RELACIÓN DE ACORDOS APROBADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 10 DE SETEMBRO DE 2021.
* Declaración institucional de apoio ao pobo afgán

Información e actas
1. Toma de posesión de novos membros da Corporación
2. Aprobación da acta da sesión anterior, número 7/21, do 30 de xullo
3. Dación de conta das Resolucións da Presidencia desde o 24 de xullo ata o 3 de
setembro de 2021.
4. Proposición da Presidencia sobre cambio de data da sesión ordinaria do noveno
mes de 2021.
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais
5. Aprobación técnica do PLAN DE SENDAS PEONIS 2021, TERCEIRA FASE
integrada polo proxecto DP 4803 mellora seguridade viaria senda PQ 7+100 a 10+332
- Pontedeume
Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento
6. Dación de conta do Modificado do Proxecto Básico e de Execución do "Mercado
Cultural" - Adaptación para Centro Cultural da Planta Alta do Mercado Municipal de
Fisterra.
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Turismo e Patrimonio
Histórico e Cultural
7. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Pav. V. P. en Trece (A
Baña)", do Concello da Baña, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2020 co código
2020.2000.0106.0.
8. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Soterramento de
liña de baixa tensión para alimentación de centro de telecomunicacións en Sembra",
do Concello de Cee, incluído na segunda e derradeira fase do Plan provincial de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+ Adicional 1/2019 por maior achega provincial co código 2019.2001.0656.0
9. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Pavimentación de
viais na parroquia de Souto", do Concello de Paderne, incluído na primeira fase do
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) POS+ Adicional 1/2018 por maior achega provincial, co código
2018.2001.0697.0
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Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior
10. Aprobación da toma de coñecemento da información sobre o período medio de
pago a provedores á que se refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo,
correspondente ao mes de xullo de 2021 e relación detallada de todas as facturas
pagadas pola Deputación, polo Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento
da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña entre o 1 e o 31
de xullo de 2021.
11. Dación de conta da tramitación polo Consorcio Provincial Contraincendios e
Salvamento da Coruña da Conta Xeral do exercicio 2020.
12. Dación de conta da tramitación pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da
Coruña (FAEPAC) das contas anuais do exercicio 2020.
13. Aprobación definitiva da Conta Xeral do Orzamento da Deputación provincial do
exercicio 2020.
14. Dación de conta das liñas fundamentais dos orzamentos do exercicio 2022.
15. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal Nº 2 reguladora da taxa por
servizo de publicacións do Boletín Oficial da Provincia.
16. Aprobación da corrección de erro material na modificación da relación de postos
de traballo 2021.
17. Dación de conta das resolucións de presidencia número 29486/2021, 30000/2021,
30526/2021, 31103/2021 e 31104/2021 polas que se nomea e cesa persoal eventual.
ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIÓNS
Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre defensa da educación
Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre o apoio aos traballadores da
antiga Alcoa Coruña
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Declaración institucional en apoio ao pobo afgán.
A Deputación da Coruña manifesta a incondicional defensa da liberdade das persoas
e do respecto aos seus dereitos en todos os lugares do mundo.
Nas últimas semanas estamos a presenciar convulsos acontecementos e
desesperación en milleiros das persoas que tentan abandonar o seu país por tremor a
posibles represalias.
A toma do poder por parte dos talibáns tras anos de intervención internacional trae
novas e imaxes que consternan e inquedan por canto poidan ser a antesala da volta a
un réxime represivo histórico neste país asiático, que supón unha especial ameaza
para a integridade das mulleres e das nenas.
Os dereitos das mulleres e das nenas deben ir nunha soa dirección, e é ir cara
adiante. As mulleres e as nenas afgás desenvolveron un papel decisivo na historia do
seu país. É fundamental que o sigan a facer e que se protexan os seus dereitos
gañados con tanto esforzo.
Calquera pobo debe ser dono do seu propio destino, e reclamamos que a cidadanía
afgá poida participar dunha convivencia pacífica e respectuosa con todas as crenzas
relixiosas, opinións políticas e decisións de vida, permitindo a cada persoa aspirar ao
seu desenvolvemento como ser humano.
Por outra banda, dende a Deputación da Coruña queremos instar aos líderes talibáns
a que protexan os dereitos humanos fundamentais de tódalas persoas, especialmente
os das mulleres e as nenas e esixirlles o seu compromiso no cumprimento dos
tratados internacionais que garanten a igualdade de toda a cidadanía.
Polo exposto, instamos a todas as institucións públicas, comunidade internacional e
sociedade civil a non escatimar esforzos e accións para garantir os dereitos da
cidadanía do pobo afgán, atendendo ás voces de auxilio que chegan dende
Afganistán, especialmente das mulleres e das nenas.
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1.- Toma de posesión de novos membros da Corporación
Don Valentín Alfonsín Somoza, Don Ignacio Codesido Barreiro, Don Antonio Deibe
Sanmartín, Don José Javier Pego Sampedro, Don José Luis Pérez Añón e don José
Francisco Santos Regueiro, toman posesión do seu cargo, con arranxo á fórmula
establecida no R.D. 707/1979, de 5 de abril,, séndolle imposta seguidamente a
medalla da provincia como atributo do seu cargo de deputado/a provincial.
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2.- Aprobación da acta da sesión anterior, número 7/21, do 30 de xullo
Apróbase a acta da sesión anterior, número 7/21, do 30 de xulo.
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3.- Dación de conta das Resolucións da Presidencia desde o 24 de xullo ata o 3
de setembro de 2021.
Dáse conta das Resolucións da Presidencia desde o 24 de xullo ata o 3 de setembro
de 2021.
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4.- Proposición da Presidencia sobre cambio de data da sesión ordinaria do
noveno mes de 2021.
Don Valentín González Formoso, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,
Visto que o artigo 46.2 da lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local (LBRL), conforme á redacción introducida pola Lei 11/1999, do 21 de abril,
ordena que o Pleno das Deputacións Provinciais celebre sesión ordinaria como
mínimo cada mes e que, por outra banda, o artigo 35 do Regulamento orgánico da
Deputación Provincial da Coruña (RODC), concordante co artigo 58 do Regulamento
de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado polo
Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro (ROF), atribúe ao Pleno a decisión sobre
o réxime de sesións da Corporación Provincial.
Tendo en conta que a sesión plenaria correspondente ao oitavo mes de 2021
celebrarase o día 10 de setembro e que a seguinte sesión ordinaria correspondería
celebrala o día 24 de setembro, cun tempo excesivamente curto entre unha e outra
sesión que non permitiría a axeitada preparación de novos asuntos,
Polo tanto e como excepción singular do réxime ordinario establecido en sesión do 23
de xullo de 2019,
PROPÓN AO PLENO, previa ratificación da inclusión na orde do día consonte ós
artigos 71.2 e 56.4 do Regulamento Orgánico, a adopción do seguinte acordo:
"A sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial correspondente ao noveno mes
de 2021 celebrarase o día 1 de outubro, venres, a partir das doce horas"

