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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

ACTA  DA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  REALIZADA  POLO  CONCELLO  PLENO  EN  DATA  20  DE 
DECEMBRO DE 2013

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), sendo as 8:37 horas do día 
20 de decembro de 2013,  baixo  a  presidencia  do Sr.  alcalde-presidente  don Gumersindo Pedro 
Galego Feal, reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de celebrar sesión 
extraordinaria convocada para o día da data.

Asistiron os/as concelleiros/as:

Dona Rocío Aurora Bértoa Puente, don Alejandro Dopico Rodríguez, don Juan José Franco Casal, 
dona Juana Barro Couto, don José Andrés Serantes Painceiras, don Antón Lois Noceda Carballo, dona 
Amalia García Balado, dona María Carmen Silvar Canosa, don José Antonio López Rodríguez,  don 
Manuel  Polo Gundín,  dona Inés Roca Requeijo, don Justo  Martínez Ardá, dona Rita María  Couto 
Seijido e dona María Carmen Martínez Rodríguez.

Non asistiron: don Iván Puentes Rivera e don Juventino José Trigo Rey

Secretaria:

Dona Estefanía Manteiga Lamas

Interventora:

Dona Marta Roca Naveira

A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido polo 
artigo 90.1 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, declara aberta a sesión e procede ao 
estudo e exame dos asuntos incluídos na orde do día da convocatoria.

1.  Aprobación,  se procede,  do Plan de obras e servizos do  ano 2014,  (POS 2014),  da 
Deputación Provincial da Coruña

Consta  no  expediente  a  seguinte  proposta  da  alcaldía  que  foi  ditaminada  favorablemente  pola 
Comisión Informativa de Urbanismo e Obras realizada o 17 de decembro de 2013 por 3 votos a favor 
do grupo do PP e 4 abstencións (2 do grupo do BNG, 1 do grupo socialista e 1 do grupo mixto):

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

Logo de ver o expediente tramitado para a solicitude da subvención relativo ao Plan de obras e 
servizos de competencia municipal (POS) 2014, no que consta entre outra documentación:

1 Proxecto de obra “Camiño da Xunqueira (Magalofes) e outros”, asinado polo enxeñeiro de camiños, 
donJulio C. Rojo Martínez (RXE nº 11074 de 13.12.2013). Sobre o mesmo consta dilixencia asinada 
polo enxeñeiro de camiños, canles e portos municipal como informado en data 13 de decembro do 
2013. Xúntase tamén documento calificado como “acta de replanteo previo” asinada polo redactor do 
proxecto en data 29 de novembro do 2013.

2 Proxecto constructivo de obra “Mellora de seguridade vial na Avenida Marqués de Figueroa dende 
p.k. 0+670 ata p.k. 0+810 (marxe esquerda)”, asinado polo enxeñeiro de camiños, canles e portos, 
don Marcelino López Méndez (RXE nº 9292 22.10.2013). Sobre o mesmo consta dilixencia asinada 
polo enxeñeiro de camiños, canles e portos municipal como informado en data 23 de outubro do 
2013. 

3  Os  correspondentes  informes dos  servizos  técnicos  municipais  e  xurídicos  sobre  os  proxectos 
meritados

Logo de ver que o prazo de finalización da solicitude do POS 2014 remata o 27 de decembro do 
2013, proponse que o Pleno do Concello ACORDE:
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1.-Aprobar o  Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 
2014, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, no que se recollen as obras que o 
Concello ten previsto realizar, e de acordo co financiamento que se indica:

Realización de obras:

Denominación da obra Deputación Concello Presuposto 
total

CAMIÑO  DA  XUNQUEIRA  (MAGALOFES)  E 
OUTROS

76.950,93 € 0,01 € 76.950,94 €

MELLORA DE SEGURIDADE VIAL NA AVENIDA 
MARQUÉS  DE  FIGUEROA  DENDE  P.K.  0+670 
ATA P.K. 0+810 (MARXE ESQUERDA)

175.114,42€ ___ 175.114,42€

SUBTOTAL OBRAS 252.065,35 
€

0,01 € 252.065,36 €

Aprobar os proxectos das obras ou pregos das subministracións incluídos na anualidade 2014 e que 
se relacionan nesta táboa.

2.- Declarar que o Concello é titular e ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a 
execución das obras, e que ten resolto o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas 
que legalmente sexan necesarias.

3.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras administracións 
públicas para o financiamento do investimento ou, no caso de que existan axudas ou subvencións 
concorrentes doutras administracións para a súa execución, achégase o detalle de cada unha delas, 
acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. 

4.- Autorizase á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria 
e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao corrente nas súas 
obrigas tributarias e coa Seguridade Social

5.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente 
acordo e o correspondente expediente.

Fene, 13 de decembro do 2013
O alcalde-presidente
Gumersindo Pedro Galego Feal”

