
RELACIÓN DE ACORDOS ADOPTADOS POLA DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 27 DE 
XANEIRO DE 2017 

 

*Declaración institucional con motivo do día escolar pola non violencia e a paz 

 

*Declaración  institucional  sobre  a  problemática  das prazas  de  tesouraría 
municipal 

 

Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 13/16, do 23 de decembro. 
 
2.-Toma de coñecemento das resolucións da presidencia, da número 31101 á número 
32794 de 2016 e da número 1 á número 2150 de 2017. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento 
 
3.-Posta en coñecemento da tramitación do convenio de colaboración entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello da Capela para a xestión da atención 
de visitantes e outras actividades culturais no Mosteiro de Caaveiro, ano 2017. 
 
Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais e Medio Ambiente 
 
4.-Aprobación do Plan de conservación de vías provinciais 2017, primeira fase. 
 
Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas 
 
5.-Aprobación da información sobre o período medio de pago a provedores a que se 
refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, correspondente ao mes de decembro 
de 2016 e relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación e polo 
Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña entre o 1 e o 31 de 
decembro de 2016. 
 
6.-Aprobación do informe sobre o estado de tramitación das facturas correspondentes 
ao cuarto trimestre de 2016 na Deputación provincial e no Consorcio provincial 
contraincendios e salvamento da Coruña, en aplicación do establecido na Lei 
15/2010, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen 
medidas de loita contra a morosidade nas operación comerciais. 
 
7.-Toma de coñecemento do informe dos dereitos de imposible ou difícil recadación 
dos recursos propios, segundo o disposto no artigo 193 bis do Texto refundido da lei 
reguladora das facendas locais. 
 
8.-Dar conta do orzamento da Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña 
(FAEPAC) correspondente ao exercicio 2017. 
 
 



 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
-Moción dos Grupos provinciais do PSdeG-PSOE e BNG-Asembleas Abertas sobre a 
restitución do acceso universal ao Sistema Nacional de Saúde. 
  
ROGOS E PREGUNTAS 
 



 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DO DÍA ESCOLAR POLA NON 
VIOLENCIA E A PAZ 
 
O 30 de xaneiro de 1948 morría asasinado Mahatma Gandhi, heroico defensor da 
igualdade e da xustiza. Nese mesmo ano, Nacións Unidas aprobaba a Declaración 
Universal dos  Dereitos Humanos. 
 
Desde hai cando menos tres décadas, neste día, por iniciativa da Asemblea Xeral das 
Nacións Unidas, realízanse  diversas actividades nos centros escolares, promovidas 
por entidades da sociedade civil e en moitas ocasións con apoio institucional, a  favor 
da convivencia, da resolución pacífica de conflitos e da eliminación dos 
comportamentos que lesionan a vida en común entre as persoas dentro do ámbito 
educativo, como poden ser o acoso escolar, a discriminación ou a segregación, a 
violencia de xénero, a integración ou calquera outro comportamento violento, sexa ou 
non de índole física.  
 
Tal e como recolle na ONU a Declaración e  o Programa de Acción sobre unha 
Cultura en Paz, aprobada pola Asemblea Xeral o 6 de outubro de 1999, “a paz non é 
só a asusencia de conflitos senón que tamén require un proceso positivo, dinámico e 
participativo no cal se promova o diálogo e se solucionen os conflitos nun espírito de 
entendemento e cooperación mutuos”. 
 
Co ánimo de levar a cabo accións positivas de fomento da Cultura de Paz, reiterando 
compromisos e declaracións anteriores aprobadas por esta institución, a Deputación 
da Coruña promoverá a entrega, a partir do ano 2018, dun premio a través do cla 
recoñecerá as iniciativas ou experiencias de carácter escolar, educativo, 
social,empresarial ou cultural que promovan a resolución pacífica de conflitos, os 
dereitos humanos, a cultura de non violencia,a tolerancia, o entendemento, a 
concordia e a convivencia democrática dentro do ámbito territorial da provincia da 
Coruña. Este premio será entregado no marco temporal da conmemoración do Día 
Escolar pola Paz e Non violencia, o 30 de xaneiro de cada ano. 
 
A Deputación da Coruña reitera, así mesmo, o seu compromiso xa expresado cos 
principios fundacionais da ONU e da UNESCO, entre eles o que insta a construír os 
baluartes da Paz na mente das mulleres e dos homes. 



 
DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  SOBRE  A  PROBLEMÁTICA  DAS PRAZAS  
DE  TESOURARÍA MUNICIPAL 
 
A Comisión Executiva da Fegamp na súa xuntanza de 18 de xaneiro de 2017 adoptou 
o seguinte acordo por unanimidade que se transcribe literalmente e na súa totalidade: 
Un dos problemas que vén afectando ao funcionamento diario dos concellos en 
Galicia é a imposibilidade de cubrir os postos de tesoureiro/a, interventor/a e/ou 
secretaría, por falta de candidatas/os. 
 
