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Orde do día dos asuntos tratados na sesión plenaria ordinaria do 31 de xaneiro de 2020, ás 

12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información e actas  

1. Aprobación das actas plenarias seguintes: ordinaria número 15/19 de 20 de decembro e 

extraordinaria número 1/20, de 17 de xaneiro  

2. Dación de conta das resolucións ditadas pola Presidencia desde o 14 de decembro de 2019 

ata o 24 de xaneiro de 2020  

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais  

3. Aprobación do plan de conservación en vias provinciais 2020; primeira fase  

Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento  

4. Dación de conta ao Pleno da Corporación Provincial da aprobación do Plan Anual de 

Contratación para o ano 2020.  

Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior  

5. 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 

decembro de 2019 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 decembro de 2019.  

6. Dación de conta 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.  

7. Dación de conta do anticipo da liquidación definitiva do exercicio 2019 ás entidades públicas 

usuarias dos servizos tributarios.  

8. Aprobación definitiva da relación de postos de traballo, cadro de persoal e organigrama 

2020  

9. Dación de conta das resolucións de presidencia números 38340, do 30 de outubro de 2019, 

42632, do 26 de novembro de 2019 e 52, do 9 de xaneiro de 2020.  

Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible  

10. Aprobación dun convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o 
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Hogar Español de Montevideo, da República Oriental do Uruguai, para o cofinanciamento dos 

gastos de funcionamento do Fogar de Acollida no ano 2019  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIÓNS  

1.Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica para a posta en marcha dun Plan director de 

estradas provinciais  

I.Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica para a elaboración dun estudo que permita a 

racionalización da titularidade das vías provinciais 

2.Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica relativa ao Consorcio da Promoción da Música  

3.Moción do Grupo Provincial Popular para instar ao Goberno a aboar a débeda pendente a 

Galicia  

II.Moción do Grupo Provincial Socialista para instar ao Goberno a aboar a débeda pendente a 

Galicia  

4.Moción do Grupo Provincial Popular de apoio ao sector mar-industria alimentario da 

provincia fronte ao proxecto de reforma da lexislación de costas  

*Declaración institucional de apoio ao sector mar-industria alimentario da provincia fronte ao 

proxecto de reforma da lexislación de costas  

III.Moción dos Grupos Provinciais do PSdG-PSOE e BNG para a mellora da sanidade pública 

 

ROGOS E PREGUNTAS 
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Acta da sesión ordinaria celebrada pola Excma. CORPORACIÓN PROVINCIAL o 
31 de xaneiro de 2020.  

No salón de sesións do Pazo provincial da Coruña, o día 31 de xaneiro de 2020, 
reúnese a Excma. Corporación provincial para celebrar sesión ordinaria.  

Preside: Don Valentín González Formoso, presidente da Deputación Provincial da 
Coruña  

Deputados/as  

 Asistentes:  

 Dona Martina Aneiros Barros PP  
 Don Evaristo Ben Otero PP  
 Don José Carlos Calvelo Martínez PP  
 Dona Cristina Capelán Cancelo PSOE  
 Don Germán Castrillón Permuy PP  
 Dona María Milagros Castro Sánchez PSOE  
 Don Xosé Xurxo Couto Rodríguez BNG  
 Dona Manuel María Durán Guillán PP  
 Don Antonio Fernández Angueira PP  
 Don José Luis Fernández Mouriño  PP  
 Don Bernardo Fernández Piñeiro PSOE  
 Dona Rosa Mª Gallego Neira PP  
 Dona Dalia García Couso PP  
 Don José Blas García Piñeiro PSOE  
 Don Ángel García Seoane AVV  
 Don José Pablo González Cacheiro PP  
 Dona Sandra González Castro PSOE  
 Don José Manuel Lage Tuñas PSOE  
 Dona Ana Lamas Villar PSOE  
 Don Antonio Leira Piñeiro PSOE  
 Don Alberto Lema Suárez MA  
 Dona María Beatriz Molinos Vidal PP  
 Don José Muiño Domínguez PP  
 Dona María del Carmen Muiño Filgueira BNG  
 Don Xosé Luis Penas Corral BNG  
 Don José Manuel Pequeño Castro PSOE  
 Don Xosé Regueira Varela BNG  
 Don Roberto Rodríguez Martínez PP  
 Don Manuel Taboada Vigo PP  

 

 Non asiste: o Sr. Rioboo Castro. 

Actúa como secretario: don José Luis Almau Supervía, secretario xeral da 
Deputación Provincial da Coruña 

Está presente o interventor xeral, don José Manuel Pardellas Rivera. 

Aberto o acto ás 12:30 horas, tratáronse os seguintes asuntos:  
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1.- Aprobación das actas plenarias seguintes: ordinaria número 15/19 de 20 de 
decembro e extraordinaria número 1/20, de 17 de xaneiro  

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 30 deputados/as (14 do PP, 10 do PSOE, 4 do BNG, 1 de Marea 
Atlántica e 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún deputado/a 
 Abstéñense: ningún deputado/a 
 

Apróbanse por unanimidade as actas plenarias seguintes: ordinaria número 15/19 de 
20 de decembro e extraordinaria número 1/20, de 17 de xaneiro 

2.- Dación de conta das resolucións ditadas pola Presidencia desde o 14 de 
decembro de 2019 ata o 24 de xaneiro de 2020  

Dáse conta ao Pleno das resolucións ditadas pola Presidencia desde o 14 de 
decembro de 2019 ata o 24 de xaneiro de 2020 

3.- Aprobación do plan de conservación en vias provinciais 2020; primeira fase  

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 30 deputados/as (14 do PP, 10 do PSOE, 4 do BNG, 1 de Marea 
Atlántica e 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún deputado/a 
 Abstéñense: ningún deputado/a 
 
 O Pleno, por unanimidade, acorda: 
 
"1.- Aprobar o Plan de CONSERVACION DE VIAS PROVINCIAIS 2020, PRIMEIRA 
FASE cun orzamento total de 7.900.933,89 .- euros, con cargo á aplicación 
0410/4531/61900 que se detalla: 
 

CÓDIGO     DENOMINACION DÁ OBRA IMPORTE 

2020.1100.0001.0 GRUPO 1B CARIÑO 146.591,35 

2020.1100.0002.0 GRUPO 1A ORTIGUEIRA 146.112,16 

2020.1100.0004.0 GRUPO 2 MAÑON E AS PONTES 218.014,22 

2020.1100.0003.0 GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO 175.504,30 

2020.1100.0005.0 GRUPO 4 FERROL E NARON 294.139,25 

2020.1100.0006.0 GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS 278.519,05 

2020.1100.0007.0 GRUPO 6 ARES, FENE,MUGARDOS E NEDA 222.276,92 

2020.1100.0008.0 GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E PONTEDEUME 270.027,98 

2020.1100.0009.0 GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR 284.022,97 

2020.1100.0010.0 GRUPO 9 OLEIROS E SADA 324.640,54 

2020.1100.0011.0 GRUPO 10 CAMBRE, BERGONDO E BETANZOS 369.611,37 

2020.1100.0012.0 GRUPO 11 ABEGONDO, CARRAL E OZA-CESURAS 231.470,41 

2020.1100.0013.0 GRUPO 12 ARANGA, BETANZOS, COIROS, CURTIS E 340.548,45 
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OZA-CESURAS  

2020.1100.0014.0 GRUPO 13A FRADES, ORDES, OROSO E O PINO 135.904,26 

2020.1100.0015.0 GRUPO 13B BOIMORTO, MESIA E VILASANTAR 251.102,87 

2020.1100.0016.0 GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E TOQUES 166.713,58 

2020.1100.0017.0 GRUPO 15 ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E TOURO 168.834,00 

2020.1100.0018.0 GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO 419.628,01 

2020.1100.0019.0 GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA E LARACHA 328.656,65 

2020.1100.0020.0 GRUPO 18 CABANA, MALPICA E PONTECESO 279.583,37 

2020.1100.0021.0 GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE, MUXÍA E VIMIANZO  136.612,17 

2020.1100.0022.0 GRUPO 20.- CEE, CORCUBIÓN, DUMBRÍA E MAZARICOS 160.399,78 

2020.1100.0023.0 GRUPO 21 AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO DUBRA 245.933,19 

2020.1100.0024.0 GRUPO 22 ORDES, SANTIAGO, TORDOIA, TRAZO E VAL 
DO DUBRA 226.775,08 

2020.1100.0025.0 GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES  147.243,16 

2020.1100.0026.0 GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA 246.425,53 

2020.1100.0027.0 GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS 267.831,25 

2020.1100.0028.0 GRUPO 26 AMES, SANTIAGO,TEO E VEDRA 217.955,98 

2020.1100.0029.0 GRUPO 27 BOIRO E RIANXO 209.130,65 

2020.1100.0030.0 GRUPO 28 POBRA, PORTO DO SON E RIBEIRA 435.460,26 

2020.1100.0031.0 GRUPO 34.- DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO 224.737,32 

2020.1100.0032.0 GRUPO 35.- CORISTANCO, SANTA COMBA E ZAS 183.943,00 

2020.1100.0033.0 GRUPO 36.- D.P.3404.- SERRA DE OUTES A DUMBRÍA 146.584,81 

 TOTAL 7.900.933,89 

 
2.-  Expor ao público os Proxectos mediante anuncio a inserir no Boletín Oficial da 
Provincia nun prazo de dez días a efectos de reclamacións, transcorrido o cal sen que 
estas producísense, 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." 
 

4.- Dación de conta ao Pleno da Corporación Provincial da aprobación do Plan 
Anual de Contratación para o ano 2020.  

Tomar coñecemento do Plan Anual de Contratación para o ano 2020 aprobado por 
Resolución da Presidencia 47039 de 30/12/2019, publicada no BOP n.º 5, do 09 de 
xaneiro de 2020, na Plataforma de Contratación do Sector Público, na páxina web e 
no Portal de Transparencia de esta Deputación e modificada por Resolución de 
Presidencia 603 de 13/01/2020, e que se publicou no BOP 9 de 15 de xaneiro do 
2020. 
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“ RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA O PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PARA O 
ANO 2020 

Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña: 

ANTECEDENTES 

A entrada en vigor da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que 
se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do 
Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 (en diante LCSP) establece 
unha serie de medidas encamiñadas a desenvolver os principios de transparencia e de 
publicidade das actuacións das aministracións. 

Unha desas medidas é a elaboración, por parte das Administracións públicas, dun Plan de 
Contratación, no que se programará a actividade de contratación pública, que se desenvolverá 
nun exercicio presupostario ou períodos plurianuais, prevista no artigo 28.4 da LCSP. 

Ademáis é un instrumento moi eficaz para realizar as previsións dos contratos que realice esta 
Deputación no exercicio 2020 

A Deputación da Coruña, en cumprimento desta disposición, e co fin de fomentar a publicidade 
e transparencia que caracteriza a  actuación desta institución, elaborou un Plan de 
Contratación no que se recollen as previsións de contratación da Deputación para o exercicio 
2020, seguindo a liña xa establecida no ano 2019 
 
RESOLVO: 
 
1.- Aprobar o Plan Anual de Contratación para o ano 2020, que se achega como anexo a esta 
Resolución, no que se recollen as previsións de contratación da Deputación no citado 
exercicio. Todo iso condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio 
correspondente e a tramitación dos correspondentes expedientes de contratación. 

2.- Dar conta á Comisión Informativa de Contratación, Patrimonio e Equipamento e 
posteriormente ao Pleno da Corporación desta aprobación. 

3.- Publicar o Plan anual de Contratación 2020 no Portal de Transparencia desta Deputación e 
no Boletín Oficial da Provincia. Así mesmo, os contratos suxeitos a regulación harmonizada, 
realizarase un anuncio de información previa de conformidade co establecido no art. 134.2 da 
LCSP en relación co art. 28.4 
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ANEXO POR SERVIZOS E CENTROS 

 

SERVIZO DE ARQUITECTURA E MANTEMENTO 
 

OBXECTO TIPO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 
APROXIMADO 
ANUAL (IVE 
EXCLUÍDO) 

DATA 
ESTIMADA DE 
PUBLICACIÓN 
DO ANUNCIO 
DE 
LICITACIÓN 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

POSIBILIDADE 
DE 
PRÓRROGA 

DURACIÓN 
DA 
PRÓRROGA 

 
DOLMEN DE 
DOMBATE: 
 Reparación de 
cuberta 

Obra 75.000  5 meses   

 

RESIDENCIA 

CALVO SOTELO: 
Acondicionamento 
do patio interior 
 

Obra 40.000  4 meses   

CENTRO CALVO 
SOTELO: 

Modificación en 
dependencias do 
andar baixo 

Obra 65.000  6 meses   

ARQUIVO:  

Adaptación 
estrutural e 
rehabilitación do 
edificio 

Obra 125.000  10 meses   

PAZO MARIÑÁN:  

Reforma de 
vestiarios do 
persoal e local de 
mantemento  

Obra 60.000  7 meses   

3º Fase traballos 
de poda e/ou tala 
do Piñeiral de 
Balarés 

 

Obra 19.005  3 semáns   

Mantemento dos 
Predios Rústicos 

Servizos 65.195,03  2 anos   

Mantemento e 
Conservación 
das árbores do 
Pazo de Ma- 
riñán 

Servizos 18.082,65  2 anos SÍ 2 anos 

Mantemento dos 
xardíns dos 
Centros 

Servizos 36.000  2 anos SÍ 2 anos 

Investimento en 
maquinaria con 
destino ao Pazo de 
Ma- 
riñán 

Subministración 33.000     

Mantemento dos 
aparellos 
elevadores 

Servizos 84.000  2 anos SÍ 2 anos 

Mantemento das 
instalacións 

Servizos 157.000  2 anos SÍ 2 anos 
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OBXECTO TIPO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 
APROXIMADO 
ANUAL (IVE 
EXCLUÍDO) 

DATA 
ESTIMADA DE 
PUBLICACIÓN 
DO ANUNCIO 
DE 
LICITACIÓN 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

POSIBILIDADE 
DE 
PRÓRROGA 

DURACIÓN 
DA 
PRÓRROGA 

térmicas 

Mantemento das 
instalacións 
eléctricas 

Servizos 146.000  2 anos SÍ 2 anos 

Mantemento das 
instalacións de PCI 
e equipos 
electrónicos 

Servizos 134.000  2 anos SÍ 2 anos 

Gas natural  Subministración 55.000  2 anos SÍ 2 anos 

 

SERVIZO DE VÍAS E OBRAS 

 

OBXECTO TIPO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 
APROXIMADO 
ANUAL (IVE 
EXCLUÍDO) 

DATA 
ESTIMADA DE 
PUBLICACIÓN 
DO ANUNCIO 
DE 
LICITACIÓN 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

POSIBILIDADE 
DE 
PRÓRROGA 

DURACIÓN 
DA 
PRÓRROGA 

Execución 
campaña de 
desbroce 2020 en 
estradas de 
titularidade da 
Deputación da 
Coruña. Lote 1 

 

Servizos 528.790,42  1 ano NON  

Execución 
campaña de podas 
de mantenemento 
e/ou tala de 
árbores nas 
estradas de 
titularidade da 
Deputación 
Provincial da 
Coruña 

 

Servizos 130.000,00  2 anos SÍ 2 anos 

Plan VIP 

_Estradas 
Provinciais 

Obras 3.5000.000     

Plan 
conservación 

_Estradas 
Provinciais 

Obras 8.000.000     

Plan de 
Travesías 
Provinciais 

Obras 1.650.000     

Plan de Sendas 
Peonís 

Obras 1.650.000     
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OFICIALÍA MAIOR 

SECCIÓN DE INFORMACIÓN E ACTAS 

OBXECTO TIPO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 
APROXIMA
DO ANUAL 
(IVE 
EXCLUÍDO) 

DATA 
ESTIMADA DE 
PUBLICACIÓN 
DO ANUNCIO 
DE 
LICITACIÓN 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

POSIBILIDA
DE DE 
PRÓRROGA 

DURACIÓN 
DA 
PRÓRROGA 

Europe Direct A 
Coruña:  
Material promocional 
asociado ao plan de 
traballo anual 2020 
conforme ao 
establecido no 
Convenio coa Comisión 
Europea. 

Subministración 2.000,00 febreiro  NON  

 
Europe Direct A 
Coruña: 
 Acción de 
sensibilización ven- 
cellada ás actividades 
do 9 de maio, Día de 
Europa, con- 
forme ao establecido no 
Convenio coa Comisión 
Europea. 

Servizos 800 febreiro  NON  

Europe Direct A 
Coruña: 

Adquisición de 
primeiro e se- 
gundo premio do 
concurso organizado 
con ocasión do Día 
de Europa polo centro 
Europe Direct A 
Coruña, conforme  
ao establecido no 
Convenio coa 
Comisión Europea. 

Subministración 800,00 marzo  NON  

Europe Direct A 
Coruña:  

Acción de 
sensibilización en  
centros educativos 
da provincia “Un día 
sin Europa”, con- 
forme ao establecido 
no Convenio coa 
Comisión Europea 

Servizos 9.918,00  8 meses NON  

Información 
Dixital:  

Visitas guiadas 
ao Pazo 
Provincial 

Servizos 5.400,00 xaneiro 8 meses NON  

Información Dixital: 
Simulacións plenarias 
con centros  
educativos. 