Abre o debate o voceiro do grupo socialista, don Antón Lois Noceda Carballo, para dicir que o partido 
socialista, á marxe de considerar as obras propostas como importantes e necesarias para o concello 
e veciños, cre que había outras opcións tan interesantes ou máis que estas.
Di que dende hai tempo ven que sempre que se trata de consensuar algo, as propostas do equipo de 
goberno acadan maior afán na súa preparación, obtención de permisos, cesións, etc., e, pola contra, 
as propostas pola oposición, ou cando menos do PSOE, por unha cousa ou outra non están: non 
están feitos os proxectos, o tema do campo de fútbol curiosamente os técnicos dicían non entraba no 
POS, no tema dos amaños no camiño do Sartego non daba tempo a reunir  as cesións; sempre 
aparecen problemas pero curiosamente cando aparece un camiño do alcalde, non aparece ningún 
problema e se amaña todo a xeito.
Engade que considera que se leva faltado moito á verdade, aos compromisos firmes que se tiveron 
de forma puntual co PSOE para, entre outras cousas, levar adiante modificacións de crédito, polo que 
o alcalde ao nun cumprir coa palabra dada aos representantes dos veciños, non cumpre cos veciños 
e eles non poden votar a favor, non por non estar de acordo, senón porque están convencidos de 
que o alcalde manipula os feitos para presentar cousas que non son verdade e ao final unicamente 
trae ao pleno o que en exclusiva lle interesa.
Remata dicindo que o importante é que os veciños non perdan 250.000€ de subvención e anuncia 
que o sentido do seu voto será garantir que se invistan eses cartos nos veciños de Fene, inda que 
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dende a certeza de que quen propón non fai máis que faltar á verdade e que ultimamente é en todas 
as reunións que se teñen con el.

Por parte do grupo do BNG, o seu voceiro, don Manuel Polo Gundín, di que o POS que se presenta 
cumpre coa primeira premisa de que non se gastara en gasto corrente, opción que entenden que 
Fene non precisa, xa que non ten unha economía  tan achicada  como a que poden ter outros 
concellos para necesitar destinar parte desta subvención a eses gastos correntes.
Considera que os cartos se destinan a cousas que ven boas para os veciños e en obras que foron 
faladas previamente na Xunta de Portavoces, estando de acordo con elas.
Engade que botan en falta planificación e previsión nas obras a facer, xa que, por exemplo, caeu un 
saneamento unha vez realizado o proxecto porque se veu que non se podía facer, o que ocorre por 
deixarse todo para última hora, cando o goberno ten a vantaxe de ter uns plans secuenciados dende 
2007 e é doado darlles continuidade.

Por parte do grupo mixto, a concelleira dona  María Carmen Martínez Rodríguez, di  que inda que 
botan en falta o saneamento inicialmente previsto e que xa estaba falado case que dende inicios da 
lexislatura, o cal lle gustaría que se retome, non ve que se minta á oposición cando se lles di que non 
se pode facer e que as obras que se traen son as faladas, polo que pola súa parte non hai problema 
no proposto.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta de 11 votos a favor (6 do 
grupo do PP, 4 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto) e 4 abstencións do grupo socialista.

Á vista do resultado do votación, o pleno acorda:

1.-Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 
(POS) 2014, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, no que se recollen as 
obras que o Concello ten previsto realizar, e de acordo co financiamento que se indica:

Realización de obras:

Denominación da obra Deputación Concello Presuposto 
total

CAMIÑO DA XUNQUEIRA (MAGALOFES)  E 
OUTROS

76.950,93 
€

0,01 € 76.950,94 €

MELLORA  DE  SEGURIDADE  VIAL  NA 
AVENIDA MARQUÉS DE FIGUEROA DENDE 
P.K.  0+670  ATA  P.K.  0+810  (MARXE 
ESQUERDA)

175.114,42
€ ___ 175.114,42€

SUBTOTAL OBRAS
252.065,35 
€ 0,01 € 252.065,36 €

Aprobar os  proxectos das obras ou pregos das subministracións incluídos na anualidade 
2014 e que se relacionan nesta táboa.

2.-  Declarar  que  o  Concello  é  titular  e  ten  a  dispoñibilidade  dos  terreos,  augas  e 
servidumes para a execución das obras, e que ten resolto o relacionado coas concesións e 
autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias.

3.-  Declarar  que  o  concello  non  solicitou  nin  percibiu  ningunha  subvención  doutras 
administracións públicas para o financiamento do investimento ou, no caso de que existan 
axudas  ou  subvencións  concorrentes  doutras  administracións  para  a  súa  execución, 
achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 
100% do seu importe. 

4.- Autorizase á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración 
Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao 
corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social
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5.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión do 
presente acordo e o correspondente expediente.

2. Aprobación, se procede,    da proposta da alcaldía de rectificación de erros nos estados   
contables que forman a conta xeral do exercicio 2012

Consta  no  expediente  a  seguinte  proposta  da  alcaldía  que  foi  ditaminada  favorablemente  pola 
Comisión Especial de Contas realizada o 17.12.2013:

“PROPOSTA DA ALCALDIA 

ASUNTO.-  PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DA   RECTIFICACIÓN  DA  CONTA  XERAL  DO 
EXERCICIO 2012.

Logo de ver o  escrito remitido polo Consello de Contas con data de 8/10/2013 (entrada nº 8779) no 
que se  concedía un prazo  de 15 días para a enmenda de determinadas incidencias detectadas polo 
citado órgano de control ós efectos de poder considerar como rendida a conta xeral remitida  con 
data de 01/10/2013 a través da plataforma de rendición.

Logo de ver o informe da Intervención municipal de 11/11/2013 que obra no expediente e que 
transcrito di:

“ASUNTO: INFORME DE INTERVENCIÓN COMPLEMENTARIO   SOBRE A CONTA XERAL DE 
2012.  PROPOSTA  DE  RECTIFICACIÓN  DE  ERROS  DETECTADOS  NOS  ESTADOS 
CONTABLES QUE FORMAN A CONTA XERAL  DO EXERCICIO 2012.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

1.RDL 2/2004, que aproba o Texto Refundido da Lei  Reguladora de Facendas Locais
2.Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia ; art. 212.4
3.Orde  do  23  de  novembro  de  2004,  pola  que  se  aproba  a  Instruccion  de  Contabilidade  da 
Administración Local (ICAL),  regras 97 e seguintes.
4.Artigo 116 Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réximen Local.
5.  Lei  30/1992,  de  26  de  novembro,  de  Réxime  ¨Xurídico  das   Administracións  Públicas  e 
Procedemento Administrativo Común.

