EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA

PLENO

Deputación

Aprobado en Sesión....1
celebrada a día 3>V c&o-

DA CORUÑA
Comisión de

Economía, Facenda e Especial de Ctñit

Reunión do

28 de xaneiro de 2014

Preside Don

MANUEL S. RUIZRIVAS

Sras. e Sres. Deputados:

Rodríguez Pérez, Zaira; Costa Carneiro, Manuel; López Crespo, Carlos; Taboada Vigo,
Manuel (en substitución de Dafonte Várela, José); de Santiago Boullón, Miguel;
Fernández Moreda, Salvador; Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña (en substitución de
García Chavarría, María Montserrat); Iglesias Castro, Mariano (en substitución de Leira
Piñeiro, Antonio); Seixas Naia, Silvia e Muiños Sánchez, Adolfo (en substitución de Soto
Vivero, Xesús Manuel).

Presentes Sras. e Sres.:

Pardellas Rivera, José Manuel (Interventor Xeral) e Taboada Gil, María Amparo C.
(Oficial Maior).

Secretaria D?.:

M§ José Vázquz Sesmonde.

LIQUIDACIÓN DO PRESUPOSTO DA DEPUTACIÓN CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2013

1.- Tomar coñecemento da aprobación da liquidación do presuposto e do informe sobre a
avaliación do obxectivo de estabilidade presupostaria correspondente ao exercicio 2013.
2.- Remitir copia da Liquidación á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma en
cumprimento ao establecido no apartado 5 do artigo 193 do Texto Refundido da Ley Reguladora
das Facendas Locáis.
E proceder a remitir a información prevista na Orde EHA/468/2007, de 22 de febrero, pola que se
establecen as condicións xerais e o procedemento para a presentación telemática da liquidación
dos presupostos das Entidades Locáis e da información adicional requirida para a aplicación
efectiva do principio de transparencia no ámbito de estabilidade presupostaria, e na Orde
HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministración de
información previstas na Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade presupostaria e
sostibilidade financeira.

O Presidente,

Manuel Santos Rujiz Riv

ázquez Sesmonde

Deputación
DA CORUÑA
DON JOSÉ LUIS ALMAU SUPERVÍA, SECRETARIO XERAL DA EXCMA.
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
CERTIFICA: Que o Pleno da Deputación Provincial da Coruña na sesión plenaria
ordinaria celebrada o trinta e un de xaneiro de dous mil catorce adoptou, entre outros,
o seguinte acordó:
"7.-TOMAR COÑECEMENTO DA LIQUIDACIÓN DO PRESUPOSTO
DEPUTACIÓN PROVINCIAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2013.

DA

1.- Tomar coñecemento da aprobación da liquidación do presuposto e do informe
sobre a avaliación do obxectivo de estabilidade presupostaria correspondente ao
exercicio 2013.
2.- Remitir copia da liquidación á Administración do Estado e á Comunidade
Autónoma en cumprimento do establecido no apartado 5 do artigo 193 do Texto
refundido da lei reguladora das facendas locáis.
E remitir a información prevista na Orde EHA/468/2007, do 22 de febreiro, pola que se
establecen as condicións xerais e o procedemento para a presentación telemática da
liquidación dos presupostos das entidades locáis e da información adicional requirida
para a aplicación efectiva do principio de transparencia no ámbito de estabilidade
presupostaria, e na Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven
as obrigas de subministración de información previstas na Lei orgánica 2/2012, do 27
de abril, de estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira."
E para que conste e sen prexuízo dos termos da aprobación da acta, segundo
o disposto no artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das Corporaciones locáis, expido a presente de orde e co visto e prace do Sr.
Presidente na Coruña, a tres de febreiro de dous mil catorce.

Deputación
DA CORUÑA

A Excma. Deputación Provincial da Coruña, na sesión plenaria ordinaria
celebrada o día 31 de xaneiro de 2014 aprobou o seguinte:
"7.-TOMAR COÑECEMENTO DA LIQUIDACIÓN DO PRESUPOSTO
DEPUTACIÓN PROVINCIAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2013.

DA

1.- Tomar coñecemento da aprobación da liquidación do presuposto e do informe
sobre a avaliación do obxectivo de estabilidade presupostaria correspondente ao
exercicio 2013.
2.- Remitir copia da liquidación á Administración do Estado e á Comunidade
Autónoma en cumprimento do establecido no apartado 5 do artigo 193 do Texto
refundido da lei reguladora das facendas locáis.
E remitirá información prevista na Orde EHA/468/2007, do 22 de febreiro, pola que se
establecen as condicións xerais e o procedemento para a presentación telemática da
liquidación dos presupostos das entidades locáis e da información adicional requirida
para a aplicación efectiva do principio de transparencia no ámbito de estabilidade
presupostaria, e na Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven
as obrigas de subministracion de información previstas na Lei orgánica 2/2012, do 27
de abril, de estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira."
O que traslado a Vde. para o seu coñecemento e efectos.
A Coruña, 3 de febreiro de 2014
O secretario xeral

José Luis'Almau Supervía

