
 

 

Os grupos políticos con representación na Deputación da Coruña (Alternativa dos Veciños, 

BNG-Asembleas Abertas, Compostela Aberta, Marea Atlántica, PSdeG-PSOE e Partido 

Popular) presentan a seguinte, 

 

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. 

 

A Coruña, 26 de xaneiro  de 2017 

 

 

 

Julio Sacristán de Diego                                    Xosé Regueira Varela  

Portavoz do Grupo PSdG-PSOE                         Portavoz do Grupo do BNG                                         

 

 

 

 

 

Agustín Hernández  Fdez de Rojas                   Daniel Díaz Grandío 

 Portavoz Grupo Partido Popular          Portavoz do Grupo da Marea Atlántica               

 

 

 

 

Manuel Dios Diz                                              Ángel García Seoane 

Portavoz Grupo Compostela Aberta               Portavoz do Grupo Alternativa dos Veciños               

 