**RPT-6654235

5.- Aprobación técnica do PLAN DE SENDAS PEONIS 2021, TERCEIRA FASE
integrada polo proxecto DP 4803 mellora seguridade viaria senda PQ 7+100 a
10+332 - Pontedeume
Aprobar técnicamente o PLAN DE SENDAS PEONIS 2021, TERCEIRA FASE
integrada polo proxecto DP 4803 mellora seguridade viaria senda PQ 7+100 a 10+332
- Pontedeume
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6.- Aprobación da toma de coñecemento do Modificado do Proxecto Básico e de
Execución do "Mercado Cultural" - Adaptación para Centro Cultural da Planta
Alta do Mercado Municipal de Fisterra.
1. Tomar coñecemento do Modificado do Proxecto Básico e de Execución do
"Mercado Cultural" - Adaptación para Centro Cultural da Planta Alta do Mercado
Municipal de Fisterra, Referencia: 2017/002 asinado polo arquitecto Vicente Rivas
Negreira, Nº COAG 1542 o 16 de xullo de 2020 e cun orzamento de contrata de
340.797,71 €, obxecto do convenio co concello de Fisterra (núm.110/2019 de 27 de
decembro), polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o seu
cofinanciamento.
2. Aprobar unha nova porcentaxe de financiación provincial do 58,68584% o que
supón unha achega de 200.000,00 €
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7.- Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Pav. V. P. en Trece
(A Baña)", do Concello da Baña, incluído no Plan provincial de cooperación ás
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+
2020 co código 2020.2000.0106.0.

Logo de ver as Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2020, aprobadas
polo Pleno desta Deputación o día 25 de outubro de 2019 e publicadas no Boletín
Oficial da Provincia (BOP) número 208 do 31 de outubro de 2019.
Logo de ver que o Pleno desta deputación na sesión ordinaria realizada o 26 de xuño
de 2020, en relación coa Resolución da Presidencia número 23130 do 29 de xullo de
2020, aprobou o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2020 e o seu Plan complementario.
Logo de ver que no Anexo a este acordo figura a listaxe completa dos investimentos
que se inclúen no POS+ 2020 no que figura, entre outras, a obra do Concello da Baña
denominada “Pav. V. P. en Trece. (A Baña)”, co código 2020.2000.0106.0.
Logo de presentar o Concello da Baña un proxecto modificado desta obra, sen
variación do seu orzamento, a certificación acreditativa da súa aprobación polo
órgano municipal competente, así como o resto da documentación administrativa e
técnica necesaria e tendo en conta o informe favorable do Servizo de Asistencia
Técnica a Municipios desta Deputación.
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA
1.- Aprobar o proxecto modificado da obra do Concello da Baña denominada “Pav. V.
P. en Trece (A Baña)”, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos
de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2020 co código
2020.2000.0106.0, que fora aprobado polo Pleno desta Deputación na sesión
realizada o 26 de xuño de 2020, en relación coa Resolución da Presidencia número
23130 do 29 de xullo de 2020, cun orzamento de contrata de 52.051,63 €, que aínda
que non supón variación do seu orzamento de contrata, implica a ampliación e
modificación da xeometría de varios ramais, así como a introdución de novas partidas
debido a necesidades sobrevenidas non previstas no proxecto técnico inicial.
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Proxecto Modificado
“ Pav. V. P. en Trece (A Baña)” Concello da Baña
2020.2000.0106.0