Servizos 10.000,00 xaneiro 4 meses NON  
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SECCIÓN DE ARQUIVO 
 

OBXECTO TIPO DE 
CONTRA
TO 

IMPORTE 
APROXIMAD
O ANUAL (IVE 
EXCLUÍDO) 

DATA 
ESTIMADA DE 
PUBLICACIÓN 
DO ANUNCIO 
DE LICITACIÓN 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

POSIBILIDA
DE DE 
PRÓRROGA 

DURACIÓN 
DA 
PRÓRROGA 

Dixitalización de 
Fondos do Arquivo:  

Resolucións e Decretos 
do Presidente 

 

Servizos 

 

100.300,00 

  

18 meses 

  

Dixitalización del 
Boletín Oficial de la 
Provincia Contrato 
administrativo típico 

 

Servizos 
 

49.988,00 
  

9 meses 
  

Dixitalización de 
documentación do 
Servizo de Patrimonio 
e Contratación 
custodiada no depósito 
do soto do Pazo 
Provincial 

 

Servizos 

 

23.600,00 

  

4 meses 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE TÉCNICA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

OBXECTO TIPO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 
APROXIMA
DO ANUAL 
(IVE 
EXCLUÍDO) 

DATA 
ESTIMADA DE 
PUBLICACIÓN 
DO ANUNCIO 
DE 
LICITACIÓN 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

POSIBILIDA
DE DE 
PRÓRROGA 

DURACIÓN 
DA 
PRÓRROGA 

Exposición sobre 
Carvalho  
Calero, deseño e roteiro 

Servizos 30.000,00 xaneiro 2 meses   

Campaña de 
dinamización “O 
galego a miña lingua 
propia” 

Servizos 139.000,00  6 meses   
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IMPRENTA PROVINCIAL 

 

OBXECTO TIPO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 
APROXIMAD
O ANUAL 
(IVE 
EXCLUÍDO) 

DATA 
ESTIMADA DE 
PUBLICACIÓN 
DO ANUNCIO 
DE 
LICITACIÓN 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

POSIBILIDA
DE DE 
PRÓRROGA 

DURACIÓN 
DA 
PRÓRROGA 

 
ADQUISICION PLANCHAS Subministra

ción 
33.057,86  1 ano SÍ 1 ano 

 

ADQUISICION PAPEL 
Subministra
ción 

41.322,32 
 

 1 ano SÍ 1 ano 

 

ADQUISICION TINTAS 
Subministra
ción 

12.396,70  1 ano SÍ 1 ano 

 
ENCUADERNACIÓN TAPA 
DURA 

Servizo 16.528,93  1 ano SÍ 1 ano 

ENCUADERNACIÓN 
TAPA BLANDA 

Servizo 41.322,32 
 

 1 ano SÍ 1 ano 

ADQUISICION 5 
LICENCIAS ADOBE 
CREATIVE CLOUD 

Subministra
ción 

12.396,70 
 

 1 ano SÍ 1 ano 

ADQUISICION 
SOFTWARE GESTIÓN 
COLOR 

Subministra
ción 

41.322,32 
 

 1 ano SÍ 1 ano 

ADQUISICION 
APILADOR 
ELECTRICO 

Subministra
ción 

13.223,15  1 ano NON  

ADQUISICION 
VESTUARIO 

Subministra
ción 

4.132,24 
 

 1 ano NON  
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SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN 

 

OBXECTO TIPO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 
APROXIMADO 
ANUAL (IVE 
EXCLUÍDO) 

DATA 
ESTIMADA DE 
PUBLICACIÓN 
DO ANUNCIO 
DE 
LICITACIÓN 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

POSIBILIDADE 
DE 
PRÓRROGA 

DURACIÓN 
DA 
PRÓRROGA 

 

SERVIZOS DE TRANSPORTE DE ENVÍOS 
(MENSAXERÍA) 

SERVIZOS 66.115,70 FEBREIRO  24 SI 24 

 

SEGURO DE RISCOS PATRIMONIAIS, 
PERSOAIS E DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL DERIVADOS DO USO DE 
VEHÍCULOS DE MOTOR DA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA 

SERVIZOS DE 
SEGUROS 

15,000,00 FEBREIRO 24 SI 24 

 

ATENCIÓN DE VISITANTES NO PAZO DE 
MARIÑAN, RESERVADO A CENTROS 
ESPECIAIS DE EMPREGO  

SERVIZOS 
(RESERVADO) 

24,793,39 FEBREIRO 24 SI 24 

 

SUBMINISTRACIÓN DE LIBROS CON 
DESTINO Á BIBLIOTECA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA 

SUBMINISTRACIÓN 19,230,77 FEBREIRO 24 SI 24 

 

SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAL DE 
OFICINA CONSUMIBLE  

SUBMINISTRACIÓN 50,000,00 MARZO 12 SI 12 

 

ASISTENCIA Á DEPUTACIÓN PARA A 
EXECUCIÓN DA EXPROPIACIÓN DOS 
BENS E DEREITOS AFECTADOS PARA A 
EXECUCIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS 
NOS PLANS QUE CONTRATE A 
DEPUTACIÓN 

SERVIZOS 82.644,63 XULLO 24 SI 12 

 

SERVIZOS DE REPROGRAFÍA 
SERVIZOS 12,396,69 FEBREIRO 24 SI 24 

 

SERVIZOS DE TRANSPORTE PARA 
TRASLADO DE BENS (MUDANZAS) DA 
EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA, 2019-2020  

SERVIZOS 57,851,24 XANEIRO 24 SI 12 

 

SERVIZOS DE ENCADERNACIÓN PARA A 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA  

SERVIZOS 20.661,16 FEBREIRO 24 SI 24 

 

INSTALACIÓN E EXPLOTACIÓN DE 
MÁQUINAS EXPENDEDORAS NOS 
EDIFICIOS PROVINCIAIS  

 Sen custe 
(será un 
ingreso) 

FEBREIRO 24 SI 24 

 

MANTEMENTO E TRATAMENTO 
TÉCNICO DOS BENS DA NAVE DA 
DEPUTACIÓN NO POLÍGONO 
INDUSTRIAL DE SABÓN-ARTEIXO 

SERVIZOS 8,264,46 FEBREIRO 24 SI 24 
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SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS 
 
 

OBXECTO TIPO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 
APROXIMADO 
ANUAL (IVE 
EXCLUÍDO) 

DATA 
ESTIMADA DE 
PUBLICACIÓN 
DO ANUNCIO 
DE 
LICITACIÓN 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

POSIBILIDA
DE DE 
PRÓRROGA 

DURACIÓN 
DA 
PRÓRROGA 

 
Actualización EIEL Fase 
2019 

 

Servizos 

 

125000 

 

DECEMBRO 
 

1 ano 

 

SI 
 

1 ano 

 
Deseño e impresión 
mapas áreas 
supramunicipais 
 

 

Servizos 

 

85000 

 

MARZO 
 

6 Meses 

 

NON 
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BIBLIOTECA PROVINCIAL 

 

OBXECTO TIPO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 
APROXIMA
DO ANUAL 
(IVE 
EXCLUÍDO) 

DATA 
ESTIMADA 
DE 
PUBLICACI
ÓN DO 
ANUNCIO 
DE 
LICITACIÓN 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

POSIBILIDA
DE DE 
PRÓRROGA 

DURACIÓN 
DA 
PRÓRROGA 

 
8 TALLERES TEMÁTICOS 

Servizos 2000  12 meses NON  

 

COÑECER GALICIA 
 

Servizos 600  12 meses NON  

 

CURSOS DE INGLÉS FÁCIL 
 

Servizos 5880  12 meses NON  

TALLERES DE LECTURA 
 

Servizos 3940  12 meses NON  

TALLERES DE 
LITERATURA 

 

Servizos 3940  12 meses NON  

TALLER DE ROBÓTICA E 
PROGRAMA- 
CIÓN 

 
 

Servizos 3300  12 meses NON  

TALLER DE ROBÓTICA 
LEGO WEDO 

 

Servizos 3240  12 meses NON  

TALLERES ARTÍSTICOS 

DE PINTURA 
 

Servizos 2800  12 meses NON  

OBRADOIROS DE 
PLASTILINA 

Servizos 2952  12 meses NON  

CONTAR OS CLÁSICOS Servizos 800  3 meses NON  

CLUB DE LECTURA 
POÉTICA 

Servizos 1800  12 meses NON  

COORDINACIÓN CLUB DE 
LECTURA  
VIRTUAL 

Servizos 2542  12 meses NON  

CONTRATO SUMINISTRO 
LIBROS 

Subministraci
óns 

140.000  24 meses SÍ  

CONTRATO DE SERVIZOS DE 
ATEN- 
CIÓN DA SECCIÓN DE 
HEMEROTECA  
DA BIBLIOTECA PROVINCIAL 

 

Servizos 48.000  24 meses SÍ  
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CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE CALVO SOTELO 
 

OBXECTO TIPO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 
APROXIMA
DO ANUAL 
(IVE 
EXCLUÍDO) 

DATA 
ESTIMADA DE 
PUBLICACIÓN 
DO ANUNCIO 
DE 
LICITACIÓN 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

POSIBILIDA
DE DE 
PRÓRROGA 

DURACIÓN 
DA 
PRÓRROGA 

 

CONTRATACIÓN SERVIZO 
ACOLLIDA, ATENCIÓN E 
ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURAIS, 
DEPORTIVAS E APOIO 
EDUCATIVO DO ALUMNADO 
RESIDENTE NO IES CALVO 
SOTELO 

  

 

 

Servizos 

130.000,00  2 anos SÍ 2 anos 

 

ADQUISICIÓN MOBILIARIO 
NOVAS ESTANCIAS DA 
RESIDENCIA DE ALUMNOS 

 

Subministraci
óns 

15.702,47     

 
IES CALVO SOTELO 
 

OBXECTO TIPO DE CONTRATO IMPORTE 
APROXIMA
DO ANUAL 
(IVE 
EXCLUÍDO) 

DATA 
ESTIMADA DE 
PUBLICACIÓN 
DO ANUNCIO 
DE 
LICITACIÓN 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

POSIBILIDA
DE DE 
PRÓRROGA 

DURACIÓN 
DA 
PRÓRROGA 

ADQUISICIÓN 
MAQUINARIA DEP. 
ELECTRICIDADE E  
MADEIRA, PARA A 
IMPARTICIÓN DE 
MÓDULOS DE  
GRAO MEDIO 

 

SUBMINISTRACIÓNS 11.570,24     

ADQUISICIÓN 
11ESTACIONS 
TRABALLO PARA DEP.  
ARTES GRÁFICAS 

SUBMINISTRACIÓNS 12.396,69     

REPOSICIÓN DE 13 
TAQUILLAS ALUMNOS 
DEP. SOL- 
DADURA 

 

SUBMINISTRACIÓNS 11.157,02 
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CONSERVATORIO DE DANZA 

 
 

OBXECTO TIPO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 
APROXIMADO 
ANUAL (IVE 
EXCLUÍDO) 

DATA ESTIMADA 
DE PUBLICACIÓN 
DO ANUNCIO DE 
LICITACIÓN 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

POSIBILIDAD
E DE 
PRÓRROGA 

DURACIÓN DA 
PRÓRROGA 

 
Subministración de 
vestiario para 
actuación de fin de 
curso 

 

Menor 
 

6.600,00 
 

Abril 2020 
  

NON 
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SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURAL E DEPORTES 

OBXECTO TIPO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 
APROXIMAD
O ANUAL (IVE 
EXCLUÍDO) 

DATA 
ESTIMADA DE 
PUBLICACIÓN 
DO ANUNCIO 
DE 
LICITACIÓN 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

POSIBILIDA
DE DE 
PRÓRROGA 

DURACIÓN 
DA 
PRÓRROGA 

 
Campamento deportivo 

Servizos 55.000,00 1 abril 2 meses NON  

Campaña de vela Servizos 35.500,00 1 xuño 2 meses NON  

Coordinación Circuíto 
Carreiras Populares 

Servizos 30.000,00 1 abril 1 ano NON  

Campaña de inverno 
2021 

Servizos 155.000,00 1 novembro 6 meses NON  

 
Coordinación premios e 
certames 

Servizos 45.000,00 1 marzo 2 anos SÍ 6 meses 

Posta en escea da obra 
gañadora do Premio 
“Rafael Dieste”  2019 

Servizos 55.000,00 1 febreiro 1 ano NON  

Edición obra gañadora 
Premio “Raíña Lupa” 

Servizos  15 febreiro 18 mese NON  

Edición obra gañadora 
Premio “Torrente 
Ballester” galego 

Servizos  15 febreiro 18 mese NON  

Edición obra 
gañadora Premio 
“Torrente Ballester” 
castelán 

Servizos  15 febreiro 18 mese NON  

Xira concertos grupos 
gañadores Premio Fran 
Pérez “Narf” 

Privado 8.000 15 abril 6 meses NON  

Comisariado Concurso 
“Quero Cantar” 

Servizos 6.000,00 30 abril 1 ano NON  

Comisariado 
actividades Premio 
“Luís Ksado” 

Servizos 2.500,00 1 outubro 3 meses NON  

Coordinación asistenza á 
Feira Culturgal 2020 

Servizos 15.000,00 1 Xullo 6 meses NON  

Coordinación e 
organización do Festival 
Rosalía 

Servizos 30.000,00 15 xaneiro 3 meses NON  

Subministración fondos 
bibliográficos servizos 
municipais 

Subministra
ción 

25.000,00 30 setembro 2 meses NON  

Obradoiro de curtas 
2020 

Servizos 5.0
00,00 

Decembro 9 meses SI 2 meses 

Exposición Igualdade Servizos 15.000 1 agosto 6 meses SÍ 2 meses 

Actividades 8 de 
marzo 

Servizos 10.000 1 febreiro 2 meses NON  

Ademais dos sinalados, ao longo de ano poden tramitarse contratos menores de servizos e/ou subministracións para a 
contratación de comisariado de actividades, artistas, pequeno material... que varían en función das propostas de actividades 
feitas polas persoas responsables das áreas. 
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CENTRO DE DÍA DE MENORES DE FERROL 

 

OBXECTO TIPO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 
APROXIMAD
O ANUAL (IVE 
EXCLUÍDO) 

DATA 
ESTIMADA DE 
PUBLICACIÓN 
DO ANUNCIO 
DE 
LICITACIÓN 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

POSIBILIDADE 
DE PRÓRROGA 

DURACIÓN DA 
PRÓRROGA 

ACTIVIDADES  
LECER E  TEMPO 
LIBRE CDM FERROL 

Servizos 36.000,00  Xuño 2020-
Setembro 
2021 

SÍ 1 ano 

ESTUDO VALOR 
NUTRICIONAL DO 
MENÚ  

   1 ano   
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SERVIZO DE INFORMÁTICA E ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

 

OBXECTO TIPO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 
APROXIMADO 
ANUAL (IVE 
EXCLUÍDO) 

DATA 
ESTIMADA 
DE 
PUBLICACI
ÓN DO 
ANUNCIO 
DE 
LICITACIÓN 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

POSIBILIDA
DE DE 
PRÓRROGA 

DURACIÓN DA 
PRÓRROGA 

Mantemento da aplicación de 
Xestión de recursos humans 
Ginpix7 da Deputación da 
Coruña e das enti- 
dades locais da provincia 
2020-2022 

Servizos 91.000,00  2 anos SÍ 2 anos (1+1) 

Mantemento da aplicación 
Accede de Padrón de 
Habitantes dos concellos da 
provincia da Coruña (PMH) 

 

Servizos 15.000,00  3 anos SÍ 2 anos (1+1) 

Mantemento da BBDD 
Universe da biblioteca 
provincial 

Servizos 4.000,00  3 anos SÍ 2 anos (1+1) 

Ampliación da licenza de 
control horario da Deputación 
da Coruña ás EELL da 
provincia da Coruña 

Servizos 150.000,00  1 ano NON  

SERVIZO DE SOPORTE DE 
NIVEL AVANZADO E ALTA 
DISPOÑIBI- 
LIDADE DA PLATAFORMA 
TEDeC/AL-SIGM 

Servizos 170.000,00  3 anos SÍ 2 anos (1+1) 

Subscripción dos servizos 
dunha aplicación para a 
xestión dos procesos de 
oposicións 

Servizos 39.000,00  3 anos SÍ 2 anos (1+1) 

Subscripción dos servizos de 
acceso a contenidos sobre 
Lexislación e Xurisprudencia 

Servizos 50.000,00  3 anos SÍ 2 anos (1+1) 

Sistema de xestión de citas e 
turnos nas zonas recaudatorias 

Servizos 50.000,00  3 anos SÍ 2 anos (1+1) 

PROPOSTA PARA A 
CONTRATACIÓN DA 
AMPLIACIÓN E 
CONSOLIDACIÓN DE 
SERVIZOS E INSTALACIÓNS 
DA PLATAFORMA TEDeC/AL-
SIGM 
 

 Servizos 700.000,00  3 anos SÍ 2 anos (1+1) 

SOPORTE E EVOLUCIÓN DO 
BOP E OUTRAS TECNOLOXÍAS 
DE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA 

 

Servizos 80.000,00  3 anos SÍ 2 anos (1+1) 
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SERVIZO DE SISTEMAS E SOPORTE 

 

 

OBXECTO TIPO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 
APROXIMAD
O ANUAL (IVE 
EXCLUÍDO) 

DATA 
ESTIMADA DE 
PUBLICACIÓN 
DO ANUNCIO 
DE 
LICITACIÓN 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

POSIBILIDA
DE DE 
PRÓRROGA 

DURACIÓ
N DA 
PRÓRRO
GA 

Modernización da 
Infraestructura do CPD da 
Deputa- 
ción Provincial da Coruña e 
creación do centro de res- 
paldo  

Subministraci
ón/ Servizo 

Subministro: 
826.446,28€ 

Servizos de 
instalación: 
50.680,50 € 

Bolsa de ho- 
ras anual: 

15.164,38 € 

15/02/2020 3 anos SÍ 1+1 

 

Modernización da 
infraestructura de 
comunicacións da 
Deputación Provincial da 
Coruña 

 

 

 

Subministraci
ón/ Servizo 

Subministro: 
454.545,45 € 

Servizos de 
instalación: 
31.913,36 € 

Bolsa de ho- 
ras anual: 

15.164,38 € 

15/02/2020 3 anos SÍ 1+1 

SOPORTE E 
MANTEMENTO PARA OS 
SISTEMAS  
E INFRAESTRUCTURAS 
AUXILIARES DO CPD DA  
DEPUTACIÓN DA 
CORUÑA  

 