Esta incapacidade, que afecta gravemente aos municipios pequenos e medianos, vén 
causada en primeiro lugar, polo feito de que estes funcionarios/as deben ser a día de 
hoxe habilitados nacionais. Os nomeamentos existentes non son suficientes para 
cubrir as vacantes actuais de Galicia. 
Esta situación vense de facer máis crítica por canto o artigo 3 do Real Decreto-Lei 
10/2015 do 11 de setembro polo que se conceden créditos extraordinarios e 
suplementos de crédito no Orzamento do Estado e se adoptan outras medidas en 
materia de emprego público e de estímulo á economía, modifica o exercicio de 
responsabilidade da Tesouraría nas corporacións locais de menos de 5.001 
habitantes, que é o caso de 200 concellos en Galicia. Ata agora podían ocupar eses 
postos con traballadores/as doutras categorías, pero no cambio, impónselles a 
habilitación nacional ou que conten cun/ha funcionario/a propio do grupo A1 que 
voluntariamente se preste a desenvolver o labor. Aínda que se prorrogou a entrada en 
vigor deste artigo durante un ano, a partir de xaneiro de 2017 faise efectiva. Como se 
pode identificar, a situación ocasionaría a parálise da actividade municipal. 
 
Ademais esta cuestión vese empeorada ao supoñer os salarios deses/as 200 
tesoureiros/as un gasto engadido, difícil de asumir e que supón unha flagrante 
contradición coa Lei de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local, así 
como co principio de indemnidade das Facendas Locais e a normativa de Estabilidade 
Orzamentaria. 
 
Conscientes das fondas consecuencias que isto suporía, a Comisión Executiva da 
Fegamp acorda por unanimidade apelar á busca dunha solución. Isto pasaría por 
prorrogar a obrigatoriedade da habilitación nacional para os/as tesoureiros/as dos 
concellos de menos de 5.001 habitantes, ata que haxa convocatorias públicas 
suficientes ou se modifique a Lei de Bases de Réxime Local. A petición tamén se 
estende para os concellos de menos de 20.000 habitantes, eliminando a 
obrigatoriedade, no caso de reforma da Lei. 
 
En vista da grave situación anteriormente descrita pola Fegamp, o Pleno da 
Corporación provincial súmase a esta petición e insta ao goberno do estado aprobar 
unha prórroga da obrigatoriedade da habilitación nacional para os/as tesoureiros/as 
dos concellos de menos de 5.001 habitantes, ata que haxa convocatorias públicas 
suficientes ou se modifique a Lei de Bases de Réxime Local e para os concellos de 

menos de 20.000 habitantes, no caso de reforma da Lei. 



 

1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 13/16, DO 23 DE 
DECEMBRO. 
 
 Apróbase a acta da sesión anterior, número 13/16, do 23 de decembro. 



 
2.-TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DA PRESIDENCIA, DA 
NÚMERO 31101 Á NÚMERO 32794 DE 2016 E DA NÚMERO 1 Á NÚMERO 2150 
DE 2017. 
 
 A Corporación toma coñecemento das resolucións da Presidencia, da número 
31101 á número 32794, de 2016 e da número 1 á número 2150 de 2017. 



 
3.-POSTA EN COÑECEMENTO DA TRAMITACIÓN DO CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O 
CONCELLO DA CAPELA PARA A XESTIÓN DA ATENCIÓN DE VISITANTES E 
OUTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS NO MOSTEIRO DE CAAVEIRO, ANO 2017. 
 

 O Pleno toma coñecemento da tramitación do convenio de colaboración entre 
a Deputación Provincial da Coruña e o Concello da Capela para a xestión da atención 
de visitantes e outras actividades culturais no Mosteiro de Caaveiro, ano 2017. 



 
4.-APROBACIÓN DO PLAN DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PROVINCIAIS 2017, 
PRIMEIRA FASE. 
 