Axentes financeiros
Deputación
Concello
Total

Orzamento
de contrata

Orzamento de
adxudicación

Baixa

52.051,63

49.449,05

2.602,58

0,00

0,00

0,00

52.051,63

49.449,05

2.602,58

2.- A achega provincial a esta obra financiarase con cargo ao crédito consignado na
partida 0430 /4530 / 76201 do vixente orzamento provincial.
3.- Notificar este acordo ao Concello da Baña para os efectos oportunos.
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8.- Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado
"Soterramento de liña de baixa tensión para alimentación de centro de
telecomunicacións en Sembra", do Concello de Cee, incluído na segunda e
derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2019 por
maior achega provincial co código 2019.2001.0656.0
Logo de ver o expediente relativo á aprobación do proxecto modificado do
investimento denominado “Soterramento de liña de baixa tensión para alimentación de
centro de telecomunicacións en Sembra”, do Concello de Cee, incluído na segunda e
derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2019 por maior achega
provincial co código 2019.2001.0656.0, no que se acreditan os seguintes
ANTECEDENTES:
Logo de ver o acordo do Pleno desta deputación do 20 de decembro de 2019, que en
relación co acordo do 26 de abril de 2019, aprobou a segunda e derradeira fase do
POS+Adicional 1/2019 por maior achega provincial, na que se inclúe este
investimento cos datos que se indican a continuación:

Financiamento
Concello

Código

Denominación

Cee

2019.2001.0656.0

Soterramento liña de B.T.
centro telecomunicacións en
Sembra

Deputación
21.619,21

Concello
12.509,40

Orzamento
Total
34.128,61

Logo de ver que o Concello de Cee, mediante Resolución da Alcaldía do 29 de xullo
de 2020, adxudicoulle a obra a Rubén José Noya Mallo, co NIF 44849273D e que o
17 de febreiro de 2021 levantouse un acta de suspensión temporal das obras, asinada
dixitalmente polo director da obra, Pablo Rojo Losada e polo adxudicatario, na que o
director da obra informa de que unha vez iniciadas as obras, constátase a necesidade
da redacción dun proxecto modificado motivado pola constante aparición de rocha nas
escavacións das gabias, polo que considera oportuno a suspensión temporal do prazo
de execución ata a aprobación do dito proxecto modificado, suspensión que se
decreta a través da Resolución ditada pola Alcaldía do concello o 18 de febreiro de
2021.
Logo de aprobar o Pleno do Concello de Cee un proxecto modificado deste
investimento, asinado dixitalmente o 7 de maio de 2021 polo enxeñeiro técnico
industrial e director da obra, que xa redactara o proxecto inicial e o 10 de maio de
2021 polo adxudicatario, que manifesta deste xeito a súa conformidade coa
modificación, sen variación do seu orzamento de contrata, previos os informes
técnicos e xurídicos favorables, para dar solución á aparición constante de rocha nas
escavacións das gabias e aos condicionantes impostos pola compañía
subministradora.
Tendo en conta que segundo o informe técnico-xurídico (Anexo VI), asinado
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dixitalmente o 2 de xullo de 2021 pola arquitecta técnica municipal e pola secretaria
do concello, constan no expediente as autorizacións necesarias sobre as tres parcelas
nas que quedará imposta unha servidume de paso para o servizo de mantemento e
en consecuencia para levar a cabo o referido proxecto modificado.
Tendo en conta que este proxecto modificado foi supervisado favorablemente polo
Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta deputación o 13 de maio de 2021
FUNDAMENTOS DE DEREITO:
Logo de ver as Bases Reguladoras do POS+ 2019, aprobadas mediante acordo
plenario adoptado na sesión realizada o 28 de setembro de 2018 e publicadas no
BOP número 188, do 2 de outubro de 2018 e que lle son aplicables ao POS+
Adicional 1/2019
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA:
1.- Aprobar o proxecto modificado do investimento denominado “Soterramento de liña
de baixa tensión para alimentación de centro de telecomunicacións en Sembra”, do
Concello de Cee, incluído na segunda e derradeira fase do Plan provincial de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+ Adicional 1/2019 por maior achega provincial, co código 2019.2001.0656.0, sen
variación económica, que está adxudicado e que se aprobou polo concello previos os
correspondentes informes técnicos e xurídicos favorables e coa conformidade do
director da obra e do adxudicatario e que conta coas autorizacións dos propietarios
dos terreos afectados e coa supervisión favorable do Servizo de Asistencia técnica a
Municipios desta deputación, coa única finalidade de dar solución á aparición
constante de rocha nas escavacións das gabias e aos condicionantes impostos pola
compañía subministradora, sendo os seus datos os que se indican na seguinte táboa:

Contrata Adxudicación
Concello de Cee Deputación 21.619,21
Código:
12.509,40
2019.2001.0656.0 Concello
34.128,61
“Soterramento liña
de B.T. centro
telecomunicacións
en Sembra”
Total

21.619,21

Baixa
0,00

5.242,79 7.266,61
26.862,00 7.266,61

Pendente
Certificado certificar
0,00 21.619,21
0,00

5.242,79

0,00 26.862,00

2.- A achega provincial a este investimento financiarase con cargo á partida
orzamentaria 0430/1656/76201 do vixente orzamento provincial.
3.- Notificarlle este acordo ao Concello de Cee para os efectos de que poida continuar
coa execución deste investimento.
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9.- Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado
"Pavimentación de viais na parroquia de Souto", do Concello de Paderne,
incluído na primeira fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos
de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2018 por
maior achega provincial, co código 2018.2001.0697.0
Logo de ver o expediente relativo á aprobación do proxecto modificado do
investimento denominado “Pavimentación de viais na parroquia de Souto”, do
Concello de Paderne, incluído na primeira fase do Plan provincial de cooperación ás
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional
1/2018 por maior achega provincial, co código 2018.2001.0697.0, no que se acreditan
os seguintes
ANTECEDENTES:
Logo de ver a Resolución da Presidencia desta corporación provincial número
2018/30453, do 12 de setembro de 2018, que en relación co acordo adoptado polo
Pleno provincial na sesión realizada o 16 de maio de 2018, aprobou a primeira fase
do POS+ Adicional 1/2018, no que se inclúe este investimento cos datos que se
indican:
FINANCIAMENTO
Código

Concello

Denominación

2018.2001.0697.0

Paderne

Pavimentación de viais na
parroquia de Souto

Deputación

60.079,56

Concello

0,00

Orzamento
Total
60.079,56

Tendo en conta que o Concello de Paderne, mediante acordo da Xunta de Goberno
Local do 19 de outubro de 2020, adxudicoulle este investimento á empresa BCNOR
Gestión y Soluciones Avanzadas S.L. co NIF B15840861 e que no día de hoxe aínda
non consta que se presentara ningunha certificación.
Logo de aprobar o Concello de Paderne, previos os informes técnicos e xurídicos
favorables e a audiencia do representante da empresa adxudicataria, un proxecto
modificado deste investimento, asinado dixitalmente o 25 de maio de 2021 polo
arquitecto municipal e director da obra, Antonio López Rodríguez, que xa redactara o
proxecto inicial, que mantén o mesmo orzamento de contrata, coa única finalidade de
introducir unha modificación do trazado inicialmente previsto, eliminando varios
tramos da Rede de Souto de Abaixo, pola súa imposibilidade de execución segundo
as especificacións orixinais do proxecto ante a falta de garantía de compactación do
subsolo existente, e en canto ao tramo de pavimento de aglomerado asfáltico,
amplíase un tramo sobre o camiño existente, que non se atopaba grafado no proxecto
orixinal.
Logo de ver o informe técnico (Anexo V), asinado dixitalmente o 30 de xullo de 2021
polo director da obra no que, ademais de xustificar a necesidade da modificación,
indica que para a execución deste proxecto modificado non é necesario solicitar novas
autorizacións dado que non supoñen novas afeccións supramunicipais
**RPT-6654235

Tendo en conta que este proxecto modificado foi supervisado favorablemente polo
Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta deputación o 5 de agosto de 2021.
FUNDAMENTOS DE DEREITO:
Logo de ver as Bases Reguladoras do POS+ 2018, aplicables ao POS+ Adicional
1/2018 e aprobadas mediante acordo plenario adoptado na sesión realizada o 29 de
setembro de 2017 (BOP núm. 188 do 3 de outubro de 2017)
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA:
1.- Aprobar o proxecto modificado do investimento denominado “Pavimentación de
viais na parroquia de Souto”, do Concello de Paderne, incluído na primeira fase do
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) POS+ Adicional 1/2018 por maior achega provincial, co código
2018.2001.0697.0, que foi aprobado mediante a Resolución da Presidencia desta
corporación provincial número 2018/30453, do 12 de setembro de 2018, en relación
co acordo plenario do 16 de maio de 2018, que está adxudicado, que se aprobou polo
concello previos os correspondentes informes técnico e xurídicos favorables e previa
audiencia do representante da empresa adxudicataria e do director da obra, sen
variación do seu orzamento de contrata e que ten como único obxecto adaptar o
proxecto inicial á realidade física dos terreos, descuberta coa realización dos traballos
de acondicionamento do terreo, cos datos que se indican na seguinte táboa:
Pendente
Contrata Adxudicación Baixa Certificado certificar
Concello de
Deputación 60.079,56
Paderne
0,00
Concello
Código:
60.079,56
2018.2001.0697.0
“Pavimentación de
viais na parroquia
de Souto”
Total

