P-2703300-J
Praza da Galeguidade, 4 – 27836. Muras (Lugo)
Tfno: 982 500001/12. Fax: 982 500063

No Salón de Sesións dá Casa Consistorial do Concello de Muras, o día catorce
de outubro de dous mil dezanove, reunese o Concello Pleno para celebrar, en primeira
convocatoria, sesión pública extraordinaria, baixo a presidencia do Sr. Alcalde DON MANUEL
REQUEIJO ARNEJO e con asistencia dos Concelleiros:
DONA BELEN CHAO RAMIL
DONA CRISTINA FRANCO PARDO
DONA MARIA EUGENIA REQUEIJO CHAO
DON JESÚS TRASTOY CAMBA
DON ALBERTO DIAZ DIAZ

Considerando que a Secretaria-Interventora procedeu á formación da Conta Xeral desta
Corporación correspondente ao exercicio económico 2018, juntamente con toda a súa
documentación anexa ao mesmo.
Considerando finalizados devanditos traballos e obtida a documentación
correspondente, a Intervención municipal procedeu a emitir en data 12.07.2019 os
correspondentes informes en relación á aprobación da Conta Xeral.
Considerando que con posterioridade, a Comisión Especial de Contas do Concello en
sesión celebrada en data 01.08.2019 emitiu o correspondente informe preceptivo en
relación á Conta Xeral desta corporación relativo ao exercicio 2018.
Considerando que mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia data 17
de agosto de 2019 a Conta Xeral –juntamente co informe de devandita comisión- foron
obxecto de exposición ao público durante o prazo de quince días, durante os cales, e
oito máis, os interesados puideron presentar reclamacións, reparos ou observacións.
Considerando que de conformidade co contido da certificación librada polo Secretario
Xeral da Corporación, durante o prazo de exposición ao público de devandita Conta, e
oito máis, non presentáronse alegacións.
Considerando que o contido das alegacións formuladas polos interesados, vén
constituído polas seguintes consideracións.
En base a todo o exposto, proponse ao Pleno da Corporación, o seguinte,
ACORDO
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Manuel Requeijo Arnejo (2 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 15/10/2019
HASH: 6fd8c8dafd1d47e61ce98b0d289277f8

1.- APROBACIÓN SE PROCEDE, CONTA XERAL ANO 2018, CONCELLO DE
MURAS

Número: 2019-0010 Data: 15/10/2019

Ausentase por motivos personais comunicados á Alcaldía don Mario Rouco rey.
Dá fe do acto a Secretaria do Concello dona Silvia Lamelas Soto.
Sendo as dez horas e vinte minutos pola Presidencia declarase aberta a sesión.
De seguido, sometendose a debate e aprobación do seguinte asunto;

ACTA DO PLENO

Silvia Lamelas Soto (1 para 2)
Secretaria - Interventora
Data de Sinatura: 15/10/2019
HASH: b6e08577e87a91d0e4e1a0e22a5cde20

ACTA DÁ SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO O
DÍA 14 DE OUTUBRO DE 2019
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PRIMEIRO.- Aprobar a Conta Xeral do ano 2018.
SEGUNDO.- Remitir a Conta Xeral aprobada xunto con toda a documentación que a
integra á fiscalización do Tribunal de Contas e ao Consello de Contas de Galicia, tal e
como se establece no artigo 212.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e, en
cumprimento dos mandatos da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, e demais normativa concordante, ao
Ministerio de Facenda.
Non obstante, o Pleno adoptarà o que estime oportuno.
Non hai intervencións
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E non habendo máis asuntos que tratar o Sr. Presidente levantou a sesión as dez horas e vinte e
cinco minutos, dá que se extende a presenta acta que asina conmigo, de todo o que, como
Secretaria, dou fe

ACTA DO PLENO

O Concello en Pleno, en votación ordinaria por seis votos a favor, acordan aprobar o punto
anteriormente sinalado

Número: 2019-0010 Data: 15/10/2019

Sometese o punto a votación.