 

Servizos 

14.876,03 01/05/2020 2 anos SÍ 1+1 

Servizo de soporte e 
mantemento á evolución 
gráfica da Web da 
Deputación Provincial da 
Coruña 

 

 

Servizos 

8.264,46 01/04/2020 2 anos SÍ 1+1 

Servizos de 
Telefónia fixa, móvil 
e datos 

 

Servizos 

371.900,83 01/05/2020 4 anos SÍ 2 anos 

Mantemento do producto 
EDITRAN 

 

 

Servizos 

8677,66 01/10/2020 2 anos SÍ 1+1 

Servizo integral de 
xestión da impresión da 
Deputa- 
ción Provincial da 
Coruña 

 

 

Servizos 

123.966,94 01/09/2020 4 anos SÍ 2 anos 

Servizos de correo 
electrónico e calendario 

 

Servizos 

165.289,26 01/06/2020 4 anos SÍ 2 anos 
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SERVIZO DE ORGANIZACIÓN  

– SECCIÓN DE FORMACIÓN 

 

OBXECTO TIPO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 
APROXIMA
DO ANUAL 
(IVE 
EXCLUÍDO) 

DATA 
ESTIMADA 
DE 
PUBLICACI
ÓN DO 
ANUNCIO 
DE 
LICITACIÓN 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

POSIBILIDADE 
DE PRÓRROGA 

DURACIÓN 
DA 
PRÓRROGA 

Contratación de 
cursos a empresas 

Servizos 150.000 €  1 ano SI 1 ano 
ampliable a 
outro 

Contratación de 
tarefas de apoio a 
plans de formación 

 

 
Servizos 

 
60.000 € 

  

1 ano 

 

SI 
1 ano 
ampliable a 
outro 

Adquisición de 
materiais 

Subministracións  
3.000 € 

 1 ano NON  
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SERVIZO DE ORGANIZACIÓN  

SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN DA PREVENCIÓN DE RISCOS 

OBXECTO TIPO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 
APROXIMA
DO ANUAL 
(IVE 
EXCLUÍDO) 

DATA 
ESTIMADA 
DE 
PUBLICACI
ÓN DO 
ANUNCIO 
DE 
LICITACIÓN 

DURACIÓ
N 
ESTIMAD
A 

POSIBILIDA
DE DE 
PRÓRROGA 

DURACIÓN 
DA 
PRÓRROGA 

Sistema APPCC F.I. 
Emilio Romay 

Servizos 1.200,00 Agosto 2 anos SÍ 2 anos 

Sistema APPCC 
C.D.M. Ferrol 

Servizos 1.200,00 Agosto 2 anos SÍ 2 anos 

Sistema APPCC C. 
Calvo Sotelo 

Servizos 1.200,00 Agosto 2 anos SÍ 2 anos 

Sistema APPCC 
Pazo de Mariñán 

Servizos 1.200,00 Agosto 2 anos SÍ 2 anos 

Productos 
farmacéuticos e 
mat. sanitario 

Subministracións 7.000,00  2 anos SÍ 2 anos 

Elementos de 
transporte (7 
Bicicletas elec.) 

Subministracións 7.500,00     

Subministracións 
material prevención 

 

Subministracións 5.000,00     

Vixilancia da saúde 
 

Servizos 41.400,00  1 ano NON  

Avaliación riscos 
psicosociais 

Servizos 38.000,00 Xaneiro 6 meses  NON  

Promoción hábitos 
saudables 

Servizos 10.000,00  2 anos SÍ 2 anos 

Xestión residuos Servizos 5.000,00  2 anos SÍ 2 anos 

Actividade de 
prevención 

Servizos 22.100,00     
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RELACIÓNS PÚBLICAS E PROTOCOLO 

 

OBXECTO TIPO DE CONTRATO IMPORTE 
APROXIMAD
O ANUAL 
(IVE 
EXCLUÍDO) 

DATA 
ESTIMADA 
DE 
PUBLICACIÓ
N DO 
ANUNCIO DE 
LICITACIÓN 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

POSIBILIDADE 
DE PRÓRROGA 

DURACIÓN 
DA 
PRÓRROGA 

Contrato de atención 
de comidas e aloxados 
Pazo Mariñán 

Servizos 80.000,00 Febreiro 1 ano SÍ 1 ano 

Placas 
conmemorativas 
xubilaciones 

 

Subministracións 3.000,00 Marzo  NON  

Insignias 
conmemorativas 25 
anos 

Subministracións 1.000,00 Marzo  NON  

Local celebración 
entrega Premios 
PEL 

Servizos 5.000,00 Depende 
data 

entrega do 
premio  

 

 NON  

Cóctel celebración 
entrega Premios PEL 

Servizos 15.000,00   NON  

Montajes diversos 
Premios PEL 

Servizos 20.000,00   NON  

Local celebración 
Día Internacional  
Mujer Rural 

 

Servizos 3.500,00 Setembro  NON  

Cóctel Día 
Internacional Mujer 
Rural 

Servizos 15.000,00 Setembro  NON  

Felicitación navideña 
funcionarios 

 

Servizos 10.000,00 Novembro  NON  
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SERVIZO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO E EMPREGO 

 

1.- Sección de Promoción Económica e Emprego 

 

De cara ao exercicio 2020 a Sección de Promoción Económica e Emprego establece unha 
previsión de contratación con arreglo ao seguinte desagregamento: 
 
1.- Está previsto facer un Plan de promover a celebración de feiras de oportunidades en 
distintas localidades do territorio provincial.  
A participación nas feiras tramitaráse a traves de contratos.  
 
ORZAMENTO: 100.000 €  PARTIDA: 0510/4142/22699 
  
2.- Asistencia a feiras: A asistencia a feiras dependerá das decisións adoptadas no ámbito 
político, quen decidirá sobre a presenza da Deputación nos diversos eventos que se 
presenten. En todo caso, hai varios eventos nos que a presenza provincial é habitual. En 
particular no Festival de La Luz.  
 
ORZAMENTO FESTIVAL DE LA LUZ: 60.000,00 € PARTIDA: 0510/4142/22699  
 
Posible presenza na feira FEMAGA. 
 
 

2.- Sección de Turismo 
 

De cara ao exercicio 2020 a Sección de Turismo establece unha previsión de contratación co 
seguinte desagregamento: 
 
1.- Proxectos incluídos nos proxectos de Patrimonio  
En colaboración cos concellos da provincia, son plans centrados en poñer en valor a riqueza 
patrimonial natural de carácter megalítico, rupestre, xeolóxico, etc, mediante a contratación de 
estudos técnicos, persoal especializado, divulgación, promoción, etc. De igual xeito está 
previsto a adquisición de elementos megalíticos como dolmes, petroglifos ou menhires, cos 
conseguintes trámites administrativos e legais.  
 

Os proxectos que se están a tramitar de cara ao exercicio 2020 son os seguintes: 
 
 
 

 INVERSIÓN  ACTIVIDADES 

Eixo de gasto 
Aplicación 

orzamentaria 2020  
Aplicación 

orzamentaria 2020 

Xeoparque Ortegal 
 
0510/3339/76201  

                    -   
€   

 
0510/3339/22799  

                    -   
€  

Parque de Megalitismo 
 
0510/3339/76201       50.000,00 €   

 
0510/3339/22799     100.000,00 €  

Idade de ferro - 
prestamáricos 

 
0510/3339/76201     200.000,00 €   

 
0510/3339/22799     100.000,00 €  

Parque Compostela 
rupestre 

 
0510/3339/76201       50.000,00 €   

 
0510/3339/22799       50.000,00 €  

Patrimonio natural río 
Anllóns 

 
0510/3339/76201  

                    -   
€   

 
0510/3339/22799     250.000,00 €  
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Asociación Camiño 
Inglés 

 
0510/3339/76201  

                    -   
€   

 
0510/3339/22799     125.000,00 €  

     300.000,00 €       625.000,00 €  

 
 
De igual xeito continuaránse os trámites comezados no exercicio 2019, como os 
97.088,04 € correspondentes á adquisición de dolmes megalíticos por parte do 
Concello de Vimianzo para o proxecto do parque de Megalitismo. 
 
2.- Proxecto LIFE WATER WAY 

 
 Trátase dun proxecto plurianual onde a Deputación, o Concello de Abegondo e a 
Unión Europea financiarán a colocación de fontes de auga no tramo correspondente 
ao Camiño Inglés.  
A cantidade prevista para contratar no exercicio 2020 pola Deputación son as 
seguintes: 
  
 
Asistencias técnicas externas....................................................................... 31.750,00 
€ 

 
Creación dunha rede piloto de fontes públicas 
............................................132.941,00€ 

(orzamento 2019 a incorporar nos remanentes) 
 
3.-  Asistencia a feiras: 
 
A Deputación Provincial da Coruña ven estando presente de forma continuada desde os 
últimos anos nas principais feiras sectoriais  de turismo de Galicia, do resto do territorio 
español e, como non, do territorio internacional. A súa asistencia ás mesmas vense realizando 
cun stand institucional propio, co obxecto de servir de imaxe e escaparate publicitario dos 
distintos territorios que conforman a provincia da Coruña, destacando as súas propias 
singularidades e identidades que os fan únicos. Ademais de dar a coñecer tódalas iniciativas e 
proxectos que ven desenvolvendo a Deputación a prol desta provincia, accións imprescindibles 
para mellorar a competitividade do sector turístico da provincia da Coruña; outro obxectivo, é 
deixar unha pegada no mapa visual e un abanico de experiencias en cada turista que nos 
visita. 
  
 
Co obxecto de consolidar o stand de turismo da Deputación como ferramenta estratéxica de 
comunicación, entendendo que a imaxe diferenciada dun territorio é clave para o seu 
desenvolvemento socioeconómico, sostible e de calidade, desde a área de Promoción 
Económica, Turismo  e Emprego proponse a contratación externa do novo deseño e 
construción do dito stand institucional.  Asemade, a asistencia técnica para facerse cargo da 
montaxe, desmontaxe, transporte, decoración, mantemento, almacenamento e servizos 
complementarios nas feiras de turismo tanto nacionais como internacionais,  ás que deberá 
asistir o adxudicatario durante as tempadas de feiras. 
 
A área de Promoción Económica, Turismo e Emprego pretende que o stand de turismo da 
Deputación da Coruña capte a atención dos visitantes e chame a súa atención de forma 
verdadeiramente innovadora. Ten a intención que o deseño e os contidos do stand non se 
convertan nun espazo frío e sobrio, senón convertelo nun lugar atractivo e de captación de 
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información para o público onde poida vivir experiencias, de forma que invite aos asistentes a 
querer coñecer os moitos espazos e recursos turísticos que ofrece a provincia da Coruña 
 

5.- 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 decembro de 2019 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 decembro de 2019.  

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 30 deputados/as (14 do PP, 10 do PSOE, 4 do BNG, 1 de Marea 
Atlántica e 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún deputado/a 
 Abstéñense: ningún deputado/a 

 

 O Pleno, por unanimidade, acorda: 

"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 decembro de 2019. 

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 decembro de 2019. 

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. " 

 

6.- Dación de conta 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.  

Dáse conta á Comisión 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. 

 

7.- Dación de conta do anticipo da liquidación definitiva do exercicio 2019 ás 
entidades públicas usuarias dos servizos tributarios.  

Dáse conta á Comisión do anticipo da liquidación definitiva do exercicio 2019 ás 
entidades públicas usuarias dos servizos tributarios. 
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8.- Aprobación definitiva da relación de postos de traballo, cadro de persoal e 
organigrama 2020  

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 30 deputados/as (14 do PP, 10 do PSOE, 4 do BNG, 1 de Marea 
Atlántica e 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún deputado/a 
 Abstéñense: ningún deputado/a 

 

 O Pleno, por unanimidade, acorda: 

"En relación coas alegacións formuladas contra o acordo plenario de 21/11/2019 de 
aprobación inicial da relación de postos de traballo, cadro de persoal e organigrama 
2020, dentro do plazo legal, e tendo en conta os seguintes 

Antecedentes de feito. 

O 21/11/2019, a Corporación provincial acordou aprobar inicialmente a relación de 
postos de traballo, o cadro de persoal e a organigrama 2020. Exposto o expediente ao 
público na Secretaría Xera ldesta Deputación e dentro do prazo legalmente 
establecido presentáronse as seguintes reclamacións: 

1.-O Colexio de Economistas de A Coruña solicita que as titulacións que dan acceso á 
profesión de economista den acceso ó posto de traballo de Xefatura de Sección II do 
Servizo de Patrimonio e Contratación (1.1.378.1). 

2.-Fernando Pérez San Vicente interpón recurso de reposición fronte ao acordo do 
21/11/2019 no que se solicita que se declare a nulidade ou anulabilidade da 
modificación da relación de postos de traballo. Non sendo a aprobación inicial un acto 
definitivo, e tendo en conta o disposto no artigo 115.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 
de procedemento administrativo común das administración públicas, tramitarase a sua 
solicitude como reclamación interposta ao abeiro do artigo 202 da Lei galega 2/2015. 

3.-María José Lauda Pan solicita a modificación do organigrama no sentido de que 
figure a reserva do posto de traballo 1.1.310.1 ao seu favor, así como a modificación 
do posto de Xefatura de Sección II do Servizo de Patrimonio e Contratación 
(1.1.378.1) no que atinxe á titulación esixida para o acceso á mesma. 

Fundamentos de dereito. 

1.-A reclamación formulada polo Colexio de Economistas basease na suposta 
vulneración do principio de liberdade de acceso con idoneidade. Pero tal principio vai 
referido polos tribunais de xustiza ao acceso á función pública, isto é, aos procesos de 
selección, pero non á provisión de postos de traballo, que é a que se vería afectada 
pola modificación obxecto da presente reclamación. É perfectamente posible que a 
relación de postos de traballo esixa unha determinada titulación de maneira que só 
quen a posúa poida acceder a este posto. Desestímase a reclamación. 

2.-Respecto da reclamación formulada por Fernando Pérez San Vicente debe 
igualmente rexeitarse. A estes efectos compre sinalar que entre as funcións da 
Xefatura de Sección II do Servizo de Patrimonio e Contratación atópase a de apoio á 
Xefatura de Servizo, a través da cal se incardinan as tarefas, de indubidable natureza 
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xurídica, que menciona o Xefe de Servizo no seu escrito do que, por outra banda, en 
ningún momento se pode obter que a totalidade de tales tarefas se vaian a atribuír ao 
posto obxecto da reclamación, como parece entender o reclamante no seu escrito. 
Como se le en STS de 12/06/2012 "unha cousa é o ingreso en cada unha das 
Subescalas (Técnica, de Xestión, Administrativa, Auxiliar e Subalterna), e outra, que a 
RPT non poida establecer unha determinada titulación por razón das funcións que ten 
atribuídas o posto de traballo en cuestión". Na mesma sentencia tamén se afirma que 
"afirma a sentenza de instancia, e esta Sala compárteo, que "a Administración conta 
con potestades discrecionais para adecuar a cada posto de traballo concreto os 
requisitos xenéricos de titulación esixidos para o acceso á praza, optando por unha 
titulación específica". O contrario privaría á Administración da potestade de ordenar o 
seu persoal a través da correspondente RPT en aras de configurar os requisitos 
positivos para acceder a determinados postos". No que se refire á solicitude de 
suspensión da execución, e tendo presente o indicado acerca da natureza do acto 
impugnado, que non produce máis efectos que os da apertura do prazo de alegacións 
e reclamacións, desestímase tamén. 

3.-En canto ao escrito de reclamación presentado por María José Lauda Pan, o posto 
de traballo identificado co código 1.1.310.1 está reservado ao seu favor, existindo un 
erro material no organigrama que non reflicte a dita reserva. Corríxese o organigrama 
en tal sentido. 

En relación coas alegacións efectuadas respecto da configuración do posto 1.1.378.1 
efectúanse as seguintes consideracións: 

A esixencia dunha titulación específica para o desempeño dun posto de traballo é 
habitual nas relacións de postos de traballo que poden verse publicadas nos 
diferentes diarios oficiais. 

Como se le en STS de 12/06/2012 "unha cousa é o ingreso en cada unha das 
Subescalas (Técnica, de Xestión, Administrativa, Auxiliar e Subalterna), e outra, que a 
RPT non poida establecer unha determinada titulación por razón das funcións que ten 
atribuídas o posto de traballo en cuestión". Namesma sentencia tamén se afirma que 
"afirma a sentenza de instancia, e esta Sala compárteo, que "a Administración conta 
con potestades discrecionais para adecuar a cada posto de traballo concreto os 
requisitos xenéricos de titulación esixidos para o acceso á praza, optando por unha 
titulación específica". O contrario privaría á Administración da potestade de ordenar o 
seu persoal a través da correspondente RPT en aras de configurar os requisitos 
positivos para acceder a determinados postos". Dada a indiscutible natureza xurídica 
das tarefas que a través da función de apoio á xefatura de Servizo se encomenden ao 
posto de Xefatura de Sección II do Servizo de Patrimonio e Contratación non pode 
afirmarse que a posesión do título de Licenciado en Dereito sexa irrazoable, arbitraria 
ou carente de fundamento. 

A esixencia dunha titulación específica para o desempeño dun concreto posto de 
traballo nada ten que ver coa natureza da praza que ocupe o funcionario que 
eventualmente vaia a ocupar o posto en cuestión. 

A cuestión obxecto da reclamación está directamente relacionada coa provisión de 
postos de traballo, e non cos procesos de selección, ao que se refire o informe do 
Valedor do Pobo que se menciona no escrito de reclamación. 

Por todo iso, rexeitase a solicitude de modificar o posto de Xefatura de Sección II do 
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Servizo de Patrimonio e Contratación identificado co código 1.1.378.1. 