ANTECEDENTES

-Remisión  da  información   á  Intervención  municipal  polo  Sr.  Alcalde  o  día  22/04/2013  para  a 
formación da Conta Xeral do exercicio 2012.

-Informe de Intervención municipal de 26/04/2013 sobre a Conta Xeral do exercicio 2012.

-Dictame da Comisión Especial de Contas de  23/05/2013 sobre a Conta Xeral do exercicio 2012.

-Edicto publicación  no BOP nº 106 de 05/06/2013 da Conta Xeral  do exercicio 2012.

-Dictame da Comisión  informativa  de Facenda,  Promoción Económica,  Fomación e Emprego de 
22/07/2013.

-Acordo do Pleno da Corporación de 01/08/2013  de aprobación da Conta Xeral do Exercicio 2012.

-Remisión da Conta Xeral  ó  Tribunal de Contas  o día 01/10/2013, recibida  correctamente o día 
01/10/13 con nº de rexistro TELE/2013/161.

-Relación de incidencias detectadas pola  plataforma de rendición do Tribunal de Contas  con ocasión 
da remisión da Conta Xeral.

-Oficio  remitido polo Consello  de Contas de Galicia (  entrada nº 8779,  08/10/2013),  no que se 
concede un prazo de 15 días para enmendar telemáticamente determinadas incidencias relacionadas 
no anexo que se acompaña ó citado escrito.

INFORME
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Primeiro.-   En  primeiro  termo,  indicar  que  danse  por  reproducidas no  presente  informe as 
consideracións  xa  realizadas  por  esta  Intervención   no  informe  de  26/04/2013  que  obra  no 
expediente da Conta Xeral do exercicio 2012 e que por razón de economía non son reproducidas  que 
non  sufriron ningunha variación económica respecto do que logo  se dirá.

Segundo.- Proposta de rectificación de erros detectados  na  Conta Xeral do  Concello de  Fene do 
exercicio 2012   no proceso de validación dos ficheiros XML pola plataforma de rendición de contas 
do Tribunal de Contas.

Debe comezarse dicindo que o presente informe ten por obxeto explicar nun primeiro termo  cales 
son os  antecedentes e motivos que  xustifican  que por parte desta Intervención se levase a cabo 
unha rectificación da conta xeral do exercicio 2012 logo de detectarse a existencia duns erros  na 
mesma e todo elo co fin de que as contas anuais sexan un fiel  reflexo da situación económica, 
financieira e patrimonial  do Concello.

Así, unha vez aprobada a liquidación do exercicio 2012, foi formada a Conta Xeral dese exercicio que 
trala tramitación legal correspondente foi aprobada polo Pleno da Corporación na sesión celebrada o 
1 de agosto. 

Posteriormente,   por  parte  da Intervención,  levouse a  cabo o proceso  de remisión a  través da 
plataforma habilitada na páxina web do Tribunal de Contas. No citado  proceso de remisión, foron 
detectadas  determinadas  incidencias   de  diversa  índole   pola  citada  plataforma  no  proceso  de 
validación dos ficheiros XML  ( que obran impresas no expediente da Conta Xeral  do 2012 nos folios 
nº 296 e 297)   que se resumen do seguinte xeito:

Nº 
INCIDENCIA

 AVALIACIÓN POLO TRIBUNAL DE CONTAS  EXPLICACIÓN   DO 
CONCELLO

14 A aprobación definitiva do orzamento tivo lugar 
con posterioridade ó 31/12/2011, inclumprindo o 
disposto  no  art.  169.2  TRLRFL.  Esta  incidencia 
tivo lugar  durante os dous exercicios anteriores.

“La aprobación  del presupuesto 
del ejercicio  2012 tuvo lugar el 
día 31/05/2012.

174 O importe das previsións iniciales da “liquidación 
do orzamento de ingresos “ é inferior  ós créditos 
iniciales da “liquidación do orzamento de gastos”. 
Erros detectados 9606835,36 € < 9844058.20

“La  diferencia  obedece  a  la 
aprobación  de  3  exptes. 
Modificativos  de  crédito: expte. 
De   baja  por  anulación  de 
créditos nº  1/2012 y 2/2012 y 
expte de suplemento de crédito 
4/2012”

220 A suma do saldo inicial, entradas, dotacióne e os 
aumentos por transferencias/traspaso a  outras 
contas  das  contas  relacionadas  nas 
inmovilizaciones  inmateriales   da  memoria  non 
coincide  coa  suma  do   haber  do  balance  de 
comprobación. Erros detectados  nº conta 2810 
(1168.83+0+0  non  é  igual  a  2337,66  ).  Esta 
incidencia   deuse tamén no exercicio anterior

“La diferencia  corresponde a la 
amortización acumulada  dotada 
en el  ejercicio.  En  el  momento 
de general el XML, el programa 
informático  lo contabiliza como 
movimiento negativo al  debe en 
lugar de al haber”

221 A suma das salidas,   baixas ou reduccións e as 
disminucións  por  transferencias  ou  traspasos  a 
outras contas das seguintes contas relacionadas 
nas “inmovilizaciones  inmateriales da memoria 
non coincide coa suma do debe do balance de 
comprobación. Erros detectados  nº conta 2810 
1168.83+0 non é igual a 0. Esta incidencia deuse 
tamén no exercicio anterior. 

