memoria:
1.
Organización e actividade
2.
Xestíón indirecta de servizos públicos, convenios e outras formas de
colaboración
3.
Bases de presentación das contas
4.
Normas de recoñecemento e valoración
5.
Inmobilizacións materiais
6.
Patrimonio público do solo
7.
Investimentos inmobiliarios
8.
Inmobilizacións intanxibles
9.
Arrendamentos financeiros e outras operacións de natureza similar.
10.
Activos financeiros
11.
Pasivos financeiros
13.
Activos construidos ou adquiridos para outras entidades e outras existencias
15.
Transferencias, subvencións e outros ingresos e gastos
16.
Provisións e continxencias
17.
Información sobre o medio ambiente
18.
Activos en estado de venda
19.
Presentación por actividades da conta do resultado económico patrimonial.
20.
Operacións por administración de recursos por conta de outros entes públicos.
21.
Operacións non presupostarias de tesourería
22.
Contratación administrativa. Procedementos de adxudicación
23.
Valores recibidos en depósito
24.
Información orzamentaria
25.
Indicadores financeiros, patrimoniais e orzamentarios
28.
Feitos posteriores ao peche
29.
Aspectos derivados da transición das novas normas contables
30.
Estado de conciliación bancaria
31.
Balance de comprobación

-Documentación complementaria á conta:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

Actas de arqueo das existencias en caixa referidas ao fin do exercicio
Notas ou certificacións de cada entidade bancaria dos saldos existentes nelas,
referidos ao fin de exercicio e agrupados por nome ou razón social da entidade
bancaria
Estado conciliatorio entre saldos contables e os bancarios
Reparos de legalidade do interventor, tesoureiro e secretario
Memoria da Presidencia. Cumprimento dos obxectivos programados
Conta Xeral do Orzamento do Consorcio Provincial Contra Incendios e
Salvamento da Coruña correspondente ao exercicio 2015:
1. Balance
2. Conta do resultado económico - patrimonial
3. Estado de cambios no patrimonio neto

4.
5.

6.

Estado de fluxos de efectivo
Estado de liquidación do orzamento:
Estado de execucíón a 31 de decembro de 2015:
Liquidación do orzamento de gastos:
•
Liquidación do orzamento de gastos
•
Resumo por aplicación orzamentaria
•
Resumo por clasificación económica
•
Resumo clasificación por programa
•
Resumo por bolsa de vinculación
•
Obrigas recoñecidas netas: resumo por programa e
capítulo
•
Obrigas recoñecidas netas: resumo por concepto e
programa
Liquidación do orzamento de ingresos:
•
Liquidación do orzamento de ingresos
•
Resumo por clasificación económica
Resumo das modificacíóns de crédito
Resultado orzamentario
Dereitos a cobrar e obrigas a pagar de orzamentos pechados (2014)
Remanente de tesourería
Memoria:
1. Organización e actividade.
1.1 Poboación oficia! e outros datos de carácter socioeconómico
que contribúen á identificación desta entidade
1.2 Norma de creación da entidade
1.3 Actividade principal da entidade, o seu réxime xurídico,
económico fmanceiro e de contratación
1.4 Descrición das principáis fontes de ingresos, en especial, as
taxas e prezos públicos recibidos
1.5 Consideración fiscal da entidade a efectos do imposto de
sociedades e, no seu caso, operacións suxeitas a IVE e
porcentaxe de rateo
1.6 Estrutura organizativa básica, nos seus niveis político e
administrativo
1.7 Número medio de empregados durante o exercicio, tanto
funcionarios como persoal laboral, por categoría e sexo
1.8 Identificación das entidades propietarias e porcentaxe de
participación destas no patrimonio da entidade contable
1.9 Identificación das entidades do grupo, rnult¡grupo e
asociadas das que forme parte a entidade contable con
indicación da súa actividade así como a porcentaxe de
participación no capital social ou patrimonio de cada unha
délas.
2.
Xestión indirecta de servizos públicos, convenios e outras formas
de colaboración
3.
Bases de presentación das contas
4.
Normas de recoñecemento e valoración
5.
Inmobilizado material
6.
Patrimonio público do solo
7.
Investimentos inmobiliarios

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Inmobilizado intanxible
Arrendamientos financeiros e outras operacións de natureza
similar
Activos financeiros
Pasivos financeiros
Coberturas contables
Activos construidos ou adquiridos para outras entidades e outras
existencias
Moeda estranxeira
Transferencias, subvencións e outros ingresos e gastos
Provisións e continxencías
Información sobre medio ambiente
Activos en estado de venda
Presentación por actividades da conta do resultado económico
patrimonial
Operacións por administración de recursos por conta doutros
entes públicos
Operacións non orzamentarias de tesourería
Contratación administrativa. Procedementos de adxudicación
Valores recibidos en depósito
Información orzamentaria
Indicadores financeiros, patrimoniais, e orzamentarios
Información sobre o custe das actividades
Indicadores de xestión
Feitos posteriores ao peche
Aspectos derivados da transición as novas normas

7.
8.

Acta de arqueo a 31 de decembro de 2015
Notas das entidades bancarias, da caíxa da Corporación e Estado de
Tesourería.
9. Documentos complementarios
Estados de gastos e ingresos iniciáis
Relación nominal de acredores e debedores
10. Providencia da Presidencia de incoación do expediente
11. Informe da Secretaría e Intervención sobre o procedemento para a
aprobación.
12. Informe da Secretaría e Intervención.

Esta Comisión adopta o seguinte acordó:
15. informar favorablemente a Conta Xeral do Presuposto da Deputación provincial na que se
incorpora como documentación complementaria á Conta Xeral a do Consorcio Provincial contra
Incendios e Salvamento da Coruña do exercicio 2015, de conformidade co establecido no art.
212.2 do TRLRFL, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo e ñas regras 44 a
48 da ICL, aprobada pola orde HAP/1781/2013 do 20 de setembro.

22. Disponer a súa exposición pública por un prazo de 15 días e 8 máis, para os efectos de
presentación de reclamacions, reparos ou observacións, de acordó co disposto no art. 212.3 do
TRLRFL, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo e a regra 45 da ICL.
39. Sométela ao Pleno da Corporación, transcorrido o dito prazo. De presentárense reclamacions,
reparos ou observacións, será preciso un novo informe desta Comisión antes da remisión ao
Pleno para a súa aprobación, segundo establece o art. 212.3 e 4 do TRLRHL, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo e a regra 49 da ICL.
45. Remitila ao Tribunal de Contas e o Consello de Contas, unha vez aprobada, conforme co
establecido no artigo 212.5 do TRLRHL, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de
marzo e na regra 51 da ICL, así como as demais entidades que proceda a súa remisión, segundo a
normativa vixente e tamén proceder á súa publicación na web institucional.
Este ditame aprobase por unanimidade.
O presidente

Antonio Leira Piñeiro

¿ José Vázquez Sesmonde