60.020,91 58,65
0,00

0,00

60.020,91 58,65

0,00 60.020,91
0,00

0,00

0,00 60.020,91

2.- A achega provincial a este investimento farase efectiva con cargo á partida
orzamentaria 0430/1536/76201 do vixente orzamento provincial.
3.- Notificarlle este acordo ao Concello de Paderne para os efectos oportunos.
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10.- Aprobación da toma de coñecemento da información sobre o período medio
de pago a provedores á que se refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo,
correspondente ao mes de xullo de 2021 e relación detallada de todas as
facturas pagadas pola Deputación, polo Consorcio Provincial Contraincendios e
Salvamento da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da
Coruña entre o 1 e o 31 de xullo de 2021.
PRIMEIRO: Tomar coñecemento dos resultados do período medio de pago a
provedores calculado cos criterios do Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, na
Deputación Provincial da Coruña, no Consorcio Provincial Contraincendios e
Salvamento da Coruña e na Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña do
mes de xullo de 2021.
SEGUNDO: Tomar coñecemento, así mesmo, da relación detallada de todas as
facturas pagadas pola Deputación Provincial da Coruña, polo Consorcio Provincial
Contraincendios e Salvamento da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética
Provincial da Coruña no período comprendido entre o 1 e o 31 de xullo de 2021.
TERCEIRO: Unha vez remitida a información que proceda ao Ministerio de Facenda,
acórdase a publicación desta na páxina de internet da Deputación Provincial da
Coruña.

**RPT-6654235

11.- Dación de conta da tramitación polo Consorcio Provincial Contraincendios
e Salvamento da Coruña da Conta Xeral do exercicio 2020.
Dáse conta da tramitación da Conta Xeral do exercicio 2020 do Consorcio Provincial
Contraincendios e Salvamento da Coruña.