“La  justificación  de  este 
apartado es coinicidente con  la 
del anterior”

225 A suma do saldo inicial, entradas ou dotacións e 
os aumentos por transferencias ou traspass das 
seguintes  contas  incluidas  en  “inmovilizacións 
materiales “ non coincide coa suma do haber do 
balance  de  comprobación.  Erros  detectados  nº 

“La  justificación  de  este 
apartado  es  coincidente  con  la 
de los apartados 220. B/221.B”
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conta  2820  (38751.20+0+0  non  é  igual  a 
119210.27).  Esta  incidencia  deuse  tamén  no 
exercicio anterior

226 A suma das salidas,  baixas ou reduccións e as 
disminucións  por  transferencias  ou  traspaso  a 
outras contas das seguintes contas relacionadas 
nas inmobilizacións materiales non coincide coa 
suma do debe  do   balance  de  comprobación. 
Erros  detectados   nº  conta  2820  80459.07+0 
non é igual a 0. Esta incidencia  deuse tamén no 
exercicio anterior.

“La  justificación  de  este 
apartado  es  coincidente  con  la 
de  los  apartado  anterior 
(225.B)”

317 O  importe  dos   acreedores  por  operación 
pendentes de aplicar  ó  orzamento  da memoria 
non coincide coa suma do  haber da conta (413) 
do  balance de comprobación. Erros detectados 
19913.97 non é igual a 567982.65.

“El  haber de la cuenta 413 del 
balance  (567982.65  €)  es  el 
saldo  de  la  cuenta  a 
31/12/2011-01/01/2012, 
mientras que el importe de  la 
cuenta  413  que  figura  en  la 
memoria  (19913.97  €)  es  el  
saldo  de  la  cuenta  a 
31/12/2012.

357 O importe dos cobros realizados pendientes  de 
aplicación definitiva do remanente de tesourería 
da memoria non coincide co saldo acreedor das 
contas 554 e 559 do balance de comprobación. 
Erros  detectados  1020.60  non  é  igual  a 
1816.47+0

“El importe correcto es 1816.47 
€.  Siendo  imposible   en  este 
momento  determinar  la  causa 
de que dicho importe  no fuera 
reflejado   correctamente  en  el 
Remanente  Líquido  de 
Tesorería”

Con posterioridade, foi  remitido  oficio polo Consello de Contas o día 8 de outubro. No mesmo, 
advertíase que as incidencias  que figuraban no anexo que se acompañaba  ó citado oficio  impedían 
considerar a conta como rendida con data de 01/10/2013. As incidencias  que figuraban relacionadas 
no anexo  eran as  transcritas anteriormente máis   unha relativa á documentación complementaria 
da Conta Xeral, en concreto, o documento PDF do arqueo da Tesourería a 31/12/2012   indicábase 
que “(…)no es legible en parte o en su totalidad.”

A raíz do citado escrito, procédese a entrar novamente na plataforma do Tribunal de Contas e da 
consulta  realizada  na  mesma   resulta  que  a  conta  xeral  do   exercicio  2012  figuraba   ,con 
posterioridade ó 01/10/13 (data de remisión), como “Enviada. Pendente modificacións”

Por parte desta Intervención, procédese a  realizar chamada telefónica ó Consello de Contas , e trala 
conversa mantida  cun dos auditores do citado organismo, maniféstase  que de todas as incidencias 
detectadas, a que impide considerar a conta como rendida é a relativa  á información de Tesourería, 
posto que o documento PDF que recolle dita información  non lles  resulta lexible.  E polo que 
efectúase  á  remisión  vía  correo  electrónico   o  día  16/10/2013  do  documento  PDF  relativo  á 
información  de  tesourería  da  conta  xeral  que  obraba  no  expediente  e  estados  contables. 
comunicándose  vía correo electrónico o día 17/10/2013  dende o Consello de Contas , que xa se 
poidera comprobar o ficheiro PDF polo que a conta  xeral do exercicio 2012 figuraría  calificada como 
rendida o día 01/10/2013 con defectos leves.

Exposto  canto  antecede,  por  parte  de  quen  suscribe(    tendo  en  conta  que  esta  labor  de 
comprobación  dos estados contables que sí realiza a  plataforma de rendición de contas do Tribunal 
de Contas . pero non  o programa de contabilidade )  á vista das incidencias detectadas advírtese ó 
Sr, Alcalde  da importancia de levar a cabo un proceso de rectificación  da conta xeral do exercicio 
2012   debido á existencia de erros materiales,  dunha relativa importancia dende o punto de vista 
financiero e patrimonial, nos  estados relativos ó remanente de tesourería, estado da liquidación  de 
ingresos, balance de comprobación e memoria ,  e todo elo co fin de que a contabilidade sexa unha 
imaxe fiel da situación económica,  financieira e patrimonial da entidade.

Así., con data de 16 de outubro  solicítase  por parte da Alcaldía asistencia   ó Servicio de Asistencia 
Económica/Contabilidade da Deputación Provincial para levar a cabo as correccións  oportunas na 
Conta Xeral do Exercicio 2012.
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Inicíase o proceso de corrección da conta xeral  coa asistencia da Deputación, proceso que remata o 
día 24/10/2013.

Adxúntase  os novos estados contables que formarían a Conta Xeral rectificada do exercicio 2012.

