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ACTA DA SESIÓN DA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS CELEBRADA O DIA 30-07-2021
No salón de Plenos da Casa do Concello de Ponteceso (A Coruña) ás 10:05 horas do día 30 de
xullo de 2021, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde D. Xosé Lois García Carballido, reúnese, previa
a súa convocatoria a Comisión Especial de Contas cos seguintes asistentes:
PRESIDENTE:
D. XOSÉ LOIS GARCÍA CARBALLIDO

Xose Lois García Carballido

SRES.CONCELLEIROS/AS PRESENTES.GRUPO MUNICIPAL PP:
D. JESÚS DANIEL GARCIA COTELO
GRUPO MUNICIPAL APIN-SON:
D. JOSÉ MANUEL POSE VERDES.

D. FAUSTINO SANTIAGO LEMA
D. MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ GÓMEZ
Dª. RAQUEL FONDO PÉREZ
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SRES. CONCELLEIROS/AS AUSENTES:
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FIRMADO POR

Cristina Varela García

(FECHA: 29/01/2022 21:11:00) ,

SRES. CONCELLEIROS NON ADSCRITOS:

Dª. ANA PÉREZ IMIA
D. SALVADOR EIROA AMEIJENDA
SECRETARIA EN RÉXIME DE ACUMULACIÓN: Dª. MARÍA CRISTINA VARELA GARCÍA
INTERVENTORA: Dª. LUCÍA MATA RODRÍGUEZ
Co quórum establecido polas disposicións vixentes, a presidencia declara aberta a sesión, para
tratar e ditaminar os seguintes asuntos que compoñen o orde do día:

1.1-

Expediente CONTA XERAL 2020. 2021/X999/000231

Por parte da secretaria dáse lectura á proposta da Alcaldía que no seu literal di:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DITAME DA CONTA XERAL 2020
Finalizada a contabilización do exercicio 2020, de conformidade coa Orde HAP/1781/2013, do 20
de setembro, pola que se aproba a Instrución do modelo normal de contabilidade local), se procedeu á
formación da Conta Xeral do Concello de Ponteceso para o citado exercicio
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Segundo o artigo 209 do TRLFL e a Regra 44.2 da Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro pola
que se aproba a Instrucción do Modelo Normal de Contabilidade Local, a conta xeral estará integrada por: a
conta da propia entidade local, a conta dos organismos autónomos, a das sociedades mercantís de capital
integramente propiedade das entidades locais e as das entidades públicas empresariais. No caso do
Concello de Ponteceso ao non existir nin organismos autónomos nin sociedades mercantís de capital
integramente municipal, nin entidades públicas empresariais a Conta Xeral está integrada únicamente pola
Conta do Concello de Ponteceso.
De acordo coa Regra 45.1 da Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro pola que se aproba a
Instrucción do Modelo Normal de Contabilidade Local, as contas anuais do Concello de Ponteceso para o
exercicio 2020 están integradas polos seguintes estados:
- O balance.
- A conta de resultado económico-patrimonial.
- O estado de cambios no patrimonio neto
- O estado de fluxos de efectivo
- O estado de liquidación do orzamento.
- A memoria.

Xose Lois García Carballido

Tales contas foron elaboradas seguindo as normas e axustándose aos modelos que se establecen
na Orde antes citada.
Ademáis de conformidade co apartado 3 da mecionada Regra 45 aos estado anteriores, se une a
seguinte documentación:
- Actas de arqueo das existencias en caixa a final do exercicio.
- Notas ou certificacións de cada entidade bancaria dos saldos existentes nas misma a favor da
entidade local referidos a fin de exercicio e agrupados por nome ou razón social da entidade bancaria.
A interventora informou o 05.07.2021 (referencia LMR CX20/2021)
O artigo 212 do RDL 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da lei de facendas
locais establece que a Conta Xeral será informada pola Comisión Especial de Contas.
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1.- Ditaminar favorablemente a Conta Xeral do Concello de Ponteceso correspondente ao exercicio
2020 nos termos e coa documentación que obra no expediente, dado que foi elaborada ao abeiro da Orde
HAP/1781/2013, de 20 de setembro pola que se aproba a Instrucción do Modelo Normal de Contabilidade
Local e xa que consta de tódolos documentos exixidos pola citada normativa.
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Por todo o anterior, PROPOÑO á Comisión Especial de Contas:

2.- Tramitar o expediente de conformidade có previsto no artigo 212 do RDL 2/2004, de 5 de marzo
polo que se aproba o texto refundido da lei de facendas locais, entendendo este ditame como definitivo se
no prazo sinalado pola citada normativa non se presentan reclamacións, reparos ou observacións”

Non se producen intervencións.
Pola presidencia sométese a votación a proposta, co seguinte resultado:
Votos a favor: 1 (G.M. PSdeG-PSOE)
Votos en contra: ningún
Abstencións: 5 (G.M. PP, G.M. APIN, Sr. Santiago Lema, Sra. Fondo Pérez e Sr. González
Gómez)

Polo que a Comisión Especial de Contas ACORDA:
PRIMEIRO.-Ditaminar favorablemente a Conta Xeral do Concello de Ponteceso correspondente
ao exercicio 2020 nos termos e coa documentación que obra no expediente, dado que foi
elaborada ao abeiro da Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro pola que se aproba a Instrucción
do Modelo Normal de Contabilidade Local e xa que consta de tódolos documentos exixidos pola
citada normativa.
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SEGUNDO.- Tramitar o expediente de conformidade có previsto no artigo 212 do RDL 2/2004, de
5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da lei de facendas locais, entendendo este
ditame como definitivo se no prazo sinalado pola citada normativa non se presentan
reclamacións, reparos ou observacións
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Non tendo máis asuntos que tratar, a Presidencia remata a sesión ás 10:15 horas do día sinalado
no encabezamento, redactándose a presente acta que asinan conxuntamente o presidente e a
secretaria en réxime de acumulación de funcións.
O Alcalde-Presidente

A secretaria en réxime de acumulación

Asdo.. D. Xosé Lois García Carballido

Asdo.: Dª. M.ª. Crisina Varela García

