
ACTA DA COMISIÓN  ESPECIAL DE CONTAS DO DÍA 04 DE NOVEMBRO DE 2021

Na cidade de Ourense, o 04/11/2021, sendo as 09:00 horas, reúnese a Comisión especial de

Contas, no salón de Plenos do Concello de Ourense, á que asisten os seguintes concelleiros:

De Democracia Ourensana

1.- Armando Ojea Bouzo

2.- Telmo Manuel Hucha Álvarez

Do Partido Popular:
1.-Ana María Fernández Morenza

2.- José Mario Guede Fernández

Do Partido dos Socialistas de Galicia - Partido Socialista  Obrero Español:

1.- Juana Ageitos Gude

2.-José Rúas Araujo

3.- Borja López Trigás

De  Ciudadanos
1.- José Araujo Fernández

De  Bloque Nacionalista Galego

1.-   Rhut Marina Reza Álvarez

Non adscritos 

1.- Mª Teresa Rodríguez Garrido

Con obxecto de examinar os asuntos incluídos na orde do día, sobre os que se adoptaron os 

seguintes acordos:

1. Aprobación, se procede, da Acta da Comisión Especial de Contas das sesións que tivo  

lugar o 11/12/2020

Por unanimidade  dos presentes [10 votos a favor (DO, PsdeG-PSOE, PP, Ciudadanos, BNG e non
adscritos ]  acordouse a aprobación do acta da sesión extraordinaria da comisión especial de
contas que tivo lugar o 11/12/2020

2.-  Emisión  de  ditame  da  Conta  Xeral  do  Concello  de  Ourense  correspondente  ó

exercicio 2020 (que comprende a conta da propia Entidade e a do Consello MunicipalDocumento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.
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de Deportes).

A Tesoureira fai unha aclaración en relación ao estado de fluxos de efectivo, este non recolle
unha  serie  de  operacións  nos  importes  desagregados  que  nembargantes  ten  en  conta  no
resultado  final,  sendo  este  o  correcto.  Esta  incidencidencia  é  debida  a  un  erro  de
funcionamento  do  aplicativo.  Estas  incidencias  non  afectan  á  imaxe  fiel  que  reflicte  a
contabilidade sempre que se teñan en conta. 

Rendida a Conta Xeral do Concello a comisión  por maioría  dos presentes [9 votos a favor (PP,
DO, PsdeG-PSOE, Ciudadanos e non adscritos, e  1 abstencións ( BNG)]    ACORDOU:

PRIMEIRO.- Informar favorablemente a conta xeral do concello correspondente ó exercicio de
2020 nos termos e coa documentación que consta no expediente.

SEGUNDO.- Tramitar o expediente nos termos previstos no artigo 212 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais,  entendendo  este  ditame como definitivo  se  no  prazo de  exposición  pública  non  se
presentan reclamacións, reparos ou observacións.

Non tendo máis asuntos que tratar deuse por rematada a sesión sendo as 09:20 horas.

Ourense,  na data da sinatura electrónica

A SECRETARIA por delegación

Mª Belén Rodríguez Tourón
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