Terceiro.-  A  continuación,  expóñense   cada  unha   das  rectificacións  levadas  a  cabo  no  citado 
proceso, con explicación da trascendencia que dende o punto de vista  económico  implican nos 
novos estados  contables  da Conta Xeral  do  exercicio  unha  vez levada a cabo  a  modificación 
respecto dos estados da Conta Xeral aprobada con data de 1 de agosto:

� Incidencia nº 174. Liquidación do Orzamento:  O importe das previsións iniciales da 
liquidación do orzamento de ingresos é inferior ós créditos iniciales da liquidación 
do orzamento de gastos. Erros detectados: 9606835,36 €< 9844058,20 €.
A  diferencia  (237222,84€)  entre  o  importe  das  previsións  iniciais  (9606835.36  €)  e  os 
créditos iniciais (9844058.20 €) derivaba, tal e como se indicou no proceso de rendición, da 
contabilización incorrecta de  tres expedientes modificativos que foran aprobados polo Pleno 
da Corporación,  en concreto,  os  expedientes de baixa por anulación nº  1 e 2/2012 e o 
expediente de suplemento de crédito 4/2012.

Ditas modificacións foron contabilizadas no exercicio  realizando o seguinte asento contable 
(en cada un dos casos):
-----------------------*------------------------------
-237222.84   006    a 000      -237222.84
-237222.84   008    a 006     - 237222.84
------------------------*-----------------------------

Cando o asento correcto a realizar ( en cada unha das modificacións aprobadas) segundo a 
ICAL é o seguinte:

-----------------------*-------------------------------
-237222.84   008 a 007 -232222.84
-232222.84   007 a 000 -232222.84
-----------------------*------------------------------
Procedeuse á  anulación dos  asentos contabilizados erróneamente no exercicio 2012, e á 
contabilización dos mesmos do xeito indicado na ICAL. 
Como consecuencia da citada rectificación,  o importe das previsións iniciais  da  liquidación 
do  orzamento  de  ingresos  (9844058.20  €)  coincide  co  importe  dos  créditos  iniciais  da 
liquidación do orzamento de gastos (9844058.20 €).
Esta rectificación ten o seu conseguinte  reflexo nos novos estados  contables relativos ó 
estado da liquidación do orzamento de  ingresos.

 
� Incidencia  nº  317.  Memoria,  Información  presupostaria.  Exercicio  corrente. 

Presuposto  de  gastos.  Acreedores  por  operacións  pendentes  de  aplicar  ó 
orzamento:  O  total  dos  acreedores  por    operación  pendentes  de  aplicar  ó 
orzamento da memoria non coincide  coa suma do haber da conta 413 do balance 
de comprobación.
Como consecuencia das incidencias postas de manifesto pola plataforma de rendición de 
contas no proceso de validación dos ficheros XML remitos na rendición da Conta Xeral do 
2012, compróbase que produciuse unha omisión na apertura contable do exercicio ao non 
terse imputado ao orzamento as operacións pendentes de aplicar do 2011.

A CONTA 413 (Acredores por operacións pendentes de aplicar ao orzamento) é unha conta 
acredora que recolle as obrigas derivadas de gastos realizados ou bens e servicios recibidos 
que non se aplicaron ao orzamento sendo procedente a mesma.
Figura no pasivo do Balance e abonarase, ao menos a 31 de decembro, con cargo ás contas 
do grupo 6 ou de Balance representativas do gasto realizado. Cando se produza a aplicación 
ao orzamento practicarase o mesmo asento con signo negativo.
O seu saldo acreedor recollerá o importe das obrigas pendentes de aplicar ao ozamento.
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O saldo da conta 413 a 31/12/2011 era de 548.068,68 euros, ao non terse efectuado a 
aplicación ao orzmento das operacións pendentes no 2012 hai unha serie de contas cuio 
saldo non era real na Conta Xeral rendida. 

Unha vez feitos os oportunos asentos de aplicación resulta que:

- Disminúe o saldo da conta 413, pasando a recoller o importe das operacións pendentes de 
aplicar no 2012,  19913,97 euros.

- Varía o Balance de Situación toda vez que os asentos de aplicación das operacións pendentes 
afectan  a  contas  do  Balance:  contas  do  grupo  2  (  inmobilizado)  e  41  (acredores  non 
orzamentarios)

- Varía o Resultado Económico Patrimonial ao variar o saldo de contas do grupo 6 (compras e 
gastos por natureza)

- No apartado da Memoria, vense afectados:
o Apartado  5:  Investimentos  destinados  ao  uso  xeral,  nas  contas  do  subgrupo  2 

afectadas polos asentos de aplicación ao orzamento
o Apartado 7: Movementos no exercicio de todas as contas de inmobilizado material do 

activo do balance, contas do subgrupo 22 afectadas polos asentos de aplicación ao 
orzamento.

o Apartado 16: Operacións non orzamentarias de Tesourería na conta 4130, acred. 
Pdtes. Aplicar a pto., recollendo o saldo real de operacións pendentes a 31/12/2012, 
19913,97 euros.

o Apartado  19:  Cadro  de  finanzamento,  polo  importe  de  operacións  pendentes  de 
2011, 548068,68 euros.