1.- Aprobar o Plan de CONSERVACION DE VÍAS PROVINCIAIS 2017  PRIMEIRA  
FASE cun orzamento total de 7.635.069,03.- euros, con cargo á aplicación 
0410/4531/61900 que se detalla: 

 

DENOMINACION PRESUPOSTO CODIGO 

GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA 260.541,66 1711000001.0 

GRUPO 1B.- CARIÑO 163.258,97 1711000002.0 

GRUPO 2.- MAÑON E AS PONTES 151.778,00 1711000003.0 

GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO 184.003,96 1711000004.0 

GRUPO 4.- FERROL E NARON 165.120,18 1711000005.0 

GRUPO 5.- MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS 272.825,13 1711000006.0 

GRUPO 6.- ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA 163.728,78 1711000007.0 

GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO, PADERNE E PONTEDEUME 309.987,00 1711000008.0 

GRUPO 8.- IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR 228.336,75 1711000009.0 

GRUPO 9.- OLEIROS E SADA 436.154,56 1711000010.0 

GRUPO 10.- CAMBRE E CARRAL 223.619,08 1711000011.0 

GRUPO 11.- ABEGONDO, BERGONDO, BETANZOS E 
PADERNE 247.502,86 1711000012.0 

GRUPO 12.- ARANGA, OZA- CESURAS, COIROS E CURTIS 196.940,13 1711000013.0 

GRUPO 13.- BOIMORTO, FRADES, MESIA, ORDES, OROSO E    
VILASANTAR 298.577,12 1711000014.0 

GRUPO 14.- MELIDE, SANTISO, SOBRADO E TOQUES 226.165,31 1711000015.0 

GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E TOURO 270.522,97 1711000016.0 

GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO 449.098,70 1711000017.0 

GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA E A LARACHA 258.298,06 1711000018.0 

GRUPO 18.- CABANA, CORISTANCO, MALPICA, PONTECESO 
E ZAS 383.736,91 1711000019.0 

GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE, MUXÍA E VIMIANZO 180.745,03 1711000020.0 

GRUPO 20.- CEE, CORCUBIÓN, DUMBRÍA E MAZARICOS 217.857,20 1711000021.0 

GRUPO 21.- AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO DUBRA 178.412,31 1711000022.0 

GRUPO 22.- ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZO E VAL DO    
DUBRA 296.775,82 1711000023.0 

GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES 197.772,85 1711000024.0 

GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA 218.083,90 1711000025.0 

GRUPO 25.- BRION, DODRO, PADRON E ROIS 241.800,45 1711000026.0 

GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA 233.793,14 1711000027.0 

GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO 208.975,83 1711000028.0 

GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO SON E RIBEIRA 289.579,74 1711000029.0 

GRUPO 34.- DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO 232.727,38 1711000030.0 

GRUPO 35.- DP-2904, CORISTANCO A SANTA COMBA 26.426,16 1711000031.0 



GRUPO 36.- DP-3404, SERRA DE OUTES A DUMBRÍA 221.923,09 1711000032.0 

TOTAL 7.635.069,03 
  

2.-  Expor ao público os proxectos mediante anuncio que se vai publicar no Boletín 
Oficial da Provincia nun prazo de dez días para os efectos de reclamacións, 
transcorrido o cal sen que estas se produzan, consideraranse definitivamente 
aprobados. 
 
3.- Remitir o expediente para coñecemento e informe da Xunta de Galicia e da 
Comisión Galega de Cooperación Local para os efectos da coordinación establecidos 
nos artigos 112 e concordantes da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local 
de Galicia, podéndose proseguir as actuacións unha vez que transcorra o prazo de 
dez días sen que se emita ningún informe. 
 



 

5.-APROBACIÓN DA INFORMACIÓN SOBRE O PERÍODO MEDIO DE PAGO A 
PROVEDORES A QUE SE REFIRE O REAL DECRETO 635/2014, DO 25 DE 
XULLO, CORRESPONDENTE AO MES DE DECEMBRO DE 2016 E RELACIÓN 
DETALLADA DE TODAS AS FACTURAS PAGADAS POLA DEPUTACIÓN E POLO 
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRAINCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA 
ENTRE O 1 E O 31 DE DECEMBRO DE 2016. 
 
1.- Tomar coñecemento dos resultados do período medio de pagamento a provedores 
calculado cos criterios do Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, na Deputación 
provincial e no Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento para o mes de 
decembro de 2016. 
 
2.- Tomar coñecemento da relación detallada de todas as facturas pagadas pola 
Deputación provincial e polo Consorcio contra Incendios e Salvamento da Provincia 
da Coruña no período comprendido entre o 1 e o 31 de decembro de 2016. 
 
3.- Unha vez remitida a información ao Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas, acórdase a súa publicación na páxina web da Deputación provincial da 
Coruña. 



 
6.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE O ESTADO DE TRAMITACIÓN DAS 
FACTURAS CORRESPONDENTES AO CUARTO TRIMESTRE DE 2016 NA 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL E NO CONSORCIO PROVINCIAL 
CONTRAINCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA, EN APLICACIÓN DO 
ESTABLECIDO NA LEI 15/2010, DE MODIFICACIÓN DA LEI 3/2004, DO 29 DE 
DECEMBRO, POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LOITA CONTRA A 
MOROSIDADE NAS OPERACIÓN COMERCIAIS. 
 