**RPT-6654235

12.- Dación de conta da tramitación pola Fundación Axencia Enerxética
Provincial da Coruña (FAEPAC) das contas anuais do exercicio 2020.
Dáse conta da tramitación das Contas Anuais do exercicio 2020 da Fundación
Axencia Enerxética Provincial da Coruña (FAEPAC).
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13.- Aprobación definitiva da Conta Xeral do Orzamento da Deputación
provincial do exercicio 2020.
1º.- Aprobar definitivamente a Conta Xeral do Orzamento da Deputación provincial do
exercicio 2020.
2º.- Remitila ao Tribunal de Cuentas e o Consello de Contas, conforme co establecido
no artigo 212.5 do TRLRHL, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de
marzo e na regra 51 da orde HAP/1781/2013, do 20 de setembro, polo que se aproba
a Instrucción do modelo normal de contabilidade local; así como ás demais entidades
que proceda a súa remisión, segundo a normativa vixente e tamén proceder á súa
publicación na web institucional.
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14.- Dación de conta das liñas fundamentais dos orzamentos do exercicio 2022.
Dáse conta das liñas fundamentais dos orzamentos do exercicio 2022, de aprobación
pola Presidencia.
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15.- Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal Nº 2 reguladora da
taxa por servizo de publicacións do Boletín Oficial da Provincia.
1.-Aprobar a modificación da ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DA TAXA
POR SERVIZO DE PUBLICACIÓNS DO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA,
modificación (modificación artigo 7, supresión da disposición transitoria única e da
Disposición derrogatoria e engádese unha Disposición adicional) e redacción íntegra,
coa seguinte redacción:
ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DA TAXA POR SERVIZO DE
PUBLICACIÓNS DO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA
Artigo 1. - Fundamento legal.
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo
art. 106 da Lei 7/85 reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co
disposto no art. 132 en relación co artigo 20 do Texto refundido da lei reguladora das
facendas locais aprobado polo R.D.L. 2/2004 do 5 de marzo, e ao abeiro do artigo 2
da Lei 5/2002, do 4 de abril, reguladora dos boletíns oficiais das provincias, a
Deputación Provincial da Coruña establece a taxa pola prestación do servizo de
Publicacións no Boletín Oficial da Provincia, que se rexerá pola presente ordenanza
fiscal.
Artigo 2. - Feito impoñible.
Constitúe o feito impoñible desta taxa:
A inserción de anuncios e documentos no Boletín Oficial da Provincia e a publicación
de boletíns extraordinarios e suplementos que se refira, afecte ou beneficie de modo
particular a persoas ou entidades determinadas.
Artigo 3. - Suxeito pasivo.
Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e
xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, que soliciten a publicación de edictos no Boletín Oficial da
Provincia, e as que sexan beneficiarias ou afectadas polo devandito servizo.
Os suxeitos pasivos ou obrigados tributarios deberán consignar o seu número de
identificación fiscal no escrito polo que solicitan o servizo suxeito a esta taxa.
Artigo 4. - Responsables.
1. - Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, todas as
persoas que sexan causantes ou colaboren na realización dunha infracción tributaria,
así como os copartícipes ou cotitulares das entidades recollidas no artigo 35.4 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que responderán solidariamente en
proporción ás súas respectivas participacións das obrigas tributarias da entidade.
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2. - Serán responsables subsidiarios as persoas ou entidades sinaladas no artigo 43
da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
Artigo 5. - Beneficios fiscais.
1. - De acordo co disposto no artigo 9 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais
non poderán recoñecerse outros beneficios fiscais nos tributos locais que os
expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicación
dos tratados internacionais.
2. - De conformidade co disposto no artigo 11 da Lei 5/2002, do 4 de abril, reguladora
dos Boletíns Oficiais das Provincias, están exentos do pagamento da taxa pola
prestación do servizo de inserción, os seguintes anuncios:
a) A publicación de disposicións e as resolucións de inserción obrigatoria.
b) Os anuncios oficiais, calquera que sexa o solicitante da inserción, cando a
publicación resulte obrigatoria, de acordo cunha norma legal ou regulamentaria, así
como os edictos e anuncios de xulgados e tribunais cando a inserción sexa ordenada
de oficio.
3. - Exceptúanse da exención a que se refire o apartado anterior as seguintes
publicacións:
a) Os anuncios urxentes publicados a instancia dos particulares.
b) Os anuncios urxentes de licitacións de todo tipo de contratos, de acordo co
establecido na súa lexislación específica.
c) Os anuncios urxentes oficiais da Administración de Xustiza a instancia de
particulares.
d) Os anuncios urxentes cuxo custo lles sexa repercutible aos interesados segundo as
disposicións aplicables.
e) Os anuncios urxentes das Administracións públicas derivados de procedementos
suxeitos ao pagamento dunha taxa, prezo público ou outros tipos de dereitos
económicos.
f) Os anuncios urxentes das Administracións públicas que poidan reportar, directa ou
indirectamente, un beneficio económico á Administración pública remitente ou
solicitante, ou tivesen contido económico.
Non se considerará, para estes efectos, que reporta un beneficio económico ou que