� Incidencia nº 357. Memoria. Información presupostaria. Remanente de Tesourería.
Neste caso, o importe que figuraba no  Remanente de Tesourería a 31/12/12  como cobros 
pendentes de aplicación definitiva era de 1020.60 €, resultando que segundo o balance de 
comprobación o importe total das contas 554 e 559  era de  1816.47 € (o sumatorio do saldo 
destas contas é o que se integra no Remanente de Tesourería a 31/12).
Efectivamente,  o   importe   correcto  que  debería  figurar  no  estado  do  remanente  de 
Tesourería era  1816.47 € e non 1020.60 €. A diferencia entre ambas cantidades obedece a 
un  asento   contabilizado  o  15/02/2013 (referencia  nº  34171)  por  importe  de  795.87  € 
correspondente   a  un  ingreso  pendente  de  aplicar  polo  concepto  de  imposto  sobre 
incremento de valor dos terreos de natureza urbana. Dito asento, non  foi  reflectido no 
Remanente  de  Tesourería  debido  a  que,  posiblemente  ,   no  momento  de  calcular  esta 
magnitude para as contas anuais  os datos que  se reflectían polo programa  non foron 
recalculados   polo  que    este  asento   con  referencia  nº  34171  non  se  reflectiu 
adecuadamente no remanente de tesourería. 
Ademais do anterior , debe terse en conta en relación co Remanente Líquido de Tesourería, 
que  como consecuencia do informado  pola Intervención municipal con data de 02/04/2013 
e  da  resolución  da  Alcaldía  nº  354/2013,   resultaría  que  o  Estado  do  Remanente  de 
Tesourería  a 31/12/2012 ( e pese ós datos económicos suministrados polos novos estados 
contables) é o seguinte toda vez que  a rectificación aprobada por  resolución de alcaldía nº 
354/2013 non foi obxeto de reflexo contable neste proceso de rectificación:

RT      TOTAL   =  946452,99 euros.-
RTGFA =   668547.87 euros.-
DUDOSO COBRO = 46.046,36 euros.-
Remanente de Tesourería para Gastos Xerais a 31/12/12   = 231858,76  euros.-

� En último termo, en relación coas incidencias  con nº 220.B, 221.B, 225.B e 226.B, 
indicar que  non foron obxeto de subsanación  porque o programa  informático  AGORA 
emprega un criterio de contabilización distinto ó do Tribunal de Contas, cuestión esta que xa 
foi obxeto da oportuna explicación no momento de remisión da Conta Xeral.

Cuarto.-  CONTIDO  DAS  CONTAS  DA  ENTIDADE  LOCAL.  Expóñense   neste  apartado,   e  como 
consecuencia das  rectificacións  realizadas,  as incidencias que dende o punto de vista económico 
teñen  ditas rectificacións nos novos estados contables que se unen ó presente expediente.
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Segundo a Regra 98 da ICAL as contas e estados anuais das Entidades Locais e os seus 
Organismos Autónomos constarán das seguintes partes:

• Balance de situación.
• A Conta do resultado económico patrimonial
• O estado de liquidación do orzamento.
• A memoria.

A estes estados anuais engadiranse a documentación a que fai referencia a Regla 98.3, esto 
é:

• Actas de arqueo das existencias na caixa referidas a fin de exercicio.
• Notas  ou  certificacións  de  cada  entidade  bancaria  dos  saldos  existentes  nas 

mesmas a favor da entidade local ou do organismo autónomo  referidas a fin de 
exercicio.

A conta xeral do Concello de Fene do ano 2012 formada por quen informa inclúe os estados e 
documentos anteriormente detallados.

Do contido das Contas  que forman a Conta Xeral  realízanse as seguintes observacións unha 
vez realizado o  proceso de rectificación:

A) Contas Anuais do Concello de Fene
O  cadro-resume  do  Balance  de  Situación  e  da  Conta  de  Resultados  económico  patrimonial  do 
exercicio 2012 agrupado por masas patrimoniales e por gastos e ingresos é o seguinte:

BALANCE DE SITUACIÓN

Importe Estructura % Variación  % 
2012-2011

2011 2012 2011 2012

Inmobilizado 31778780,11 33440313,94 94.00% 95,00% +0,01%

Activo 
Circulante

2065627,89 1830594,37 6.00% 5,00% -0,01%

TOTAL 
ACTIVO

33844408 35270908,3
1

100,00% 100,00% 0,00%

Fondos 
propios

29162213,61 31985095,28 86,17% 90,68% 4,51%

Acreedores  a 
l/p

2238826,48 1792118,75 6,60% 5,08% -1.52%

Acreedores  a 
c/p

2443367,91 1493694.28 7,22% 4,24% -2,98%

TOTAL 
PASIVO

33844408 35270908,3
1

100,00% 100,00% 0,00%

CONTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL

Importe Variación % 2012-2011

2011 2012

RESULTADO 2169540,01 2822881.67 23,14%
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1) Respecto ó Balance de Situación danse por reproducidas as consideracións realizadas por esta 
Intervención no informe de 26/04/13.

2)  Respecto  á  Conta  de  Resultados  Económico-Patrimonial  hai  que  realizar   as  seguintes 
observacións:

A  Conta  de  Resultados  Económico-Patrimonial  presenta  una  resultado  positivo  por  importe  de 
2822881,67 euros e que respresenta un aumento do aforro respecto ó exercicio anterior dun 23,14 
%. 
 

3)Estado da Liquidación do Orzamento

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS.: Sen variación

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS.

Do análise da liquidación do orzamento de ingresos do exercicio 2012, obtéñense os seguintes 
datos:

As  previsións iniciais,  que ascenden a  9844058.20 euros,  as modificacións das previsións 
(3864602,82 euros ), e as previsións definitivas, que suman un total de  13471438,18 euros.

As restantes magnitudes non sufren variación económica.

RESULTADO ORZAMENTARIO: Sen variación.

