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PROPOSTA AO PLENO

Vista a Conta Xeral do exercicio 2016 do Concello de Chantada , xunto coa documentación  
anexa a mesma, segundo a lexislación vixente.

Visto que a titular da intervención municipal procedeu a emitir o correspondente informe en 
relación a aprobación da Conta Xeral 2016.

Visto que con posterioridade , a Comisión Especial de Contas do Concello en sesión celebrada 
en data 22 de xuño de 2.017 emitiu o correspondente informe preceptivo en relación a Conta  
Xeral do 2.016.

Visto que mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia nº 157 de data 10 de  
xullo do 2.017 , xunto co informe de dita comisión , foron expostos ao público durante un prazo  
de quince días , durante os cales, e oito mais , os interesados puderon presentar reclamacións,  
reparos ou observacións.

Visto  que  de  conformidade  co  contido  da  certificación  librada  pola  Secretaria  xeral  da 
corporación, durante dito prazo de exposición ao público de dita conta , presentouse a seguinte 
alegación: 

Núm. de rexistro de entrada: RE8 e data 15/7/2017; Nome e Apelidos: Antón Fente 
Parada, voceiro do grupo municipal Por Chantada-CUP

Visto que pola intervención municipal emitiuse en data 30 de agosto de 2017 o correspondente 
informe en relación ás alegacións  presentadas a conta xeral 2016 por D. Antón Fente Parada. 

Pola presente propoño ao Pleno do Concello a adopción dos seguintes acordos:

PRIMEIRO.--DESESTIMAR as alegacions presentadas por D. Antóm Fente Parada , voceiro do 
grupo municipal  ,  Por  Chantada-CUP ,  por non constitúir  actos administrativos de natureza  
puramente contable que reflexen a imaxen fiel do patrimonio , da situación financeira ou dos 
resultados da execución do orzamento da entidade local.

SEGUNDO.- Aprobar a Conta Xeral do exercicio 2016.

TERCEIRO.-  Remitir a Conta  Xeral  aprobada xunto coa documentación ca integra  ,  incluídas 
estas alegacións ,  a fiscalización do  Tribunal de Contas ,  tal e como estabrece o artigo 212.3  
do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais 2/2004 , de 5 de marzo , e , en  
cumprimento  dos  mandatos  da  Lei  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidade 
Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira , e demás normativa concordante, ao Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.
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Chantada, na data da sinatura  electrónica no 2017.

O ALCALDE,

Manuel Lorenzo Varela Rodríguez.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE.
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