teña contido económico as citacións para ser notificados por comparecencia nos
procedementos de recadación dos diferentes tributos ou exaccións parafiscais, nos
casos en que, intentada a notificación ao interesado ou representante por parte da
Administración Tributaria ou entidades e corporacións de dereito público ás que lles
corresponde a súa recadación, esta non fora posible.
g) Os anuncios urxentes das Administracións Públicas que se poidan ou deban
publicar ademais nun diario, segundo disposición legal ou regulamentaria.
Para estes efectos, consideraranse anuncios urxentes os que se definan como tales
na Ordenanza reguladora do Boletín Oficial da Provincia da Coruña e nas súas
disposicións de desenvolvemento.
Artigo 6. - Devengo.
Devengarase a taxa e nace a obriga de contribuír, no momento da publicación do
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texto no Boletín Oficial da Provincia.
Artículo 7.- Bases de Imposición e Tipos de Gravame.
A base impoñible determínase pola cantidade de caracteres (carácter tipográfico
incluídos os espazos en branco) e/ou espazo das imaxes do texto que se vai publicar.
- TARIFA : Publicación de anuncios ou documentos diversos:
- Inserción textos remitidos. Anuncios publicados con carácter urxente :
A- Importe por carácter: 0,0810 euros/carácter.
B- Imaxes: 0,4670 €/cm²
Estas tarifas enténdense sen prexuízo da repercusión legal que, no seu caso, deba
realizarse polos impostos indirectos que graven a prestación do servizo ou acto
suxeito.
Artigo 8. - Normas de xestión.
1. - A Deputación provincial, tras a publicación dos textos, practicará liquidacións
comprensivas dos anuncios e documentos que constitúen o feito impoñible da taxa.
Realizarase unha liquidación por cada publicación de anuncio ou documento que se
publique no BOP.
2. – As ditas liquidacións seran notificadas ao domicilio fiscal do contribuínte, e contra
estas poderanse interpoñer os recursos oportunos nos prazos legalmente
establecidos.
3. - Actos de recadación:
3.1. - Os concellos da provincia da Coruña deberán efectuar o ingreso da débeda
tributaria de acordo co prazo establecido no art. 41 da Ordenanza fiscal xeral.
3.2. - Se, finalizado o prazo expresado, non se efectuase o ingreso da cantidade
debida, a Deputación provincial procederá á extinción da débeda tributaria polo
procedemento de compensación.
3.3. - En calquera caso, considerarase requisito indispensable para a liquidación e
pagamento de calquera débito provincial que os Concellos da Provincia da Coruña
acredores estean ao corrente no pagamento da taxa a devengar pola publicación de
anuncios e documentos no Boletín Oficial da Provincia.
4. - En todo caso, practicarase liquidación, de conformidade co establecido no artigo
7, aos anuncios publicados con carácter urxente.
Artigo 9. - Convenios de colaboración.
Para facilitar a liquidación e pagamento da taxa, ao abeiro do que prevé o artigo 12 da
Lei 5/2002, a deputación poderá aprobar a subscrición de convenios de colaboración
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con:
- Administracións públicas.
- Persoas físicas ou xurídicas que, no exercicio da súa actividade profesional
ou mercantil legalmente autorizada, remitan habitualmente a presentación, a xestión e
o pagamento de publicacións por conta dos seus clientes ou representados.
Artigo 10. - Remisión á Ordenanza fiscal xeral.
En todo o non especialmente previsto nesta ordenanza estarase ao disposto na
Ordenanza fiscal xeral.
Disposición Adicional.- A presidencia da Deputación poderá, mediante resolución,
establecer as disposicións necesarias para o desenvolvemento e a execución desta
ordenanza.
Disposición Final.- A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor o día seguinte da
súa publicación no BOP, permanecendo vixente ata que se acorde a súa modificación
ou derrogación expresa. Así mesmo derroga a ordenanza fiscal Nº 2 aprobada polo
pleno de data 31 de outubro de 2008, así como as súas modificacións posteriores
aprobadas mediante acordos plenarios de data 24/04/2009; 28/10/2011; 26/10/2012 e
25/10/2013.
2.-O acordo que se adopte ao respecto, expoñerase ao público, no taboleiro de
anuncios desta Deputación, durante o prazo de 30 días, para que os interesados
poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións e suxestións que estimen
oportunas, en todo caso os anuncios de exposición ao público publicaranse no Boletín
Oficial da Provincia e nun diario dos de maior difusión da Provincia según establecen
os artigos 49.b da Lei 7/85, de 2 de abril, de bases do réxime local e o art. 17 do Texto
refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo
2/2004 de 5 de marzo.
Unha vez aprobada definitivamente, publicación íntegra do acordo e da redacción
íntegra da ordenanza fiscal Nº 2 reguladora da taxa por servizo de publicacións do
Boletín oficial da provincia.
3.-Entrada en vigor:
a) Se non se producisen reclamacións contra esta, de conformidade co sinalado no
art. 17.4 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, a ordenanza publicarase no Boletín oficial
da provincia e entrará en vigor ao día seguinte ao da súa publicación.
b) Se se producisen reclamacións, unha vez que se resolvan estas, a Corporación
adoptará o Acordo definitivo que proceda, aprobando a redacción definitiva da
Ordenanza así como a data a partir da cal rexerá esta, tras a súa publicación no
Boletín oficial da provincia según o previsto no art. 17.4 do Texto refundido da lei
reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 de 5 de
marzo
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16.- Aprobación da corrección de erro material na modificación da relación de
postos de traballo 2021.