Achéganse asemade os seguintes anexos xunto coa liquidación:

1. Estado de Remanente de Tesourería: o remanente de tesourería total está composto polo 
remanente de tesourería para gastos con financiamento afectado e polo remanente de tesourería 
para gastos xerais. A desagregación para o exercicio 2012 é o seguinte: 

RT      TOTAL   =  946452,99 euros.-
RTGFA =   668547.87 euros.-
DUDOSO COBRO = 46.046,36 euros.-
Remanente de Tesourería para Gastos Xerais a 31/12/12   = 231858,76  euros.-

Esta magnitude foi analizada tamén no informe da liquidación pola Intervención municipal, polo que 
ó mesmo me remito.

 MEMORIA.
A Memoria, pola súa parte, aparece estructurada en 22 apartados, e ven a completar, ampliar e 
comenta-la información contida no balance, a conta do resultado económico patrimonial e o estado 
da liquidación do  orzamento.

Os apartados da memoria incluidos na conta xeral  son os seguintes:

1. Organización.
2. Xestión indirecta dos servizos públicos.
3. Bases de presentación das contas.
4. Normas de valoración.
5. Inversións destinadas ó uso xeral.
6. Inmovilizacións  inmateriales.
7. Inmovilizacións materiales.
8. Inversións xestionadas (sen contido)
9. Patrimonio público do solo.
10. Inversións financieiras 
11. Existencias (sen contido)
12. Tesorería.
13. Fondos propios
14. Información sobre o endebedamento
15. Información das operacións por administración de recursos  por conta 

doutros entes públicos ( sen contido).
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16. Información das operacións non orzamentarias de  tesourería.
17. Ingresos e gastos.
18. Información sobre valores recibidos en depósito.
19. Cadro de financiación.
20. Información orzamentaria.
21. Indicadores
22. Acontecementos posteriores ó peche. 

Os  apartados  da  memoria  que  sufriron  variación  económica  respecto  dos  que  integraban  a 
contaXeral aprobada con data de 1 de agosto son os  seguintes: : inversións  destinadas ó uso xeral 
(conta 2010);  inmobilizacións  materiales  (conta 2210, 2220,  2230,2231,2232,2260,2270,2290), 
fondos propios (conta 1290), operacións non orzamentarias  de tesourería (conta 413 acreedores por 
operacións pendentes de aplicar ó orzamento) e  cadro de financiación ( fondos aplicados,  variación 
do capitual circulante). AS alteracións veñen motivadas, tal e como se indicou, pola rectificación dos 
asentos contables asociados á imputación dos saldos da conta 413 no exercicio 2012.

Quinto.-  Debe terse en conta   tamén o art. 105 da LEi 30/1992, de 26 de novembro que  establece 
a  posibilidade de rectificar en calqueira momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros 
materiales, de feito ou aritméticos, existentes nos actos dictados pola Administración. A rectificación 
do erro material -dice GONZÁLEZ PÉREZ  - supone la subsistencia del acto -el acto se mantiene, una 
vez subsanado el error-, a diferencia de los supuestos de anulación como consecuencia del error. Din 
GARCÍA DE ENTERRÍA y TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ  que "la pura rectificación material de errores 
de  hecho  o  aritméticos  no  implica  una  revocación  del  acto  en  términos  jurídicos.  El  acto 
materialmente rectificado sigue teniendo el mismo contenido después de la rectificación, cuya única 
finalidad es eliminar los errores de transcripción o de simple cuenta con el fin de evitar cualquier 
posible equívoco"  .

A STC núm. 231, de 10-12-1991 (BOE do 3 de xaneiro de 1992), sinala en relación con esta cuestión 
o seguinte:

«5. [...] Por consiguiente, el problema a resolver consiste en determinar si dicho art. 267.2 es cauce 
procesal adecuado para que, sin quebrantamiento del principio de inalterabilidad de las resoluciones 
judiciales, se deje sin efecto un Auto firme y se sustituya por el anterior revocado por éste o, en 
otras palabras, si  lo que ha sido objeto de modificación merece la calificación de "error material  
manifiesto" o "error aritmético".

Si bien la comprobación de "errores aritméticos" no presenta dificultad, pues consisten en simples 
equivocaciones  cometidas  al  consignar  un  determinado  número  o  el  resultado  de  operaciones 
aritméticas  sometidas  a  reglas  claramente  establecidas,  no  ocurre  lo  mismo  con  "errores 
materiales", por tratarse de un concepto indeterminado de contornos muy poco precisos.

Por regla general, se tiende a identificar la expresión "error material" como sinónimo de "error de 
hecho" con el objeto de tomar como término diferencial el "error de Derecho", y aunque lo primero 
sea discutible y un sector de la doctrina, ciertamente minoritario, niegue la operatividad de esa  
técnica por considerar que no es posible establecer una clara separación entre "error de hecho" y  
"error de Derecho", lo cierto es que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, siguiendo ese camino y 
sobre la base de su experiencia casuística, ha establecido unos criterios interpretativos que nos  
permiten  limitar  el  concepto  de  "error  material"  a  aquellos  supuestos  en  los  que  el  error  es  
apreciable  de  manera  directa  y  manifiesta,  sin  necesidad  de  acudir  a  interpretaciones  o  
razonamientos más o menos complejos, de tal manera que su corrección no cambie el sentido de la  
resolución, manteniéndose éste en toda su integridad después de haber sido subsanado el error. Por  
lo  tanto,  es  "error  material"  aquel  cuya  corrección  no  implica  un  juicio  valorativo,  ni  exige  
operaciones de calificación jurídica o nuevas y distintas apreciaciones de prueba, ni supone resolver  
cuestiones discutibles  u opinables  por  evidenciarse  el  error  directamente  al  deducirse,  con toda 
certeza,  del  propio  texto  de  la  Sentencia,  sin  necesidad  de  hipótesis,  deducciones  o  
interpretaciones».