En consecuencia, á vista do establecido no artigo 33.2.f da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
de bases de réxime local, que lle atribúe ao Pleno a competencia para a aprobación 
da relación de postos de traballo e nos artigos 90 da Lei 7/1985 do 2 de abril, de 
bases de réxime local, en relación cos artigos 126 e 127 do Real decreto lexislativo 
781/1986, do 18 de abril, Texto refundido das disposicións vixentes en materia de 
réxime local e 202 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia,  

ACÓRDASE  

-Estimar a reclamación formulada por Dona María José Lauda Pan, no sentido de que 
figure a reserva do posto de traballo de Xefatura de negociado con código 1.1.310.1 
no organigrama. 

-Desestimar o resto das reclamacións.  

-Aprobar definitivamente a relación de postos de traballo, o cadro de persoal e o 
organigrama 2020. 

Remitirase copia do cadro de persoal e da relación de postos de traballo aos órganos 
competentes da Administración Xeral do Estado e da Administración Xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia, ordenándose a súa publicación íntegra no BOP." 

 

9.- Dación de conta das resolucións de presidencia números 38340, do 30 de 
outubro de 2019, 42632, do 26 de novembro de 2019 e 52, do 9 de xaneiro de 
2020.  

Dáse conta á Comisión das Resolucións de Presidencia número 38340, do 30 de 
outubro de 2019 e 52, do 9 de xaneiro de 2020, polas que se nomea persoal eventual 
para realizar funcións sinaladas legalmente como de confianza e asesoramento e da 
número 42632, do 26 de novembro de 2019, pola que se dispón o cesamento de 
persoal eventual. 

10.- Aprobación dun convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da 
Coruña e o Hogar Español de Montevideo, da República Oriental do Uruguai, 
para o cofinanciamento dos gastos de funcionamento do Fogar de Acollida no 
ano 2019  

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 30 deputados/as (14 do PP, 10 do PSOE, 4 do BNG, 1 de Marea 
Atlántica e 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún deputado/a 
 Abstéñense: ningún deputado/a 

 

 O Pleno, por unanimidade, acorda: 

"1. Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
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nominativa, por entender que se dan razóns de interese público no outorgamento da 
subvención, principios que se atopan recollidos nos artigos 22.2 da Lei xeral de 
subvencións, e 65 e 67 do seu regulamento. 

2. Aprobar a concesión dunha achega nominativa por importe de 60.000,00 €, a favor 
do “HOGAR ESPAÑOL DE MONTEVIDEO”, para o cofinanciar os GASTOS DE 
FUNCIONAMENTO DO FOGAR DE ACOLLIDA NO ANO 2019, sito en Avda. 
Instrucciones 981, de Montevideo (Uruguai), cuxo orzamento de gastos ascende a un 
equivalente de 86.500,00 €, o que supón un coeficiente de financiamento do 69,36416 
%. 

3. Imputar a achega provincial á partida 0520/23132/481, do vixente orzamento. 

4. Aprobar o texto do convenio administrativo que se transcribe e facultar ao 
Presidente da Corporación para a súa formalización e execución. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E  O HOGAR ESPAÑOL DE MONTEVIDEO, DA REPÚBLICA ORIENTAL 
DO URUGUAI, PARA O COFINANCIAMENTO DOS GASTOS DE FUNCIONAMETO 
DO FOGAR DE ACOLLIDA NO ANO 2019 

En ……................……. a …….. de ……………… de ……. 

 

R E U N I D O S 

Dunha parte, D. VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Excma. 
Deputación Provincial de A Coruña. 

E doutra parte, D. ÁNGEL IGNACIO DOMÍNGUEZ CASTRO, Presidente do HOGAR 
ESPAÑOL DE MONTEVIDEO, da República Oriental do Uruguai. 

Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
teñen atribuídas 

M A N I F E S T A N 

O Hogar Español de Montevideo é unha asociación civil ou institución privada sen fins 
de lucro, constituída para atender aos anciáns e desamparados de orixe español, con 
carácter temporal (no seu fogar de día) ou en réxime de residencia permanente. Entre 
os seus fins está asilar aos anciáns imposibilitados para o traballo e carentes de 
medios de subsistencia e parentes que podan mantelos; resolver os problemas da 
ancianidade entre os españois nativos, especialmente os de orixe galego, prestando 
os servizos necesarios que requira a súa atención. 

Na súa solicitude de colaboración financeira manifesta a citada institución o carácter 
excepcional e singular dos servizos prestados no fogar de acollida, por estar dirixidos 
a un sector da comunidade española con máis insuficiencia de recursos, na súa 
meirande parte oriunda de Galicia, sen que se coñeza a existencia de institucións ou 
entidades que presten servizos de similares características nesta rexión, nin 
programas de subvencións de concorrencia competitiva na Deputación da Coruña aos 
que acollerse para cubrir a falla de financiamento necesario para a súa prestación. 

Asemade, motiva a súa petición de subvención en razón ao interese público dos 
servizos que se prestan no fogar de acollida dada a indubidable función social que 
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supón a atención a un dos sectores da poboación más desfavorecido, constituído pola 
terceira idade e persoas discapacitadas. 

Pola súa banda, a Lei 40/2006, do 14 de decembro, pola que se aproba o Estatuto da 
cidadanía española no exterior, constitúe o marco xeral de regulación dos dereitos 
dos españois residentes no exterior, e fai un chamamento xeral a todos os poderes 
públicos para, entre outros aspectos, promover a protección e apoio aos servizos 
sociais para maiores e dependentes (art. 20), así como á colaboración entre o Estado, 
as Comunidades Autónomas e as Corporacións locais para a promoción de políticas 
de protección e retorno. 

Os cidadáns da provincia da Coruña e as institucións que a representan deben 
manter unha estreita relación solidaria con aqueles dos seus concidadáns que por 
diversas circunstancias se atopan afastados da súa terra, organizados a través de 
asociacións que, en moitos casos, son o único vínculo de unión que os galegos e 
galegas do exterior manteñen coa súa terra de orixe e que, como neste caso, 
contribúen á súa protección e atención das necesidades básicas, así como ao 
mantemento dos lazos culturais. 

Sendo finalidade común a ambas as dúas entidades a pervivencia das entidades 
asociativas galegas, co afán de axudar e mellorar a cualidade de vida dos galegos no 
exterior, especialmente aqueles que están máis necesitados, de mellorar a 
divulgación dos valores culturais galegos, e estimando conveniente a realización de 
actuacións que conleven garantir o mantemento de vínculos coa comunidade galega 
no exterior, 

A C O R D A N 

Formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes cláusulas: 

I.- OBXECTO 

O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o HOGAR ESPAÑOL DE MONTEVIDEO, da República 
Oriental do Uruguai (a beneficiaria, en adiante) para o cofinanciamento dos gastos de 
funcionamento dos servizos prestados aos usuarios durante o ano 2019, no fogar de 
acollida sito en Avda. Instrucciones 981, de Montevideo (Uruguai). 

II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE A REALIZAR POLA ENTIDADE 
BENEFICIARIA 

A beneficiaria levará a cabo as actuacións programadas, segundo se definen na 
cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento: 

CONCEPTO IMPORTE (€) 
Gas natural 36.500,00 
Electricidade 17.000,00 
Alimentación 8.000,00 
Servizo de seguridade 12.500,00 
Pañais xeriátricos 12.500,00 

TOTAL 86.500,00 

III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU APORTEN PARA A MESMA FINALIDADE  

1. A Deputación da Coruña colaborará no financiamento do proxecto cunha achega 
máxima de 60.000,00 €, que equivale ao 69,3642 % de coeficiente de financiamento. 
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A cantidade restante, ata alcanzar o importe total do orzamento da actividade, está 
financiada con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria 
que ten recursos axeitados e suficientes para imputar a totalidade do gasto 
correspondente á entidade. 

2. No caso de que os gastos xustificados non acadasen os importes totais  previstos 
na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente a 
porcentaxe do coeficiente de financiamento das cantidades efectivamente 
xustificadas. Agora ben, se as cantidades xustificadas resultan inferiores ao 75 % do 
orzamento previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da 
subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao cobro da mesma. 

3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria seguinte: Partida 0520/23132/481, por 60.000,00 €, do orzamento xeral. 

4. Con respecto ás anualidades futuras, advírtese a beneficiaria de que o compromiso 
de gasto queda condicionado a efectiva aprobación do orzamento para dito ano e a 
que exista no mesmo dotación orzamentaria axeitada e suficiente para afrontar o 
gasto. 

5.  A achega provincial é compatible coa percepción doutras subvencións ou axudas, 
públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma finalidade. 

6. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere importe do gasto 
efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario para 
darlle estricto cumprimento ao apartado anterior. 

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 

1.  O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarias para a execución da actividade corresponderalle  á beneficiaria. Non se 
poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades vinculadas á 
entidade beneficiaria, nin con calquera outra na que concorra algunha das 
circunstancias ás que se refire o art. 29.7 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral 
de subvencións. 

2. Se o importe dalgunha das prestacións supera os 15.000 euros, con carácter previo 
á contratación a entidade beneficiaria deberá solicitar cando menos tres presupostos 
a distintos provedores. Entre as ofertas recibidas, se deberá elixir unha delas de 
acordo con criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente 
nunha memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis vantaxosa 
economicamente. 

3. No caso de que a entidade beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do 
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitir á 
Deputación un exemplar do Proxecto modificado, achegando co mesmo os informes 
emitidos e a certificación do correspondente acordo. 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.  Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa 
por nos medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar 
sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña. 

2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga da beneficiaria. 
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VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 

1. A achega da Deputación seralle aboada á beneficiaria unha vez que se presente a 
seguinte documentación: 

 Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da beneficiaria, 
xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa 
indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.  

 Relación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os acredores 
co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso, datas de 
pago. Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente 
compulsadas das facturas e demais xustificantes de gasto. No caso de que se 
 presenten copias compulsadas, con carácter previo á compulsa deberá 
estenderse unha dilixencia sobre o orixinal na que se deixe constancia de que 
foi presentada como xustificante de gasto para o cobro dunha subvención 
outorgada pola Deputación da Coruña. 

 Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade. 

 Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula QUINTA, mediante a 
presentación de documentos nos que conste a publicidade do financiamento 
provincial. 

2. Para os efectos de cuantificar o gasto subvencionable xustificado en moeda distinta 
ao euro, o Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente determinará o 
tipo de cambio oficial aplicable, tendo en conta os criterios contables xeralmente 
admitidos. Todos os pagamentos que realice a Deputación serán en moeda euro. 

 

VII. TERMO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E PRAZO DE 
XUSTIFICACIÓN. 

1. Os gastos de funcionamento obxecto de financiamento provincial, tal como están 
descritos na cláusula PRIMEIRA, deberán estar comprendidos no período 1.01.2019 a 
31.12.2019. 

2. Unha vez rematadas as actividades, a beneficiaria deberá presentar a xustificación 
documental á que se refire a cláusula SEXTA antes do vencemento do período de 
vixencia do convenio establecido na cláusula DECIMOSEGUNDA.  

3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se 
teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á 
entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días. 

A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional conlevará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional 
non eximirá á entidade beneficiaria da sanción que, de conformidade co disposto na 
lei de subvencións e na Base 56ª.6º das de Execución do Orzamento da Deputación, 
lle poida corresponder. 

4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta indicada 
pola entidade financeira na documentación presentada. 
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Se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta xustificación 
dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, a 
entidade beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de demora, ao tipo de 
interese legal, que se devenguen dende a finalización do prazo de catro meses ata o 
momento no que se faga efectivo o pagamento. 

VIII. DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 

1. A beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes de 
gasto presentados. 

2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia 
bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio 
que deixe constancia da data de pago e da identidade do perceptor. Só 
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00 €, 
nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios anteriormente indicados. 

3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contábeis que as normas xerais ou sectoriais  lle 
poidan impor, a beneficiaria deberá contar alomenos cun rexistro cronolóxico de 
cobros e pagamentos nos que se inclúan, entre outros, os relativos aos gastos 
xustificados e aos ingresos declarados con respecto a esta subvención. 

IX.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO 

1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 
de xuño, de Subvencións de Galicia, a beneficiaria poderá ser escolleita pola 
Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención 
pagada, co fin de  acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que 
foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento de tódalas 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 

2. Asemade, de acordo co previsto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a beneficiaria queda sometida aos procedementos de fiscalización 
que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, segundo o 
previsto na Lei orgánica 2/1982, de 12 de maio,  aos procedementos de 
enxuiciamento contábel que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro 
órgano de control, nacional ou europeo. 

X.-  REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS 

1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de 
colaboración poderá conlevar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de demora que se devenguen desde o día no 
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. 
O procedemento de reintegro iniciarase de oficio na súa tramitación seguirase o 
disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de 
subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 887/2006, do 21 
de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 

2.- Sen prexuízo do anterior, o incumplimiento también poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 
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9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, sendo de aplicación o cadro de 
sancións previsto nas normas citadas e na Ordenanza provincial reguladora do control 
financeiro de subvencións e dos procedimentos de reintegro e sancionadores 
derivados (BOP nº 116, do 22 de xuño de 2015). 

3.- Para os supostos de retraso na realización das actividades ou na presentación da 
xustificación estarase ao disposto na Ordenanza provincial reguladora do control 
financeiro de subvencións (BOP nº 116, do 22 de xuño de 2015). 

XI.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e 
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da entidade beneficiaria serán remitidas á Intervención Xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista en dito precepto. 

2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, 
de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía y Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de 
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia. 

3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á beneficiaria será publicada no Boletín 
Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dacoruna.gal. 

4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e contratación da Deputación. 

XII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 

1. O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de 
imputación dos gastos e abranguerá os devengados desde o día 1.01.2019, sen que 
en ningún caso sexan subvencionables os gastos devengados con anterioridade a 
dita data, e conservará a súa vixencia ata o día 30.06.2020. 

2.Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter adquirido o ben e 
presentada a xustificación antes do día 30.06.2020, deberá solicitar antes desta data, 
a prórroga do prazo inicial, achegando unha solicitude motivada, co fin de que a 
Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago 
que proceda, do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso poderá 
exceder do 31.10.2020. A esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito ao cobro do importe 
correspondente á contía non xustificada a dita data. 

3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, do servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría Xeral e da 
Intervención da Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En 
ningún caso, se poderá modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da 
subvención concedida e prevista nominativamente por acordo plenario. 

XIII.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN E XURISDICIÓN 
COMPETENTE 

1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que 
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xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na 
Lei 38/2003, de 18 de novembro, Xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de Subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 

2. A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente 
convenio  corresponderalle ao Presidente da Deputación, previos os informes 
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría Xeral e da Intervención provincial. 

3.Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de 
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 

 

Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo do Pleno Corporativo 
de data …. de …............... de 2019. 

E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento 

 

O  PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA 

O PRESIDENTE DO HOGAR ESPAÑOL 
DE MONTEVIDEO 

  

Asdo.: VALENTÍN GONZÁLEZ 
FORMOSO 

Asdo.:  ÁNGEL I. DOMÍNGUEZ CASTRO" 

 

ACTUACIÓN DE CONTROL 

MOCIÓNS 

1.Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica para a posta en marcha dun Plan director 

de estradas provinciais  

INTERVENCIÓNS 

Sr. Lema Suárez 

Bo día, presidente. Nesta moción no seu orixinal foi modificada, aceptouse unha 
modificación que proviña, que se pactou de feito na Xunta de voceiros co resto dos 
Grupos e, polo tanto, para facilitar a súa aprobación propoñemos, se o secretario nos 
dá a venia e nos informa de cal sería o procedemento correcto, a súa retirada e votar 
a urxencia para unha nova moción, basicamente co mesmo contido, modificada a 
parte resolutiva, que foi a que se pactou. 

 

Vótase a retirada da moción inicial 
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VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 30 deputados/as (14 do PP, 10 do PSOE, 4 do BNG, 1 de Marea 
Atlántica e 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún deputado/a 
 Abstéñense: ningún deputado/a 
 
 Apróbase por unanimidade a retirada da orde do día da moción. 
 
A continuación, vótase a urxencia da nova moción 
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 30 deputados/as (14 do PP, 10 do PSOE, 4 do BNG, 1 de Marea 
Atlántica e 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún deputado/a 
 Abstéñense: ningún deputado/a 
 
 Apróbase por unanimidade a urxencia da moción. 
  

I.Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica para a elaboración dun estudo que 
permita a racionalización da titularidade das vías provinciais 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Deputación da Coruña conta cunha cantidade considerable de quilómetros de 
estradas provinciais en moi diversos estados de conservación e acondicionamento 
que cómpre homologar e harmonizar progresivamente co fin de contar, no futuro 
próximo, cunha rede de estradas provinciais o máis harmónica posible nas súas 
condicións de estado do firme, trazado e seguridade para peóns, ciclistas e 
automovilistas. 

Constitúe unha verdadeira aberración e un síntoma de arbitrariedade partidista na 
xestión e asignación dos fondos públicos, o feito de que a mesma estrada provincial 
presente grandes disparidades no estado do seu firme, trazado, anchura dos arcéns 
ou dotación de aceiras para a mobilidade peonil, segundo esta transcorre por un 
concello ou polo seguinte. 

Engadida a esta cuestión, a do diferente estado das estradas provinciais atendendo á 
relación de identidade ou non entre a cor política dos diversos gobernos municipais e 
o goberno da Deputación ao longo da historia, atopamos a cuestión da propiedade 
das vías. 

Así, en moitos concellos da nosa provincia, o trazado das estradas provinciais cruza, 
a xeito de travesía, polo centro das vilas e dos cascos urbanos, tornando complexa, 
cando non imposible, a vontade do goberno municipal de dotala de equipamentos e 
mesmo ornatos específicos acordes coa súa ubicación. 