Advertido erro material na modificación da relación de postos de traballo 2021 (anexo
III) publicada no Boletín Oficial da Provincia nº 149 de 9 de agosto de 2021
APROBAR:
A correción do erro indicado no seguinte sentido,
Onde di:
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Debe dicir:
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17.- Dación de conta das resolucións de presidencia número 29486/2021,
30000/2021, 30526/2021, 31103/2021 e 31104/2021 polas que se nomea e cesa
persoal eventual.
Dáse conta das resolucións de presidencia número 29846/2021, 31103/2021 e
31104/2021 polas que se nomea persoal eventual para realizar funcións sinaladas
legalmente como de confianza e asesoramento e das resolucións número 30000/2021
e 30526/2021 polas que se cesa persoal eventual.
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Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre defensa da educación

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este mes de setembro comezará o terceiro curso escolar afectado pola
pandemia da Covid19. Á suspensión das clases presenciais nos primeiros meses da
emerxencia sanitaria en 2020 seguiulle a recuperación parcial da presencialidade no
pasado curso escolar 2020/2021. O persoal docente afronta este inicio de curso
ameazado polos recortes de prazas, o peche de colexios e unha relaxación das
medidas sanitarias que agravan unha situación de precariedade xa crítica. As
decisións da Consellería de Educación e da Xunta de Galiza, lonxe de axudar nun
momento de fatiga acumulada, dificultarán aínda máis unha educación de calidade
para a nosa infancia.
A política de recortes educativos no noso país non é, por desgraza, nova. Feijoo
leva pechados 138 centros públicos de ensino dende a súa chegada á Xunta de
Galiza en 2009, pese a que o número de alumnado matriculado ascendeu nun 8%.
Nestes anos, o orzamento en educación da Xunta de Galiza reduciuse en 113 millóns
de euros, amosando unha aposta decidida por desmantelar o sistema público de
educación.
Este inicio de curso verase polo tanto afectado por claros recortes nunha
situación de incerteza sobre a evolución da pandemia. Os esforzos realizados por
parte da Xunta de Galiza no pasado curso foron insuficientes. Pese a isto, o bo
funcionamento do sistema educativo no último curso pasou polo esforzo e desgaste
do profesorado, persoal non docente e traballadoras de comedores e actividades
extraescolares, xunto á responsabilidade do alumnado, nais e pais. No canto de
redobrar esforzos dende a Consellería de Educación da Xunta de Galiza, este curso
volverase á senda dos peches de centros e recortes de profesorado.
As ANPAS e as centrais sindicais veñen denunciando peches de colexios xa en
firme como a escola Pino de Val, en Mazaricos, na Provincia da Coruña. Xa está
publicada tamén a supresión de 127 aulas de educación infantil, primaria e especial
no país. Ademais, o recorte sen precedentes no profesorado de educación
secundaria levará a unha redución de ata 109 unidades e 150 docentes menos,
rebaixado así o persoal non só respecto ao curso pasado senón tamén respecto ao
curso 2019/2020.
Estas decisións afectarán directamente á calidade da educación na Provincia da
Coruña, aumentando ademais os riscos sanitarios derivados da pandemia e
empeorando as condicións das traballadoras dos colexios e institutos. O último
exemplo, a denuncia das ANPAS e sindicatos no colexio Barrié de la Maza en Sada,
onde a supresión de aulas previstas para o próximo curso influirá directamente na
calidade da educación e na atención tamén ao alumnado con necesidades educativas
especiais.
A situación sen dúbida é inxusta e crítica para un sector chave na sociedade
que leva sufrindo esta crise da Covid19 sostendo a labor educativa en condicións
adversas.
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Polo anteriormente exposto, o pleno da Deputación Provincial da Coruña, adopta
os seguintes acordos:
1. Apoiar nas súas reclamacións ao profesorado, ás centrais sindicais de educación,
ás ANPAS, ao persoal non docente e outras traballadoras dos centros de ensino.
2. Instar á Xunta de Galiza e á Consellería de Educación a frear os recortes de
persoal e os peches de aulas e colexios.
3. Facer traslado desta moción á Consellería de Educación, á Xunta de Galiza, ás
centrais sindicais de ensino e as ANPAS da provincia da Coruña.
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Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre o apoio aos traballadores da
antiga Alcoa Coruña
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 17 de outubro de 2017 a empresa multinacional da produción de aluminio
Alcoa anunciaba por sorpresa e sen negociación previa o peche das súas plantas na
Coruña e Avilés. Desde aquela data deica hoxe, só a loita continuada e solidaria e a
teimosía do seu comité de empresa e cadro de persoal impediu que pechase a fábrica
de aluminios da Coruña. Estamos ante un caso que pon de manifesto o fracaso das
políticas privatizadoras levadas a cabo nos 90 por parte do goberno de Aznar, e que
supuxeron, a venda da empresa pública Inespal a Alcoa por un prezo inferior ao seu
valor contable, tal e como facía constar no seu informe o Tribunal de Contas. Inespal
era, ademais, naquela altura unha empresa rendible que daba beneficios cada ano.
Pero hoxe vemos como proseguen estas políticas nefastas para o mantemento
do emprego industrial do noso país. A escalada inaudita do prezo da enerxía eléctrica
pon en cuestión a a viabilidade de calquera tipo de actividade industrial no noso país.
Así mesmo, o desleixo das administracións competentes e comprometidas mediante
convenio no futuro da antiga Alcoa-Coruña amosa quer a súa falta de vontade política,
quer a súa falta de capacidade para facer efectivos os acordos subscritos.
Só así se explica que tivera que ser unha xuíz a que tivese que decretar, o 5 de
maio deste ano, a intervención da planta da antiga Alcoa na Coruña, logo de que se
demostrase que Alu-Ibérica, propiedade do Grupo Riesgo a quen Parter Capital lle
vender as plantas da Coruña e Avilés, estaba a levar a cabo “operacións que inciden
na descapitalización e despatrimonialización da empresa”, nunha operación que
culminou coa detención do dono de Riesgo, Victor Domenech. Non se precisa un
exemplo máis elocuente ca este para ilustrar a pasividade das administracións central
e autonómica, responsables de fiscalizar un acordo de venda que puxo en mans de
presuntos delincuentes o futuro económico de máis de trescentas familias da comarca
coruñesa.
Ademais das prácticas antes descritas, a antiga propiedade aínda mantén hoxe
o despedimento de 5 persoas do comité de empresa e, a consecuencia da
intervención da empresa, a planta coruñesa atópase parada dende vai semanas e
pechada temporalmente desde o pasado 28 de agosto, coa conseguinte
desvalorización dos seus activos e degradación das súas instalacións e maquinaria.
Cómpre dicir, por último, que a situación do cadro de persoal está chegando
tamén ao límite das súas forzas, logo de case catro anos de mobilización e resistencia
ás manobras das sucesivas propiedades e ao desleixo e abandono das
administracións, tal e como nos manifestaron na xuntanza mantida o pasado 2 de
setembro.

Polo anteriormente exposto, o pleno da Deputación Provincial da Coruña, adopta
os seguintes acordos:
1. A Deputación da Coruña manifesta o seu apoio e solidariedade coa plantilla de
traballadores e traballadoras da antiga Alcoa Coruña.
**RPT-6654235

2. A Deputación da Coruña solicítalle, ademais, ao Ministerio de Industria, ao
Ministerio de Transición Ecolóxica, á Consellaría de Industria, ao administrador
xudicial e ao Concello da Coruña que se reúnan, á maior brevidade posible, co comité
de empresa para coñeceren de primeira man a situación da mesma marcar a folla de
ruta para a súa viabilidade futura.
3. Dar traslado do seguinte acordo ao Comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña,
ao Ministerio de Industria, ao Ministerio de Transición Ecolóxica, á Consellaría de
Industria, ao administrador xudicial e ao Concello da Coruña
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