O concepto de erro material elaborado polo Tribunal Supremo recóllese na STS de 15-2-2006:

«La jurisprudencia de esta Sala como expone el motivo viene realizando una interpretación del error 
material que puede resumirse o compendiarse del siguiente modo: el error material o de hecho se  
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caracteriza  por ser ostensible, manifiesto e indiscutible,  implicando, por sí  solo, la evidencia del  
mismo,  sin  necesidad  de  mayores  razonamientos,  y  exteriorizándose  prima  facie  por  su  sola 
contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, 
que ostenta el error de derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de 
rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes 
circunstancias: Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones  
aritméticas,  o  transcripciones  de  documentos,  que  el  error  se  aprecie  teniendo  en  cuenta 
exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierta, que sea patente y 
claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables, que no se proceda 
de oficio  a  la  revisión de  actos  administrativos  firmes  y  consentidos,  que no  se  produzca  una  
alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación  
implique un  juicio  valorativo  o  exija  una  operación de  calificación  jurídica),  que  no  padezca  la  
subsistencia del acto administrativo es decir, que no genere la anulación o revocación del mismo, en 
cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las  
debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico  
contenido  dispositivo,  sustantivo  y  resolutorio  que  el  acto  rectificado,  sin  que  pueda  la  
Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión, y  
que se aplique con profundo criterio restrictivo.

En este sentido la Sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil expuso que "no puede, pues,  
calificarse como error material de un acto administrativo, cuando la rectificación del mismo, implique  
un juicio valorativo, o cuando represente claramente una alteración del sentido del acto, de tal modo 
que  si  la  rectificación  implica  en  realidad,  un  sentido  y  alcance  contrario  o  diferente  del  acto 
originario,  modificando su  contenido  en la  descripción  y valoración de datos,  la  rectificación se  
convierte en realidad en revocación de oficio que requiere el procedimiento específico de los arts.  
109 y 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo -sentencias del Tribunal Supremo de 27 de 
febrero y 25 de mayo de 1990, 16 de noviembre de 1998 y 9 de diciembre de 1999"».

CONCLUSIÓN
Considerando que a contabilidade é unha ferramente posta en man dos xestores políticos  polo que 
debe  “rendir  la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de 
decisiones”,  reflexando  a  verdadeira  situación  económico-financiera  que  permita  a  toma  de 
decisións, é polo que,  unha vez  informadas e explicadas as rectificacións contables   que foron 
realizadas nos estados contables  que formaban a Conta Xeral do exercicio 2012,  procede, polos 
motivos anteditos,   a aprobación da rectificación dos estados que forman a  Conta Xeral  polo Pleno 
da Corporación,  previo dictame da Comisión Informativa de Contas, 
Unha  vez   aprobada  a  rectificación   polo  Pleno  deberá  remitirse  telemáticamente  a  través  da 
plataforma habilitada a tal efecto  polo Tribunal de Contas os novos ficheiros XBRL  coa información 
contable do exercicio 2012.

OBSERVACIÓNS
Acompáñase ó presente informe os novos estados contables rectificados que formarían a Conta Xeral 
do exercicio 2012. A estos estados contables, adxuntouse  aqueles  apartados da memoria que se 
realizan manualmente pola Intervención e que xa figuraban no anterior expediente. 

Fene, a 11 de novembro de 2013. 
A Interventora
Marta Roca Naveira”

Considerando que a contabilidade é unha ferramente posta en man dos xestores políticos  polo que 
debe “rendir la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones”, 
reflexando a verdadeira situación económico-financiera que permita a toma de decisión.

Esta  Alcaldía, eleva ó Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión  Especial  de Contas, a 
seguinte proposta de acordo:

1º.- Aprobar a rectificación dos estados contables que integran a Conta Xeral do Concello de Fene 
correspondente ó exercicio 2012 nos termos que constan no expediente e dacordo co informado pola 
Intervención municipal con data de 11 de novembro.
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2º.-  Remitir  a  Conta Xeral   rectificada do  Concello  de  Fene correspondente  ó exercicio  2012 ó 
Tribunal de Contas a través da plataforma habilitada ó efecto.

Fene, a 11 de novembro de 2013.
O Alcalde
Gumersindo P. Galego Feal “

Aberto o debate, o voceiro do grupo socialista, don Antón Lois Noceda Carballo, anuncia a abstención 
do  seu grupo porque entenden que os  erros  da acción de goberno  deben ser  emendados  polo 
goberno.

O voceiro do grupo do BNG, don Manuel Polo Gundín, anuncia a abstención do seu grupo polos 
mesmos motivos dados na comisión especial de contas.

Sometido o asunto a votación, foi aprobado por maioría simple de 6 votos do grupo do PP, 
con 9 abstencións (4 do grupo socialista, 4 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto).

Á vista do resultado do votación, o pleno acorda:

1º.- Aprobar a rectificación dos estados contables que integran a Conta Xeral do Concello 
de Fene correspondente ó exercicio 2012 nos termos que constan no expediente e dacordo 
co informado pola Intervención municipal con data de 11 de novembro.

2º.- Remitir a Conta Xeral  rectificada do Concello de Fene correspondente ó exercicio 
2012 ó Tribunal de Contas a través da plataforma habilitada ó efecto.

Non habendo máis asuntos a tratar a presidencia declara rematado o acto sendo as 8:47 horas, de 
todo o que como secretaria dou fe.

O alcalde A secretaria

Gumersindo Pedro Galego Feal Estefanía Manteiga Lamas
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