Outras veces atopamos que a mesma estrada pasa sucesivamente de ser de 
competencia provincial, a estatal ou local sen que sexa posible discernir as razóns 
desa distribución ou, tamén, cando os motivos para os seus sucesivos cambios de 
titularidade mudaron hai tempo, coa expansión e diseminación dos núcleos urbanos, e 
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perderon hoxe a súa razón de ser orixinal. Cómpre, polos motivos expostos, 
racionalizar e homoxeneizar a titularidade e o estado de conservación e dotación de 
servizos das vías provinciais, e este proceso debe ser, necesariamente, participado co 
resto das administracións implicadas, nomeadamente, a local, a central e a 
autonómica segundo corresponda. 

Por todo o anterior, instamos á Deputación da Coruña a apoiar os seguintes acordos: 

    1. Elaborar un estudo que permita a racionalización da titularidade das vías 
provinciais.   

     2.  Convocar unha mesa de Alcaldes/as para coñecer de primeira man o seu 
parecer sobre o punto anterior. 

INTERVENCIÓNS 

Sr. Lema Suárez 
 
 Moitas grazas, bo día. Eu creo que todos os presentes coñecen ben a 
problemática das estradas provinciais que, como se sabe, é unha das competencias 
propias e indelegables da Deputación da Coruña, o mantemento e o coidado, e tamén 
asegurar que as condicións de seguridade viaria nas infraestruturas, nas vías e 
camiños que son de titularidade provincial estean no mellor estado posible. Pero 
ademais desta cuestión, da cuestión da conservación e mantemento das estradas e 
vías provinciais, para as cales hai dotada unha partida orzamentaria que 
consideramos que debe ser ampliada no futuro e tamén un Plan de conservación 
elaborado polos técnicos da casa que se nos transmite, e non temos razóns para 
pensar o contrario que se executa de xeito rigoroso, sen atender a cuestións 
partidistas, senón por criterios obxectivos, o que si está pendente de resolución aínda 
é unha dinámica que creo que moitos dos presentes compartirán, que é a da 
titularidade das vías, é dicir, hai vías provinciais que son verdadeiras travesías pois 
pasan polo centro de cascos urbanos. 
 
 Entón, o que nós propoñemos é que se elabore un estudo que permita a 
racionalización da titularidade das vías e que, por exemplo, se poida chegar á cesión 
ou á negociación de que parte destas vías que pasan por zonas urbanas sexa 
transferida a súa titularidade ao concello porque o tipo de actuación que vai efectuar 
sobre estas vai máis alá do simple mantemento, senón que haberá tamén outro tipo 
de obras de ornato, e obras de adecentamento dunha vía que pasa polo medio dunha 
poboación. 
 
 E en segundo lugar, ademais do anterior, de elaborar este estudo que permita 
racionalizar a titularidade das vías, propoñemos convocar unha mesa de alcaldes 
para coñecer de primeira man o seu parecer sobre este punto, sobre a cuestión de 
reordenar esa confusión na titularidade das vías provinciais. Moitas grazas. 
 
 
Sr. Fernández Piñeiro 
 
 Nós imos apoiar esta moción, efectivamente compartimos os puntos de acordo 
que nela se establecen, e simplemente remarcar que xa foi encargado polo Servizo 
de Vías e Obras a elaboración dun prego de condicións técnicas para a contratación 
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dun estudo que recolle, precisamente, as transferencias desas vías aos distintos 
concellos e a súa urxencia en base ás prioridades que teñan cada un deles. Polo 
tanto, en principio non tería ningún sentido que non estivéramos a favor dela, e o noso 
voto vai ser favorable. 
 
Sra. Aneiros Barros 
  
 Moi bos días a todos e moitas grazas. En relación coa moción que se presenta 
pola Marea dicir que creo que nestes tempos falar de mobilidade é algo que procede 
en calquera administración, e cando falamos de mobilidade temos que falar de vías, 
de estradas e, por suposto, da boa condición na que se teñen que encontrar. Todos 
sabemos que a falta de mantemento nas vías redunda necesariamente nun 
incremento no risco de sinistros e nunha redución de seguridade viaria. Por iso 
formular esta moción como se formulou, sen falar do mantemento de viais parécenos 
pouco oportuno. 
 
 Vimos advertindo nos últimos debates, nas últimas sesións plenarias, a través 
de rogos e preguntas, desde este Grupo trasladáronse cuestións precisamente 
referentes ao estado, ao deficitario estado no que se atopan moitas das vías 
provinciais, das vías de titularidade provincial, e pedimos, reclamamos melloras nelas 
polas deficiencias, polas fochancas, pola falta de limpeza, pola falta de pintado, e son 
cuestións que nos gustaría aproveitar este momento tamén para volver a reiterar. 
 
 Por iso parécenos oportuno, por un lado, a cuestión que se formula por parte 
da Marea respecto do que é a titularidade, porque efectivamente creo que é un tema 
que se debe abrir e no que, por suposto, os distintos alcaldes teñen que opinar e 
parécenos tamén oportuno abrir esa posibilidade de que se manifesten ao respecto 
desta cuestión. Pero si gustaríanos tamén dicir polo que acabo de expoñer que, 
respectando a autonomía de cada Grupo para redactar as mocións, si podería ser un 
pouco máis ambiciosa esta moción desde o punto de vista do que é a necesidade de 
manter e conservar as vías provinciais. E neste punto, e para ir terminando, tamén 
gustaríame aproveitar para recordar unha solicitude que trasladamos xa en máis 
ocasións desde este Grupo provincial, que é a necesidade de elaborar, de redactar un 
Plan director, un Plan director que veña dotado de suficientes recursos, de recursos 
necesarios e que permita mellorar precisamente a seguridade das vías, das travesías 
de carácter provincial e, por suposto, cun estudo previo precisamente do estado no 
que están estas, con participación tamén dos alcaldes, que moito tamén teñen que 
dicir respecto desta cuestión. Creo que é un tema necesario, oportuno, e que debe 
valorarse por parte do Goberno fronte a outras cuestións que estamos vivindo, como é 
esa práctica que vimos sufrindo, de recorrer a modificados, a uns modificados en 
moitos casos chapuceiros, con observacións formuladas pola propia Intervención 
provincial, con observacións especialmente críticas e que deberían de evitarse desde 
o momento en que atentan claramente co principio de legalidade. 
 
 Polo tanto, dito todo isto, manifestar en todo caso o voto a favor da moción 
presentada pola Marea pero, desde logo, chamar a atención da necesidade dese Plan 
director e algunhas actuacións máis, para mellorar o estado actual das vías 
provinciais. Nada máis, moitas grazas. 
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Sr. Regueira Varela 
 
 Nós tamén imos votar a favor da moción da Marea, concordamos co que 
expuxo o portavoz do Partido Socialista, pero despois de escoitar á portavoz neste 
caso do Partido Popular, a min gustaríame facer algunhas matizacións porque 
escoitándoa dá a sensación de que se quere converter o excepcional, o puntual, en 
norma xeral. 
 
 O actual Goberno xa nos catro anos pasados suplementou con moitísimo, con 
moitísimo, a partida de mantemento das vías provinciais. Temos a sorte que nesta 
mesma cámara está o actual deputado de Vías e Obras e está o anterior deputado de 
Vías e Obras, e non hai que culpalo a el, non se trata de facer iso, pero a realidade é 
a que é, a realidade orzamentaria reflicte que a actual Corporación suplementou con 
moito, e hai que seguir mellorando, evidentemente, a contía dedicada ao mantemento 
e á conservación de vías provinciais. 
 
 Tamén gustaríame recalcar que os servizos técnicos desta casa sempre foron 
os que deseñaron e elaboraron tamén, atendendo a motivos puramente técnicos, o 
Plan de vías e obras provinciais e o Plan de travesías provinciais, falando de estradas 
e falando de cousas concretas que vostede verbalizou na súa intervención. 
  
 E vostede tamén dicía que hai que transferir, na medida do que se poida, aos 
alcaldes, alcaldesas, etc., se eles queren evidentemente, pero non só se trata de 
transferencias a concellos. Mire vostede, a min cónstame tamén os esforzos do último 
presidente que tivo o Partido Popular nesta Corporación, os esforzos que se fixo en 
transferirlle algunha vía, que debería ser claramente titularidade autonómica, ao 
Goberno autonómico, e non fomos capaces, porque tamén o Goberno autonómico ten 
vías que estruturan e que comunican capitais comarcais coa capital de Galicia, ou coa 
capital provincial, e non as quere asumir. Polo tanto, evidentemente tense que abrir 
unha vía de diálogo institucional para chegar a bo porto con estas cuestións, pero fala 
vostede tamén que parece que aquí hai continuamente modificados observados polos 
servizos de Intervención e Secretaría todos os días, iso non é certo, non é certo. Que 
hai que facer máis investimento en vías?, seguro, seguro porque en este país, 
afortunada ou desafortunadamente temos unha maneira de instalarnos no territorio e 
temos quilómetros de vías, eu creo que os quilómetros de vías desta administración, 
non se recordo mal, e se hai algún deputado ou deputada, ou algún técnico que teña 
o dato concreto, que o diga, e que me corrixa, creo que significan ir de aquí a Málaga 
e volver en quilómetros de vías provinciais, ir de aquí a Málaga e volver, polo tanto 
temos moitísimos quilómetros. Non hai cartos que abonden para ter as vías anchas, 
con dobre carril, iso é imposible, pero si temos que facer un esforzo en buscar máis 
financiamento para esa cuestión. 
  
 Pero vostede referíase tamén a múltiples rogos e preguntas que fan vostedes, 
que é certo que o fan nos Plenos, pero mire vostede, se nos metemos máis en Vías e 
Obras, temos que quitar doutros lados. A min gustaríame que o Partido Popular nos 
dixera como imos facer para meter máis diñeiro no Plan único e ao mesmo tempo 
facer as canceiras que ten que facer a Xunta, facer a conservación das estradas 
como a debemos facer, etc., etc., porque a fórmula máxica, a alquimia, a nivel 
orzamentario non existe, haberá que dicir de onde sacamos, e terán que dicirlle 
vostedes daquela aos seus alcaldes e alcaldesas e nós aos nosos, que imos meter 
menos diñeiro no Plan único porque imos deixar as vías provinciais niqueladas, e aí 



 

 

41 

 

imos estar de acordo, evidentemente. 
 
Sr. Fernández Piñeiro 
  
 Na liña do que comentaba o vicepresidente, dicía a representante do Partido 
Popular que o estado das estrada é deficitario, ou moi deficitario, pois en todo caso 
será menos deficitario que hai cinco anos cando gobernaban vostedes, porque 
algunhas obras fóronse facendo e entendo que non se estragarían todas as vías 
provinciais ao longo destes últimos catro anos, as que eran estreitas e seguen sendo 
estreitas, érano cando estaban vostedes, as que non tiñan sendas e a día de hoxe 
seguen sen telas, érano tamén cando estaban vostedes, etc., etc. Polo tanto, 
simplemente recordarlle que o investimento en vías e obras deste Goberno con 
respecto ao Goberno anterior multiplicouse case por tres, e como ben dicía o 
vicepresidente, cando fala vostede de modificados chapuceiros, penso que de todas 
as obras que licita esta Deputación houbo tres modificados, creo recordar, tres 
modificados, e de aí facer un totum revolutum e dicir que todos os modificados son 
chapuceiros e os proxectos son chapuceiros. Se de tres, de non sei cantos proxectos 
podemos aprobar aquí, pero estou convencido que bastantes, bastantes máis, e diso 
facer xa norma, que quere que lle diga, penso que roza o absurdo e ademais réstalle 
a vostede credibilidade. Nada máis, moitas grazas. 
 
Sra. Aneiros Barros 
 
 Moi brevemente porque fronte a acusacións de que dicimos cousas absurdas 
hai que facer algún comentario como, por exemplo, que eu non dixen que todos os 
modificados foran chapuceiros, senón que vimos como hai modificados que, 
efectivamente, responden a unha redacción desde logo un pouco chapuceira desde o 
momento en que veñen inzados de observacións por parte da Intervencións, e temos 
visto como viñeron reiteradamente en varias ocasións algún deles a este Pleno e 
foron retiradas do mesmo Pleno, polo tanto, algo mal fixeron cando se tramitaron desa 
maneira e tiveron que retiralos deste Pleno. 
 
 E eu, Sr. Fernández, dicirlle que lamentablemente gustaríanos cando 
gobernamos nesta Deputación ter feito moito máis, pero claro, teriamos feito moito 
máis, non lle caiba a menor dúbida, senón herdáramos unha débeda de noventa e 
cinco millóns de euros, despois de deixar unha administración provincial debidamente 
saneada como vostedes ben saben, porque así a recibiron. 
 
 E simplemente ao portavoz do BNG dicirlle que, como fala de onde hai que 
sacar e onde hai que meter, recórdolle que nosoutros cando se presentou a proposta 
de orzamentos e veu aquí a este Pleno, fixemos unha cantidade importante de 
emendas con propostas que parece que non tiveron en conta no seu momento e 
agora nos reprochan, ao mellor se apelaran máis ao diálogo e á participación dos 
demais Grupos, non terían que acusarnos ou preguntarnos como poden xestionar un 
orzamento para investir máis  no mantemento e a conservación de viais, escóitennos, 
atendan ás nosas emendas e ao mellor así poderemos chegar a outros acordos. 
Nada máis, grazas. 
 
Sr. Presidente 
 
 Simplemente indicar unha cuestión respecto á conservación, que é un tema 
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recorrente nesta institución, e que nos preocupa. Eu recordo nun primeiro mandato 
tiñamos unha dificultade enorme, que tiña tamén o anterior Goberno provincial do 
Partido Popular para ser capaces de atender a demandas dos alcaldes e alcaldesas 
da provincia de facer os desbraves que dicías, Martina, e que era certo, e segue 
sendo certo, pero un pouco menos. É dicir, digamos que cando chega a época de 
primavera a herba eclosiona e, por tanto, licitar nesta Deputación, con oitocentas 
ofertas nos distintos contratos zonais é unha dificultade enorme. Para iso modificamos 
o sistema de adxudicación dos desbraves en dous aspectos fundamentais, por unha 
parte para evitar solapamento dos exercicios orzamentarios permitimos que os 
contratos, ou motivamos que os contratos sexan bianuais, a mesma empresa que se 
dedica a desbravar en 2019 faino tamén no 2020, polo tanto, programa mellor, 
programa os seus medios e programa tamén os traballos en función das necesidades 
de cada zona. E por outra parte os desbraves anteriormente  eran unha vez en cada 
exercicio, e agora son dous en cada exercicio, o cal é o dobre exactamente de 
desbrave neste mandato que no mandato anterior, sen xa ter en conta o que di Xosé 
Regueira respecto de que se aumenta a partida de conservación, que nunca é 
suficiente, evidentemente, e con tantos quilómetros de estradas, dá igual aínda que 
aumentes as partidas, nunca é suficiente. 
 
 É certo o que ben dicías, Martina, de que recibimos unha Deputación 
absolutamente saneada, é certo, é dicir, a débeda é cero, cunha media de pago a 
provedores envexable, recoñecido pola Asociación de traballadores autónomos a nivel 
estatal como a administración que máis rápido pagaba naquel momento, e agora 
mesmo seguimos coa mesma filosofía, debemos cero euros, e seguimos pagando en 
sete días as facturas que entran por rexistro. O que si que é certo tamén é que non 
podiades facer máis, pero xa non só pola débeda que recibira de etapas anteriores, 
senón por unha limitación que entra no 2012 coa Lei de sostibilidade de 
administración local, que non permite a utilización dos remanentes co teito de gasto. 
Unha lei que teño que dicir que agora mesmo o Goberno actual tampouco muda e, 
polo tanto, é unha crítica ao Ministerio de Facenda actual, tanto a Montero como a 
Montoro, creo que unha administración ben xestionada como esta, como moitos, a 
inmensa maioría dos concellos da provincia, con remanentes, con superávits, e sobre 
todo con remanentes, tiña que ter a posibilidade de inxectar máis actividade 
económica na provincia, agora mesmo con remanentes superiores a douscentos 
millóns de euros na provincia é unha pena que estean nas contas dos bancos, en vez 
de nas contas da cidadanía ou nas contas das empresas que empregan a tanto 
persoal nesta provincia. 
 
 
 Polo tanto, aclarar eses dous puntos e procedemos, polo tanto á votación. 
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 30 deputados/as (14 do PP, 10 do PSOE, 4 do BNG, 1 de Marea 
Atlántica e 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún deputado/a 
 Abstéñense: ningún deputado/a 
 
 
 Apróbase por unanimidade a seguinte moción: 
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"Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica para a elaboración dun estudo que 
permita a racionalización da titularidade das vías provinciais 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Deputación da Coruña conta cunha cantidade considerable de quilómetros de 
estradas provinciais en moi diversos estados de conservación e acondicionamento 
que cómpre homologar e harmonizar progresivamente co fin de contar, no futuro 
próximo, cunha rede de estradas provinciais o máis harmónica posible nas súas 
condicións de estado do firme, trazado e seguridade para peóns, ciclistas e 
automovilistas. 

Constitúe unha verdadeira aberración e un síntoma de arbitrariedade partidista na 
xestión e asignación dos fondos públicos, o feito de que a mesma estrada provincial 
presente grandes disparidades no estado do seu firme, trazado, anchura dos arcéns 
ou dotación de aceiras para a mobilidade peonil, segundo esta transcorre por un 
concello ou polo seguinte. 

Engadida a esta cuestión, a do diferente estado das estradas provinciais atendendo á 
relación de identidade ou non entre a cor política dos diversos gobernos municipais e 
o goberno da Deputación ao longo da historia, atopamos a cuestión da propiedade 
das vías. 

Así, en moitos concellos da nosa provincia, o trazado das estradas provinciais cruza, 
a xeito de travesía, polo centro das vilas e dos cascos urbanos, tornando complexa, 
cando non imposible, a vontade do goberno municipal de dotala de equipamentos e 
mesmo ornatos específicos acordes coa súa ubicación. 