1º. Tomar coñecemento do informe emitido pola Intervención en cumprimento do 
establecido no artigo 5 da Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, 
do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas 
operacións comerciais, así como do estado de tramitación das facturas exposto nos 
distintos informes das Unidades tramitadoras. 

2º. Dispor que se publique na páxina web da Deputación a documentación 
referenciada no apartado anterior, para xeral coñecemento. 

3º. Enviar a devandita documentación aos órganos competentes da comunidade 
autónoma e do Ministerio de Economía e Facenda. 



 
7.-TOMA DE COÑECEMENTO DO INFORME DOS DEREITOS DE IMPOSIBLE OU 
DIFÍCIL RECADACIÓN DOS RECURSOS PROPIOS, SEGUNDO O DISPOSTO NO 
ARTIGO 193 BIS DO TEXTO REFUNDIDO DA LEI REGULADORA DAS 
FACENDAS LOCAIS. 
 

O Pleno toma coñecemento do informe dos dereitos de difícil ou imposible 
recadación dos recursos propios, segundo o disposto no artigo 193 bis do Texto 
refundido da lei reguladora das facendas locais. 



 
8.-DAR CONTA DO ORZAMENTO DA FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA 
PROVINCIAL DA CORUÑA (FAEPAC) CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2017. 

 
O Pleno toma coñecemento da aprobación do orzamento da Fundación 

Axencia Enerxética provincial da Coruña correspondente ao exercicio 2017. 

 



 

Os grupos do PSdeG-PSOE e  BNG-Asembleas Abertas que conforman o goberno da 
Deputación Provincial da Coruña presentan a seguinte, 
 
 
MOCIÓN SOBRE A RESTITUCIÓN DO ACCESO UNIVERSAL AO SISTEMA 
NACIONAL DE SAÚDE 
 
ANTECEDENTES DE FEITO 
O dereito á saúde queda recollido na Constitución española no seu artigo 43, capítulo 
terceiro (“Dos principios reitores da política social e económica”). A sanidade é unha 
das competencias que poden ser delegadas ás comunidades autónomas, e son varios 
os estatutos de Autonomía que recollen o principio de universalidade do acceso á 
atención sanitaria.  
 
O Consello de Ministros aprobou o 20 de abril de 2012 o Real Decreto-lei 16/2012 de 
medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde e 
mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións, polo que se puxo en 
andamento unha reforma estrutural do Sistema Nacional de Saúde. Con data de 4 de 
agosto de 2012, publicouse o Real decreto 1192/2012 que desenvolve os requisitos e 
condicións das figuras de persoas aseguradas e beneficiarias do Sistema Nacional de 
Saúde.  
 
Esta disposición supuxo unha transformación profunda do noso sistema sanitario. Por 
unha banda, reduciu a carteira básica de servizos, reducindo a achega pública sobre 
medicamentos, prestacións e recursos sanitarios, co conseguinte incremento do gasto 
para as familias. Por outra banda, modificouse o dereito de acceso ao SNS, 
supeditando este á condición de “asegurado” ou “beneficiario. Desta forma, a nova 
lexislación rompeu co principio fundamental de Universalidade do Sistema Nacional 
de Saúde. Os efectos desta medida foron devastadores sobre a poboación máis 
vulnerábel, tal como foi documentado ao longo dos últimos anos por diversas 
organizacións sociais. Algúns informes recentes advirten dos numerosos casos en 
todo o territorio español de persoas que viron vulnerado o seu dereito humano á 
saúde, como consecuencia da exclusión sanitaria. Neste sentido a área sanitaria de 
Galicia non é unha excepción e son múltiples os casos de vulneración que nos 
reportan as organizacións sociais. 
 
Xa desde o momento da súa aprobación o RDL 16/2012 foi contestado desde 
algunhas autonomías, que rexeitaron a súa aplicación ou proveron mecanismos para 
evitar que as persoas en situación irregular, ficaran totalmente fóra do sistema 
sanitario. Paulatinamente, ao longo de 2015, varios gobernos autonómicos aprobaron 
decretos, instrucións e ordes que ampliaban substancialmente o acceso ao sistema 
por parte destas persoas. Estas medidas, aínda que positivas, non foron suficientes 
para reverter as consecuencias da exclusión sanitaria imposta polo Real Decreto-lei 
16/2012. 
 
En vista da situación anteriormente descrita, faise evidente que o fin definitivo da 
exclusión sanitaria e a restitución dun sistema sanitario verdadeiramente universal só 
poden chegar a través dunha modificación lexislativa de alcance nacional.  
 



Por todo iso, os Grupos do BNG-Asembleas Abertas e PSdG-PSOE  da Deputación 
solicitan do Pleno da Corporación provincial a adopción do seguinte: 
 
ACORDO 
 
Solicitar ao goberno de España a derrogación do RDL 16/2012 
 

 