Outras veces atopamos que a mesma estrada pasa sucesivamente de ser de 
competencia provincial, a estatal ou local sen que sexa posible discernir as razóns 
desa distribución ou, tamén, cando os motivos para os seus sucesivos cambios de 
titularidade mudaron hai tempo, coa expansión e diseminación dos núcleos urbanos, e 
perderon hoxe a súa razón de ser orixinal. Cómpre, polos motivos expostos, 
racionalizar e homoxeneizar a titularidade e o estado de conservación e dotación de 
servizos das vías provinciais, e este proceso debe ser, necesariamente, participado co 
resto das administracións implicadas, nomeadamente, a local, a central e a 
autonómica segundo corresponda. 

Por todo o anterior, instamos á Deputación da Coruña a apoiar os seguintes acordos: 

    1. Elaborar un estudo que permita a racionalización da titularidade das vías 
provinciais.   

     2.  Convocar unha mesa de Alcaldes/as para coñecer de primeira man o seu 
parecer sobre o punto anterior." 

2.Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica relativa ao Consorcio da 
Promoción da Música  

EXPOSICION DE MOTIVOS  

En 1991, o Concello da Coruna constituia o Consorcio da Promocion da Musica coa 
finalidade de xestionar, de xeito directo, a Orquestra Sinfonica de Galicia que tina por 
obxecto, segundo consta nos seus estatutos: "difundir a musica mediante actuacions 
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da citada orquestra e a realizacion de gravacions e transmisions por radio, television e 
outros medios de comunicacion, asi como a promocion de toda clase de actividades 
musicais a traves da colaboracion con agrupacions, organismos e institucions 
nacionais ou estranxeiras."  

Desde aquela data deica hoxe, a importancia da Orquestra Sinfonica de Galicia para a 
difusion, conecemento e goce da musica clasica na nosa sociedade non pode ser 
esaxerada. Mais de vinte mil escolares de toda Galicia asisten cada xoves aos seus 
ensaios, mentres que os concertos dos venres e sabados contan cunha asistencia 
media de duas mil persoas. Ademais da asistencia de publico as suas sesions e 
ensaios, a OSG desenvolve, asi mesmo, un importante labor formativo no que 
participan tanto os 79 profesores da Primeira Orquestra, como outros tantos mozos e 
mozas da Orquestra Xove e o mesmo numero de nenas e nenos do Coro Infantil.  

O 28 de decembro de 2004, o Concello da Coruna e a Xunta de Galicia subscribian 
un convenio de cooperacion no que acordaban, tras facer efectivos os cambios 
precisos nos estatutos do Consorcio para incorporar a Xunta de Galicia, que as 
achegas da Xunta de Galicia ao mesmo non serian inferiores as do ano 2005, e dicir: 
3.515.241 euros. A Xunta manten o seu compromiso ata o ano 2011, no que reduce a 
sua achega en case un millon de euros, baixandoa ata os 2.652.000 euros, e 
mantendo este de ficit nos investimentos previstos nas sucesivas anualidades, 
causandolle deste xeito un grave prexuizo no seu funcionamento a Orquestra 
Sinfonica de Galicia que ve deste xeito ameazada a sua continuidade.  

Por todo o exposto, a Marea Atlantica insta ao Pleno do Concello da Coruna a aprobar 
os seguintes acordos: 1 Instar a Xunta de Galicia a facer efectivas as cantidades 
adebedadas ao Consorcio da Promocion da Musica desde o ano 2011 ata o actual.  

2 Instar a Xunta de Galicia a manter o investimento previsto segundo o convenio 
subscrito co Concello da Coruna en 2004 no orzamento de 2020.  

 

INTERVENCIÓNS 

Sr. Lema Suárez 
 
 Esta moción ten unha emenda presentada polo Partido Popular. 
 
Sr. presidente 
  
 Non se acepta por cuestións regulamentarias. 
 
Sra. Gallego Neira 
 
 O tema sería facer o mesmo que se fixo, propoñemos retirar a moción e 
substituíla polo texto que presentamos que é "Instar ás administracións intervenientes 
no convenio a que forme parte deste a Administración Xeral do Estado co obxectivo 
de redistribuír e reequilibrar as achegas económicas de cada unha das entidades 
participantes nel", se se acepta ben, e senón se debate a presentada pola Marea. 
 
Sr. Lema Suárez 
 
 Non a imos aceptar, pero non é por unha cuestión partidista, é por unha 
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cuestión de obxecto, porque o que reclamamos na nosa moción é que a Xunta de 
Galicia faga efectivos os compromisos asinados subscritos co Consorcio para a 
Promoción da Música da Orquestra Sinfónica de Galicia en 2004 na Coruña, polo 
tanto, as entidades, as institucións vinculadas por ese acordo son a Xunta de Galicia e 
este Consorcio pola Promoción da Música. Polo tanto, pensamos que non procede  
incluír ademais a Administración do Estado nesta proposta. 
 
Sr. presidente 
 
 Procedemos polo tanto a tratar a moción. 
 
Sr. Lema Suárez 
 
 Eu creo que non fai falta explicar, supoño, o importantísimo labor en difusión 
da música e da cultura que desenvolve a Orquestra Sinfónica de Galicia, unha 
orquestra composta por setenta e nove profesionais que ademais dese labor artístico 
que se pode desfrutar cada fin de semana no Pazo da Ópera da Coruña e noutras 
localizacións, desempeña tamén, desenvolve tamén un importante labor pedagóxico 
que cristaliza, que é visible na importante canteira de músicos locais que, ao fío desta 
iniciativa da Orquestra Sinfónica de Galicia, teñen aparecido, non só da Coruña senón 
tamén do resto do país. 
 
 Ademais do anterior, a Orquestra Sinfónica de Galicia conta tamén cunha Xove 
Orquestra Sinfónica de Galicia, con outros setenta e nove profesionais e cun coro 
xove, un coro xove no que este labor formativo, este labor pedagóxico se estende 
cara á xente máis nova. 
 
 Por último comentar que os ensaios da Orquestra Sinfónica de Galicia que 
teñen lugar todos os xoves, é unha actividade aberta a visitas dos escolares de toda a 
provincia e calcúlase que anualmente pasan por estes ensaios uns vinte mil rapaces e 
rapazas da nosa provincia. Co cal entendemos que ademais de todo o que 
comentamos antes esta Orquestra Sinfónica de Galicia é tamén, por suposto, un 
emblema do noso país, e eu creo que tamén un motivo de orgullo para todos os que 
apreciamos e aprecian a boa música e tamén eu creo que os eventos culturais e os 
produtos culturais de alta calidade. 
 
 Esta Orquestra Sinfónica de Galicia a súa xestión é rexida mediante un ente 
coñecido como Consorcio para a Promoción da Música da Coruña que no ano 2004 
subscribiu un acordo, sendo daquela o alcalde da Coruña Francisco Vázquez e o 
presidente da Xunta de Galicia Manuel Fraga, que no seu punto terceiro dicía o 
seguinte, na súa terceira cláusula: "Para o exercicio 2004 a Xunta de Galicia 
contribuirá ao financiamento das actividades da Orquestra Sinfónica de Galicia, con 
cargo á partida orzamentaria que se detalla cun millón e medio de euros. Para os 
exercicios futuros as transferencias a favor do Consorcio ou da entidade que o 
substitúa estableceranse como subvención nominativa nos orzamentos de cada 
exercicio. A contía a transferir en cada ano non será inferior a que se establece para o 
exercicio 2005". Ben, a contía que se estableceu para este ano, o exercicio 2005 que 
se cita aquí, foi de tres millóns de euros. 
  
 Este compromiso da Xunta de Galicia coa Orquestra Sinfónica mantívose 
efectiva ata o cambio de Goberno e a chegada de Feijoo ao Goberno da Xunta. Eu 
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creo que non é unha práctica que nos sorprenda, eu creo que hai cuestións que teñen 
que ver coa lealdade institucional, que creo que para os que teñen unha maior 
memoria política que a miña saben que o presidente Fraga tendía a ser creo que moi 
estrito no cumprimento desa norma, dese principio político, da lealdade institucional, 
lamentablemente o seu sucesor no mesmo partido na Xunta de Galicia, eu creo que 
para el este principio de lealdade institucional deixa de ter tanta operatividade, non se 
sinte tan obrigado, e tal vez isto explica que nas achegas da Xunta a partir do ano 
2015 se observa unha minoración moi relevante respecto deste compromiso 
establecido no ano 2004, que vou detallar por exemplo as contías seguintes. No ano 
2015, 2.160.000 euros, no 2016, 2.230.000 euros, no 2017, 2.560.000 euros, no 2018, 
a mesma cantidade, e no 2019 2.620.000 euros. 
 
 Esta baixada nas achegas da Xunta de Galicia estalle provocando un 
importante trastorno ao funcionamento normal da Orquestra Sinfónica, unha 
Orquestra Sinfónica que ve necesario alterar a súa programación para axustala 
realmente ao seu orzamento real. Entendemos que é necesario corrixir esta situación 
e o xeito que propoñemos facer é actualizando as achegas adebedadas pola Xunta 
de Galicia a esta institución, polo tanto na parte resolutiva da nosa moción 
propoñemos, no primeiro punto instar a Xunta de Galicia a facer efectivas as 
cantidades adebedadas ao Consorcio da Promoción da Musica desde o ano 2011 ata 
o actual. Instar a Xunta de Galicia a manter o investimento previsto segundo o 
convenio subscrito co Concello da Coruña en 2004 no orzamento de 2020. E isto 
sería basicamente o contido da moción. Moitas grazas. 
 
Sra. Gallego Neira 
 
 Moitas grazas e moi bos días a todos e a toda a xente que hoxe nos 
acompaña.  
 
 Corrixiu a moción o Sr. Lema in voce porque de entrada as cantidades que 
vostede dicía de 2005 que a Xunta tiña que ter pagado, que pagou en 2005 3.515.000 
euros, acábao de corrixir verbalmente, leuse agora o convenio porque realmente si 
que son 3.000.000 de euros o que a Xunta achegou en 2005. 
 
 En primeiro lugar manifestar o noso total e absoluto apoio á Orquestra 
Sinfónica de Galicia, ao Consorcio para a Promoción da Música, de feito foi a Marea 
Atlántica quen lle recortou á tempada lírica inicialmente e porque llo pediron outros 
Grupos incrementáronlle as contías no Concello, non só á Orquestra Sinfónica 
profesional, senón tamén a Orquestra Xove, á Orquestra de nenos, ao coro, ao coro 
xove, o coro de nenos, o programa educativo, ou o Proxecto Resuena. Estamos 
falando da mellor Orquestra Sinfónica de España, ou polo menos unha das mellores 
Orquestras Sinfónicas de España, que detrás ademais ten un proxecto formativo, 
insertado e implicado no tecido social da nosa cidade, e vai máis alá da nosa cidade. 
Falamos de centos de mozos, que reciben formación excelente para ir configurando 
ademais unha canteira extraordinaria. 
 
 Precisamente en recoñecemento deste labor a Xunta de Galicia firmou no seu 
momento, en 2004, un convenio para axudar a financiar a Sinfónica e polo cal  a 
Orquestra Sinfónica e o Consorcio da Música é a entidade cultural que máis fondos, 
que máis diñeiro recibe do Goberno autonómico desde entón. Desde 2011 nada máis 
por falar da data que vostede poñía, máis de vinte e catro millóns de euros. 
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 Nosoutros o que propoñemos é que a Orquestra creceu, non só a Orquestra, 
senón as actividades que está realizando o Consorcio para a Promoción da Música, e 
promovemos que se busquen patrocinios, que ao concesionario do Pazo da Ópera se 
lle esixa que cumpra a súas obrigas, como debe facer, e que ademais participe a 
Administración do Estado. Non podemos estar de acordo en que é Feijoo, porque ata 
2011 mantivéronse as cantidades intactas, os tres millóns de euros, si é verdade que 
a partir de 2012 reducíronse, en parte, si é verdade, debido á crise, porque houbo que 
reducir orzamento, pero tamén é verdade que desde o ano 2017 foise incrementando 
e que estamos falando xa case dos tres millóns de euros. 
 
 Entón nós o que si formulamos é que na Comisión de Seguimento dese 
convenio se fale, non se pode falar de débeda porque nunca estivo presupostado, o 
Consorcio da Música aceptou sempre esas cantidades que se foron incluíndo no 
orzamento, o seu orzamento non se viu afectado porque nunca incluíu, ou sexa, 
incluía a cantidade que a Xunta lle dicía que lle ía dar se incluía no orzamento do 
Consorcio, ou sexa, non desequilibrou para nada, e presupostou os gastos en 
funcións aos ingresos que percibía. 
 
 O que si imaxínese, se o Estado lle dá á Xunta os 350 millóns que lle debe, 
123 anos pode pagar a achega de tres millóns de euros a Xunta de Galicia. Nada 
máis, moitas grazas. 
 
Sra. Muíño Filgueira 
 
 Por parte do Grupo do BNG, antes de todo, efectivamente recoñecer a 
importancia do labor, tanto a nivel cultural de promoción da música e tamén de xeito 
moi especial a parte formativa, coido que ademais hoxe saía onte na prensa que unha 
das mulleres formadas a través, que participou na Orquestra xove formada a través 
de bolsas do Consorcio, acaba de gañar unha praza nunha das orquestras máis 
destacadas a nivel europeo en Berlín. Fóra disto, e podendo entender que cando 
existe un convenio sexa necesaria a súa revisión, entendemos que o contido da 
moción ao que fai referencia é ao cumprimento dun convenio no que hai un 
compromiso das partes, nese sentido entendemos que cando un adquire un 
compromiso ten que cumprir con el, e en todo caso, ter entrado ao debate ou a 
revisión oportuna previa. Neste momento do que se fala é de instar á Xunta de Galicia 
a cumprir coa parte que ten comprometido e co que lle toca con esta Orquestra, máis 
nada. 
 
 
Sr. Lema Suárez 
 
 En canto á curiosa interpretación que fai a Sra. Gallego do concepto débeda, 
eu creo que se unha institución asina un convenio polo que se compromete a unha 
determinada contía e deixa de transferirlla á outra parte, e isto se acumula no tempo, 
efectivamente, é unha débeda, non sei vostede esa pirueta dialéctica para non 
chamarlle á débeda, débeda, pois si, efectivamente é unha débeda que ten a Xunta 
de Galicia coa Orquestra Sinfónica en virtude dos seus propios actos, ou sexa, en 
virtude dos seus propios compromisos, entón creo que basicamente neste caso non 
hai moito máis que dicir, a Xunta de Galicia ten que facer efectiva a súa débeda, 
efectivamente, a súa débeda co Consorcio para a Promoción da Música da Coruña. 
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Dicir en último lugar, por suposto, que a moción foi redactada conforme ao que se cita 
no convenio, e que hoxe, na miña exposición de motivos tamén aquí se expuxo. 
Grazas. 
 
Sra. Gallego Neira 
 
 A Marea Atlántica gobernou catro anos na cidade da Coruña, como que que 
ten que ver?, é parte do Consorcio, a Comisión de Seguimento está formada por dous 
membros da Xunta de Galicia e dous membros do Concello da Coruña e a Marea 
Atlántica, casualmente porque vai haber eleccións autonómicas vén con esta moción 
a este Pleno, non é por outra cuestión. E as débedas se reclaman cando hai que 
reclamalas, logo imos falar doutras débedas e debateremos, pero aquí o orzamento 
do Consorcio da Música tiña o diñeiro que a Xunta dicía que achegaba, e se vostede 
non estaba no Consorcio podería terlle preguntado ao seu compañeiro o Sr. Sande.  
 
 E a moción está mal, porque non fala de tres millóns, como dixo, fala de tres 
millóns cincocentos non sei cantos mil euros. Entón, lea as mocións, lea o convenio, 
fale cos seus compañeiros, e catro anos tivo a Marea Atlántica para reclamar estas 
cantidades. Nós ímonos abster porque entendemos que a Comisión de Seguimento é 
o órgano que debe de convocarse por parte da Xunta e o por parte do Concello e aí é 
onde ten que arranxarse este asunto, implicar á Administración do Estado porque a 
Orquestra Sinfónica é verdade que xa non só é a Orquestra Sinfónica, senón que 
creceu para ben, que nos alegramos e ademais apoiámolo sempre, pero catro anos 
de Marea Atlántica, Sr. Lema, para miralo. 
 
Sr. Lema Suárez 
 
 Sen ánimo de entrar aquí nunha dialéctica a dous, eu diríalle Sra. Gallego que 
a Marea Atlántica non se presenta as eleccións da Xunta, eu creo que isto vostede 
sábeo e que, polo tanto, non é exactamente unha moción electoralista, senón que é 
unha reclamación que lle facemos á Xunta de Galicia en virtude, insisto, dos seus 
compromisos. 
 
 E en último lugar, se vostede quere coñecer mellor, mellor ca min, a situación 
das contas da Orquestra Sinfónica de Galicia, fale vostede co seu Padroado, co seu 
director, porque con eles falamos nós para a elaboración desta moción, viven ademais 
aquí preto, co cal convídoa a vostede a informarse sobre o caso. Moitas grazas. 
 
 

VOTACIÓN 
  
 Votan a favor: 16 deputados/as (10 do PSOE, 4 do BNG, 1 de Marea Atlántica 
e 1 de Alternativa dos Veciños 
 Votan en contra: ningún deputado/a 
 Abstéñense: 14 deputados/as (PP) 
 
 
 O Pleno, por maioría, cos votos a favor do PSOE, BNG, Marea Atlántica e 
Alternativa dos Veciños e a abstención do PP, aproba a seguinte moción: 

 



 

 

49 

 

"Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica relativa ao Consorcio da 
Promoción da Música  

EXPOSICION DE MOTIVOS  

En 1991, o Concello da Coruna constituia o Consorcio da Promocion da Musica coa 
finalidade de xestionar, de xeito directo, a Orquestra Sinfonica de Galicia que tina por 
obxecto, segundo consta nos seus estatutos: "difundir a musica mediante actuacions 
da citada orquestra e a realizacion de gravacions e transmisions por radio, television e 
outros medios de comunicacion, asi como a promocion de toda clase de actividades 
musicais a traves da colaboracion con agrupacions, organismos e institucions 
nacionais ou estranxeiras."  

Desde aquela data deica hoxe, a importancia da Orquestra Sinfonica de Galicia para a 
difusion, conecemento e goce da musica clasica na nosa sociedade non pode ser 
esaxerada. Mais de vinte mil escolares de toda Galicia asisten cada xoves aos seus 
ensaios, mentres que os concertos dos venres e sabados contan cunha asistencia 
media de duas mil persoas. Ademais da asistencia de publico as suas sesions e 
ensaios, a OSG desenvolve, asi mesmo, un importante labor formativo no que 
participan tanto os 79 profesores da Primeira Orquestra, como outros tantos mozos e 
mozas da Orquestra Xove e o mesmo numero de nenas e nenos do Coro Infantil.  

O 28 de decembro de 2004, o Concello da Coruna e a Xunta de Galicia subscribian 
un convenio de cooperacion no que acordaban, tras facer efectivos os cambios 
precisos nos estatutos do Consorcio para incorporar a Xunta de Galicia, que as 
achegas da Xunta de Galicia ao mesmo non serian inferiores as do ano 2005, e dicir: 
3.515.241 euros. A Xunta manten o seu compromiso ata o ano 2011, no que reduce a 
sua achega en case un millon de euros, baixandoa ata os 2.652.000 euros, e 
mantendo este de ficit nos investimentos previstos nas sucesivas anualidades, 
causandolle deste xeito un grave prexuizo no seu funcionamento a Orquestra 
Sinfonica de Galicia que ve deste xeito ameazada a sua continuidade.  

Por todo o exposto, a Marea Atlantica insta ao Pleno do Concello da Coruna a aprobar 
os seguintes acordos: 1 Instar a Xunta de Galicia a facer efectivas as cantidades 
adebedadas ao Consorcio da Promocion da Musica desde o ano 2011 ata o actual.  

2 Instar a Xunta de Galicia a manter o investimento previsto segundo o convenio 
subscrito co Concello da Coruna en 2004 no orzamento de 2020."  

 

Sr. Presidente 
 
 Seguinte moción do Grupo Provincial Popular para instar ao Goberno a aboar 
a débeda pendente a Galicia. Hai unha presentada respecto do mesmo asunto polo 
Partido Socialista de Galicia, fóra da orde do día, imos tratalas conxuntamente porque 
é o mesmo asunto, e votalas de forma individual, pero primeiro hai que votar a 
urxencia da presentación da moción. 
 
 
 Vótase a urxencia da moción do Grupo Provincial Socialista: 
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VOTACIÓN 
  
 Votan a favor: 16 deputados/as (10 do PSOE, 4 do BNG, 1 de Marea Atlántica 
e 1 de Alternativa dos Veciños 
 Votan en contra: 14 deputados/as (PP) 
 Abstéñense: ningún deputado 
 
Aprobada a urxencia por maioría absoluta, debátense as dúas mocións. 

 

3.Moción do Grupo Provincial Popular para instar ao Goberno a aboar a débeda 
pendente a Galicia  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A día de hoxe o Goberno central segue a reter a liquidación dunha mensualidade do 
IVE de 2017 (200 millóns) e négase a pagar os incentivos que lle corresponden a 
Galicia polo bo desempeño fiscal nos anos 2017 e 2018 (170 millóns de euros).  

En declaracións realizadas o día 21 de xaneiro deste ano 2020 trala reunión do 
Consello de Ministros, a ministra de Hacienda e portavoz do goberno alegou que era 
unha cuestión que "tocaba en el año 2019" e que "ya se perdió esa oportunidad de 
poder resarcir", culpando aos partidos políticos que non aprobaron o proxecto de 
Presupuestos Generales del Estado. 

Este explicación non só carece de fundamento xurídico algún, senón que supón 
romper o compromiso que a propia ministra asumiu persoalmente en agosto de 2018 
e que levou á Xunta de Galicia a prever eses ingresos nos seus Orzamentos.  

O Goberno central debe adoptar unha solución urxente para transferir estes recursos, 
que lle corresponden aos galegos. No caso do IVE son cartos de todos os galegos, 
que o Goberno xa recadou, que o Goberno ten no seu poder e que se nega a 
transferirnos. 

Existe un problema global, o do IVE, que é común para todas as Comunidades 
Autónomas, Deputacións Provinciais e Entidades Locais, e que demanda unha 
solución común. As comunidades están en emerxencia financeira e estes recursos 
destinaranase á prestación de servizos públicos esenciais. É evidente que se non 
chegan estes recursos as comunidades terán que endebedarse e retrasar 
pagamentos.  

E existe outro problema específico para Galicia, que se fixo acredora de cobrar os 
incentivos fiscais polo seu cumprimento de todas as regras fiscais tanto no ano 2017 
como no ano 2018, que ten que ter unha solución específica para a nosa comunidade.  

O impacto económico desta decisión do Goberno central afecta directamente ao 
sistema de financiamento autonómico, pero tamén pode supor unha perda de 
recursos para os vecinos/as da nosa provincia, polo que esta Corporación non pode 
permanecer allea a esta reivindicación.  

Ante esa situación tan alarmante para Galicia e para a provincia da Coruña, facendo 
un chamamento a todos os representantes públicos desta Corporación e ao seu 
sentido do deber e da responsabilidade, o Grupo Provincial Popular insta o Pleno da 
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Deputación da Coruña, a adoptar os seguintes: 

ACORDOS 

1. "Declarar o apoio desta Deputación Provincial de A Coruña, á reivindicación da 
Xunta de Galicia ante o Goberno de España para que ingrese as contías do Imposto 
sobre o Valor Engadido (IVE) non liquidadas correspondentes ao exercicio 2017 como 
consecuencia da implantación do sistema de Información Inmediata. 

2. Declara o apoio desta Deputación Provincial de A Coruña, á reivindicación da Xunta 
de Galicia ante o Goberno de España dunha convocatoria urxente do Consello de 
Política Fiscal e Financeira, cunha orde do día que inclúa un punto específico para 
abordar a aprobación a Galicia dos incentivos polo seu bo desempeño fiscal nos anos 
2017 e 2018.  

3. Dar traslado destes acordos ao Goberno de España, á Xunta de Galicia e aos 
Grupos Parlamentarios do Congreso dos deputados e do Parlamento de Galicia 

 

II.Moción do Grupo Provincial Socialista para instar ao Goberno a aboar a 
débeda pendente a Galicia 

 

1.- Instar ao Goberno do Estado a facer efectivo ingreso das contías do importe sobre 
o Valor Engadido (IVE) non liquidadas, correspondentes ao exercicio 2017 como 
consecuencia da implantación do Sistema de Información Inmediata. 
 
2.- Instar ao Goberno do Estado a realizar unha reforma urxente do financiamento 
autonómico para garantir a autonomía e suficiencia das Comunidades Autónomas, e 
singularmente Galicia. 
 
3.- Instar ao Goberno do Estado á convocatoria do Consello de Política Fiscal e 
Financeira, incluindo na Orde do Día un punto específico para abordar a aplicación a 
Galicia dos incentivos polo desempeño fiscal nos anos 2017 e 2018. 
 
4.- Demandar unha rápida aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado para 2020, 
que permita normalizar a relación financeira entre a Admisnitración Xeral do Estado e 
as CCAA. 
 

 
INTERVENCIÓNS 

 
Sra. Gallego Neira 
 
 Imos facer debate conxunto ou por separado?, dígoo porque isto xa empeza a 
ser un pouco de risa. 
 
 Esta moción do Partido Socialista pretendía ás doce menos dez desta mañá, 
cando presentamos o venres a moción, que ademais presentamos en todos os 
concellos, en todas as deputacións, era unha moción coñecida, que tivemos unha 
Xunta de portavoces o mércores, aparece ás doce menos dez da mañá, a min 
entroume a menos cinco pasadas, por iso chegamos tarde ao Pleno, de paso xa 
tamén que conste en acta, e o único, non é que non esteamos de acordo, para nada, 
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de feito votarémola a favor, pero entendemos que non é urxente porque o contido é 
practicamente o mesmo que a nosa, e ademais o que pretendía con esta moción, de 
feito non ten exposición de motivos, o único que quere é eliminar a exposición de 
motivos, e fíxose ás présas e correndo, porque benvido sexa o Partido Socialista á 
cordura. Entón, eu nesta primeira intervención vou ler o texto da nosa moción e logo 
explicaremos no debate o resto: 
 
A día de hoxe o Goberno central segue a reter a liquidación dunha mensualidade do 
IVE de 2017 (200 millóns) e négase a pagar os incentivos que lle corresponden a 
Galicia polo bo desempeño fiscal nos anos 2017 e 2018, que son 170 millóns de 
euros.   
 
En declaracións realizadas o día 21 de xaneiro deste ano 2020 tras a reunión do 
Consello de Ministros, a ministra de Facenda e portavoz do goberno alegou que era 
unha cuestión que "tocaba en el año 2019" e que "ya se perdió esa oportunidad de 
poder resarcir", culpando aos partidos políticos que non apoiaron o proxecto de 
Presupuestos Generales del Estado, por certo presupostos letais para Galicia e, 
desde logo para esta provincia. 
 
Por outro lado, esta explicación non só carece de fundamento xurídico ningún, senón 
que supón romper o compromiso que a propia ministra asumiu persoalmente en 
agosto de 2018 e que  levou á Xunta de Galicia a prever eses ingresos nos seus 
Orzamentos. Como pode dicir agora que pasou o prazo, que iso non é verdade, pero 
se por decreto lei aprobaron gastos no Consello de Ministros de todo tipo e co 
Orzamento de 2018 do Partido Popular prorrogado. 
 
O Goberno central debe adoptar unha solución urxente para transferir estes recursos, 
que lle corresponden aos galegos. No caso do IVE son cartos de todos os galegos, 
que o Goberno xa recadou e que o Goberno ten no seu poder e que se nega a 
transferirnos. 
 
Existe un problema global, o do IVE, que é común para todas as comunidades 
autónomas, deputacións provinciais e entidades locais, e que demanda unha solución 
común. As comunidades están en emerxencia financeira e estes recursos 
destinaranse á prestación de servizos públicos esenciais. É evidente que se non 
chegan estes recursos as comunidades terán que endebedarse e atrasar 
pagamentos.  
 
Existe outro problema específico para Galicia, que se fixo acredora de cobrar os 
incentivos fiscais polo seu cumprimento de todas as regras fiscais tanto no ano 2017 
como no ano 2018, que ten que ter unha solución específica para a nosa comunidade 
autónoma.  
 
O impacto económico desta decisión do Goberno central afecta directamente ao 
sistema de financiamento autonómico, pero tamén pode supor unha perda de 
recursos para os veciños e veciñas da nosa provincia, polo que esta Corporación non 
pode permanecer allea a esta reivindicación.  
 
Ante esa situación tan alarmante para Galicia e para a provincia da Coruña, facendo 
un chamamento a todos os representantes públicos desta Corporación e ao seu 
sentido do deber e da responsabilidade, o Grupo Provincial Popular insta ao Pleno da 
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Deputación da Coruña, a adoptar os seguintes acordos.   Isto que acabo de ler é o 
que non querían que se incluíse na declaración institucional, e que non entendo o 
motivo.  
 
 Os acordos que nós propoñemos é: Primeiro declarar o apoio desta 
Deputación Provincial da Coruña, á reivindicación da Xunta de Galicia ante o Goberno 
de España para que ingrese as contías do imposto sobre o valor engadido (IVE) non 
liquidadas correspondentes ao exercicio 2017 como consecuencia da implantación do 
sistema de información inmediata. Segundo, declarar o apoio desta Deputación 
Provincial da Coruña, á reivindicación da Xunta de Galicia ante o Goberno de España 
dunha convocatoria urxente do Consello de Política Fiscal e Financeira, cunha orde 
do día que inclúa un punto específico para abordar a aprobación a Galicia dos 
incentivos polo seu bo desempeño fiscal nos anos 2017 e 2018. E por último, dar 
traslado destes acordos ao Goberno de España, á Xunta de Galicia, e aos Grupos 
parlamentarios do Congreso dos Deputados e do Parlamento de Galicia. Moitas 
grazas. 
 
 
Sr. Lema Suárez 
 
 Dicía o presidente Feijoo nunhas declaracións recollidas da propia hemeroteca 
da Xunta que os investimentos recollidos no Orzamento do Estado para Galicia no 
ano 2013 de 1.700 millóns de euros, situábanos, abro a cita "nunha posición 
inmellorable na que o AVE, as autovías e os portos se refiren". Por desgraza para 
todos as profecías do presidente da Xunta rematan como todos sabemos, como os 
floteis de PEMEX que ían construír en Barreras. Pero en parte tiñan razón porque, en 
efecto, o peor estaba aínda por vir. Así os investimentos do Estado en Galicia da 
segunda xeira do Goberno Rajoy reducían aínda moito máis os investimentos  no 
noso país, que pasaban a ser de 1.360 millóns de euros no 2016, 924 millóns de 
euros no 2017, e 936 millóns de euros no 2018, último exercicio, como saberán, no 
que se aprobaron uns orzamentos xerais do Estado. 
  
 En toda esta serie de exercicios dos que o investimento do Estado en Galicia 
se reducía anualmente de xeito drástico, case un 60% finalmente, o presidente Feijoo 
e o Partido Popular de Galicia mantiveron sempre un comprensivo e fraterno silencio, 
eran daquela vostedes centralistas e sabían que o interese xeral do Estado debe 
prevalecer sempre sobre os intereses particulares desta triste e atrasada periferia que 
somos nós, unha recorrente falacia que acaba sempre por reforzar o investimento nas 
Comunidades Autónomas con maior peso específico no Parlamento, Andalucía, 
Levante, Cataluña, Euskadi e, por suposto, Madrid. Por outra parte, a análise da 
liquidación orzamentaria da Xunta de Galicia desde que a goberna o Partido Popular 
nesta xeira do Goberno de Feijoo, ofrece tamén unha lectura ben paradóxica sobre a 
vontade do Goberno de Feijoo de investir no noso país cando menos o seu propio 
orzamento. Así no ano 2010 a Xunta de Galicia deixou sen executar 283 millóns de 
euros, no ano 2011, 141, no 2012 153, no 2013 non dispoñemos de datos pois non 
funciona esta páxina web da Consellería de Facenda, esta parte, no 2014 180 millóns 
de euros, no 2015, 181, 2016, 153, 2017, 293, e 2018, 317 millóns de euros sen 
executar. No ano 2019 aínda non hai datos dispoñibles na páxina da Xunta. En total 
entre o ano 2010 e o 2018 a Xunta de Galicia deixou sen executar 1.456 millóns de 
euros, sen contabilizar o inexecutado, como dixen, do ano 2013, que elevaría máis 
aínda esta cifra. 
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 Chama particularmente a atención a escasa execución da partida destinada ás 
políticas de emprego, que rara vez acadaron o 60% nos anos máis duros da crise 
económica derivada da gran recesión de 2008. Tal vez este dato explique porque 
Galicia encabezou entre o 2008 e 2019 a destrución de emprego no conxunto do 
Estado, repito, no conxunto do Estado, que pasou de 1.198.000 persoas ocupadas no 
ano 2008, a 1.096.000 no ano 2019 segundo os datos da EPA coñecidos este mes, 
referidos a 2019. 
 
 E por se alguén non comprende como en Galicia se reducen ao mesmo tempo 
a poboación ocupada e o emprego, direilles que iso é perfectamente posible, e que é 
consecuencia da baixada da poboación activa provocada polo envellecemento da 
poboación e a emigración dos máis novos. Estamos, por tanto, ante un Partido 
Popular que cala mansamente cando os seus gobernan en Madrid, aínda que 
reduzan, como visualizamos antes, un 60% de investimento en Galicia. Unha Xunta 
de Galicia que tamén é incapaz de executar o seu propio orzamento, cunha 
inexecución nas partidas realmente clamorosa, e que encabeza a destrución do 
emprego no ámbito do Estado. 
 
 Dito o anterior, pensamos que é de xustiza que a Xunta de Galicia lle reclame 
ao Goberno do Estado o que por dereito é noso, máis aínda despois de coñecer o 
discutible informe da avogacía do Estado encargado pola ministra Montero que máis 
tarde se demostrou que carecía de fundamento xurídico. Por todo o anterior, nós 
declarámonos de acordo co sentido desta moción, que pensamos que na súa parte 
resolutiva se expresa de xeito máis neutral e axeitado na proposta de moción que se 
lerá máis adiante asinada polo resto dos partidos deste Pleno e que apoiaremos. 
Grazas. 
 
Sr. Regueira Varela 
 
 
 Hai dúas mocións nestes momentos que se van debater. Nós no fondo do 
asunto estamos de acordo coas dúas, eu creo que a débeda que ten o Estado con 
Galicia tena que pagar e punto. O sentido común di que este Grupo vai elixir entre a 
que máis se parece ao que nós reclamamos, eu en todo caso tamén lle dou a benvida 
ao Partido Popular a algo que se estes días parece que vai ser a vía que utilice o 
Partido Popular que era a que lle solicitaba o BNG, ou que lle leva solicitando o BNG 
desde hai meses que é recorrer á vía xudicial para defender os intereses de Galicia, 
evidentemente, hai que defender os intereses de Galicia por todas as vías posibles, 
parece ser que por fin agora o Partido Popular vai á vía xudicial para intentar que se 
nos pague ese diñeiro que se nos debe, que ademais é un compromiso tamén da 
propia ministra. Pero acaba de falar o voceiro de Marea Atlántica, vou intentar non 
repetir moito os argumentos, pero todos os conflitos teñen unha xénese, e na xénese 
deste conflito está unha lei que aprobou no seu día o Goberno Rajoy, o Goberno do 
Partido Popular, e que asinou o presidente da Xunta, que é o actual presidente da 
Xunta, e que esa regra máxima da austeridade supuxo para Galicia graves recortes 
en moitos dos sistemas de benestar da nosa Comunidade. E tamén cómpre recordar 
que eses millóns de euros que nos adebeda o Estado non serven nin case para 
compensar os 148 millóns de euros que aínda temos de déficit respecto de antes 
desa lei no sistema sanitario galego. Polo tanto, evidentemente, podemos falar de 
moitas cuestións, eu creo que o que se pon de manifesto claramente é que para 



 

 

55 

 

defender os intereses de Galicia hai que a veces espirse das camisetas políticas e 
que o que está claro é que as características singulares desta Comunidade fan que 
algún día o Partido Popular, o Partido Socialista, entendan que hai que esgrimir 
razóns de país para que haxa un marco de financiamento para Galicia diferente ao 
que hai para outras comunidades do Estado, eu creo que aí radica o gran punto de 
acordo que pretendemos desde o nacionalismo galego. 
  
Evidentemente, nós non podemos estar máis que a favor de que se reclame por todas 
as vías un diñeiro que nos fai falta, e que necesitamos, e que se nos debe, e que 
parte tamén do peto de todos os galegos e galegas, pero non deixa de ser estraño 
que tiñamos que elixir entre dúas mocións parecidas, e que se realmente houbera un 
consenso claro, e unha vontade clara por parte de todos os Grupos que estamos aquí 
poderiamos chegar a un acordo institucional que non nos puxera na tesitura de elixir 
entre unha e outra moción, como nós non presentamos emendas á primeira das 
mocións presentadas, que era a do Partido Popular, e como hai outra neste caso que 
se aprobou por urxencia, e que vai moito máis aló, e que tamén dalgunha maneira 
expresa claramente algo que acabo eu de intentar ou intentei verbalizar na miña 
exposición, que é que se teña en conta tamén un novo marco de financiamento ás 
comunidades e que se teña en conta tamén a singularidade de Galicia buscando ese 
novo marco de financiamento, nós imos optar por absternos na do Partido Popular e 
votar a favor da do Partido Socialista. 
 
Sr. Fernández Piñeiro 
 
 Bo día de novo. Dicía a Sra. Gallego que se presentara a última hora, 
efectivamente é certo, pero o Regulamento establece que se pode facer, polo tanto 
non estamos ante nada anormal. Propúñase unha declaración institucional, que ao 
final se converte en moción sen exposición de motivos precisamente para evitar, 
tendo a importancia do tema, caer na tentación de facer política partidista con esta 
cuestión. De aí que as propostas sexan moi similares dúas delas ás da súa moción, 
pero en vez de poñer "Amosar o apoio á Xunta de Galicia", o que dicimos 
directamente é que hai que instar ao Estado a que pague, porque esa postila de 
amosar o apoio á Xunta de Galicia deixa un poso electoralista que non gusta moito 
cando de feito o que se persegue é que se pague e que se cumpra o establecido e 
eses dereitos que ten esta Comunidade Autónoma, ou aquelas comunidades 
autónomas en réxime común, que son aquelas que están afectadas. 
 
 Por iso non incluíamos unha exposición de motivos porque o importante na 
nosa opinión era ir directamente aos acordos para evitar caer na tentación diso que 
ademais acaba de manifestar o vicepresidente, e é o feito de que na súa exposición 
de motivos poñen o acento só, como fan habitualmente, nunha parte do problema que 
está en fronte, nunca na parte do problema que está do seu lado, porque quen xera o 
problema son dous reais decretos, aprobados no ano 2017 e no ano 2016 cando o Sr. 
Montoro era ministro de Facenda, cun informe favorable do Consello do Estado, 
presidido polo Sr. Romay Beccaría, exministro do Sr. Aznar, e militante do Partido 
Popular e, o máis importante a min neste aspecto, que é sen ningún tipo de alegación 
por parte da Xunta de Galicia. Polo tanto, entendendo que o importante era o fin e que 
o Goberno pague esa débeda que ten con estas comunidades de réxime común, para 
non entrar en discusións sobre quen é máis culpable e quen é menos culpable, 
propoñemos precisamente eliminar esa exposición de motivos que no seu caso 
estaba incompleta e centrarnos tan só naquilo que entendemos que compartimos 
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todos os Grupos que estamos aquí sentados, que eran os acordos. 
 
 A maiores diso incluíanse dous puntos máis, que están reflectidos na nosa 
moción, que era "Instar ao Goberno do Estado e realizar unha reforma urxente do 
financiamento autonómico para garantir a autonomía e suficiencia das comunidades 
autónomas, e singularmente Galicia", que entendo que todos os que estamos aquí 
sentados tamén compartimos, e un cuarto punto que era "Demandar unha rápida 
aprobación dos orzamentos xerais do Estado para 2020 que permita normalizar a 
relación financeira entre as Administracións xeral do estado e as comunidades 
autónomas", que entendo que todos os que estamos aquí tamén estamos de acordo, 
entre outras cousas porque ademais de por este feito en concreto, esa aprobación 
dos orzamentos tamén tería consecuencias na economía desta Deputación como por 
todos é moi ben sabido. Polo tanto, entendo, e repito, que estaríamos todos de 
acordo. 
 
 Pero unha vez máis, que é o que pasa? que estamos a constatar que o Partido 
Popular só se envolve na bandeira da defensa dos intereses de Galicia cando 
gobernan outros no Estado, cando goberna o Partido Popular no Estado non hai tal 
defensa, non a houbo presentando alegacións, nin dicindo absolutamente nada 
publicamente, nin confrontando co Estado cando se aprobaron estes dous decretos, 
como tampouco a houbo noutras cuestións nas que estamos afeitos a tratar neste 
Pleno como cos dereitos de emisións aprobados pola Unión Europea e polo Sr. Arias 
Cañete, pola defensa da rede ferroviaria, polos prazos do AVE, é dicir, só nos 
acordamos de reclamar para Galicia ao Estado cando no Estado non está o noso 
Partido. Fronte a esa postura aquí nos teñen a nós, o noso Partido é o que goberna 
en Madrid e estamos a reclamar agora en defensa dos intereses, neste caso de 
Galicia, e repito, desas comunidades de réxime común, porque non é certo iso que 
din vostedes de que isto é unha afronta a Galicia, porque hai máis comunidades que 
están na mesma situación, entre elas Asturias onde o Partido Socialista tamén está no 
Goberno. Polo tanto, fronte a esa postura partidista que manteñen vostedes 
constantemente e pouco coherente de respaldar tan só as propostas que veñen dos 
seu Partido, sen ver mais alá, pois nós estamos agora a demandar algo do Goberno 
do Estado gobernado polo Partido Socialista, porque entendemos que é de xustiza, e 
porque o feito de que militemos nun Partido non quere dicir que non poidamos diferir 
das decisións que se poidan tomar naqueles órganos que poidamos ter presenza 
cando entendemos que non son xustas ou que están erradas. Polo tanto, eu 
convídoos a que se pasen a este lado precisamente para incidir unha vez máis 
naquilo que comentaba na miña intervención anterior, porque gañarían vostedes moita 
coherencia pero, sobre todo, porque penso que os cidadáns valorarían positivamente 
que sexamos capaces de poñernos de acordo en cousas tan importantes para o 
conxunto da cidadanía como é este caso, deixando a un lado a cuestión política 
partidista. Moitas grazas 
 
Sr. García Seoane 
 
 Entendo que estamos tratando as dúas mocións, por iso interveño. Eu na 
Comisión dos representantes políticos, que tivemos o outro día, dixen claramente que 
eu ía apoiar a moción do Partido Popular no sentido, como viña, reclamándolle a 
Madrid o diñeiro que realmente nos pertence aos galegos, xa basta de tanto de sacar 
de Galicia e levalo para outros sitios, e aquí, cuns e con outros en Madrid, sempre 
prexudicados. Polo tanto, á marxe de políticas, eu estou moi distante da política do 
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Partido Popular, pero eu o outro día dixen que ía aprobar esa moción. 
 
 Hoxe véxome nun problema, falóuseme antes de entrar aquí da posibilidade 
de chegar a un consenso entre todos porque no fondo as dúas mocións no final din o 
mesmo, as dúas mocións no final din o mesmo, non ten sentido estar discutindo algo 
aquí onde todos estamos de acordo, pero claro, hai que votar, e se eu voto a do 
Partido Popular vai haber un empate, eu non quero que o presidente se vexa na 
disxuntiva de ter que usar o voto de calidade e, polo tanto, vou votar a do Partido 
Socialista. Nada máis. 
 
Sra. Gallego Neira 
 
 Non vexo eu que haxa nin unha competición nin un empate, é que non son 
incompatibles, é que se poden aprobar as dúas, fixémolo mil veces, dúas mocións 
que van no mesmo sentido, apróbanse as dúas, non vexo eu que haxa absolutamente 
ningún problema. 
 
 Brevemente ao Sr. Lema dicirlle que benvido a estudarse os orzamentos. Que 
a Xunta deixe nun ano sen executar cen millóns de euros, ou douscentos, dun 
orzamento de once mil, de máis de once mil millóns de euros, dáme a risa Sr. Lema 
porque é que vostedes, en fin.  
 
 Sr. Regueira, a vía xudicial, o último, a Xunta xa anunciou, fixo un requirimento 
ao Estado, ten o prazo dun mes para contestar a ese requirimento e senón a vía 
xudicial. A vía xudicial ten que ser sempre o último, o primeiro ten que ser o diálogo. 
Claro, é verdade que no superacordo do Bloque Nacionalista Galego para a 
investidura de Sánchez non ía ese pequeno detalle, que eran 370 millóns de euros 
que nos deben, nós desde logo non imos elixir entre unha e outra, imos votar as dúas 
a favor. Simplemente non asinamos a declaración institucional porque nos chegou 
cando xa estabamos todos sentados no Pleno, sen parte expositiva, unha declaración 
institucional ten que explicar por que, non só se aproban uns puntos, iso é unha 
moción, non é unha declaración institucional, entón ese é o motivo. 
 
 Política partidista di o Sr. Fernández, é que en cada sitio e segundo da familia 
que  sexan socialista, máis a favor de Sánchez ou  menos, non sei cal é o motivo, 
votan unha cousa ou votan a contraria, onte en Santiago votaron a favor da nosa, en 
Lugo, en un montón de sitios, non lle viron ningún problema nin viron ningún tema 
partidista, quen é o culpable?, Montero, non Montoro, quen é o culpable? a Sra. 
Montero, que é a que nos debe os 370 millóns de euros, agora só falta que a culpa, é 
que Montero leva a culpa o pobre de todo. O tema de Montoro é, efectivamente, que 
en 2017 implantouse o sistema de información inmediata, que era que o IVA tiña que 
darse a información pois iso, de maneira inmediata, e en decembro de 2017 deuse un 
prazo extraordinario, en vez do día 20, o día 30, co cal contablemente ese diñeiro que 
se tiña que ter ingresado en decembro, ingresouse en xaneiro, e nas contas está en 
xaneiro. Que pasa?, que ese diñeiro pagouse, ese diñeiro pagárono os galegos e 
recadouno o Estado, e a ministra Montero, non Montoro, a ministra Montero ao 
presidente da Xunta díxolle claramente, igual que supoño, porque tampouco o 
reclamaron ata agora nin o presidente de Asturias, nin o de Estremadura, fiáronse da 
Sra. Montero e do Sr. Sánchez. Primeiro estaba en funcións, logo xa non estaba en 
funcións, cando aprobemos tal, cando formemos goberno, todo son escusas e agora 
din, "ai, é que o diñeiro non existe, xa non existe ese diñeiro", 2.500 millóns de euros. 
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Eu temo, é que sempre o dixemos, que Zapatero vai facer bo a Sánchez, como deben 
de estar as contas?, como debe de estar a tesourería?, como debemos estar cando 
chegue a Europa, a ver que nos din?, vai facer bo a Zapatero. 
 
 Que cara, que jeta, que morro, ese é o resumo que fixo o presidente da Xunta, 
e é tal cal, e é o que estamos vendo aquí, que cara, que jeta, que morro. Eu espero 
que só queden dous socialistas e dúas persoas nesta Comunidade Autónoma que lle 
digan non a Sánchez e a Sra.  Montero, que son o delegado do goberno, que aínda 
segue defendendo e que a ver se a través do novo sistema de financiamento, iso xa 
virá, e o Sr. aspirante á Xunta de Galicia, o Sr. Gonzalo Caballero, que aínda segue 
insistindo na mesma historia, cando todo o mundo, vemos que os presidentes 
socialistas, o de Asturias, o de Estremadura, o de Castela-A Mancha, entraron en 
razón. Só pedimos cordura e sensatez e sentidiño, sentidiño aos socialistas galegos. 
Que isto non sexa unha guerra contra Feijoo e como reféns teñamos aos galegos. 
Galicia primeiro e o Partido Socialista despois, nós desde logo Galicia primeiro e o 
Partido despois. Moitas grazas. 
 
Sr. Regueira Varela 
 
 Xa nos adiantan ata pola banda nacionalista. Evidentemente, Galicia primeiro, 
pero Galicia primeiro sempre, agora e antes porque cando se nos tacha de radicais eu 
sempre acostumo a dicir que radical é ir á raíz dos problemas, e a raíz do problema 
está, quéirano vostedes asumir ou non, nunha lei, a Lei Montoro, na ausencia dun 
mecanismo de financiamento para Galicia que cumpra cos requisitos que ten tamén 
este país, e iso teno que afrontar os dous grandes partidos do Estado, non vale con 
dicir Galicia primeiro agora, nin vale coa referencia que se fai ás palabras do 
presidente da Xunta, que xa non recordo cales eran, que cara, que jeta, que non sei 
que, pero todo iso está moi ben, pero cando el tivo a oportunidade coa súa mesma 
cor política de solucionar os mecanismos de financiamento, non o fixo, e cando 
reclamaba naquel momento, porque podemos tirar da hemeroteca, Andalucía, porque 
Andalucía tamén esgrimiu isto, o voto do Partido Popular de Galicia serviu para 
bloquear o argumento que esgrimía Andalucía naquel momento, aquí podemos falar 
de moitísimas cousas, aquí a cuestión é que se nos deben douscentos millóns de 
euros e hai que pagalos, trescentos millóns de euros, e hai que pagalos, e niso 
estamos todos de acordo, pero o BNG sempre intentamos ir un chisquiño máis aló e 
tamén demandamos que se derrogue dunha vez esa Lei de estabilidade orzamentaria 
que nos lastra, e que esta Administración é boa proba dela, pero a maior parte dos 
concellos da provincia tamén é boa parte dela. 
 
 Vostedes nunca queren entrar no fondo das cuestións, estamos de acordo no 
parche, en que nos devolvan eses cartos, evidentemente,  estamos de acordo, pero 
vaiamos ao fondo da cuestión. Eu fágolles un convite ás dúas grandes forzas estatais, 
en referencia a iso de Galicia primeiro. Xa que demandamos cando lle toca gobernar 
a outro un marco institucional diferente, cheguen vostedes a un pacto galego de 
verdade co resto das forzas políticas que formamos parte do Parlamento e non nos 
ruboricemos cando as cuestións chegan a Madrid en pedirlle á nosa representación 
galega no Parlamento do Estado que cumpra cos acordos do Parlamento de Galicia, 
ao mellor aí está realmente iso de Galicia primeiro, e ao mellor é o que hai que sacar, 
sen entrar en ser nacionalistas perigosos e independentistas a romper España, de ter 
un marco, o marco de financiamento que merecemos, como ten Navarra, como ten 
Euskadi, e como teñen outros, ese é o quid da cuestión, iso é o que demandamos e o 
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que botamos en falta dentro da moción do Partido Popular, e iso si que, aínda que 
dunha maneira moi por enriba, vén minimamente reflectido na moción do PSOE, 
buscar un marco de financiamento atendendo á singularidade de Galicia. Por iso, nós 
imos votar a favor do PSOE e absternos na do Partido Popular porque cremos que, 
evidentemente, hai que ir un chisquiño máis alá, se só é para pedir o diñeiro, bastaba 
cunha declaración institucional dicindo, "débennos tanto, páguennolo" e xa está, pero 
eu creo que se isto chega aquí para que haxa un debate sobre o fondo da cuestión, 
debería facerse referencia a onde está a xénese do problema. 
 
Sr. Lema Suárez 
 
 Sen ánimo de enredar moito. Eu creo que cando un intenta operar por 
coherencia cos principios adoita equivocarse menos que cando funciona por 
oportunidade. Dicía vostede antes, na moción que presentamos nós, que era referida 
á Orquestra Sinfónica de Galicia, que era unha moción electoralista, tal vez esta 
tamén o sexa. Dicía vostede que o adebedado da subscrición dun convenio entre as 
partes non era unha débeda, eu creo que se vamos ao principio do que se asina 
mediante convenio e aquilo que se aproba mediante a fórmula legal que sexa, obriga, 
e polo tanto convértese nunha débeda, isto tamén é unha débeda. Eu pregunto, se 
isto é unha débeda, entendo que o anterior tamén. Por iso, quero dicir, imos superar 
un pouquiño o caneo curto e o combate partidista, que nos obriga supoño as datas, e 
ir un pouquiño a materia de principios, nós por principios debemos de apoiar esta 
moción, e así llo manifestamos, pero creo que lle podemos esixir certa reciprocidade e 
certa coherencia, é dicir, se estamos por esixir o que é de xustiza, e aquilo que se 
subscribe e que se substancia nun convenio ou nunha normativa co rango que sexa, 
debemos estender ese principio sempre, non cando nos convén apelar a el e cando 
non nos convén, esquecelo. Nós intentamos operar do xeito máis coherente en todas 
as circunstancias, e como no caso anterior esixíamoslle á Xunta de Galicia que lle 
pagase o adebedado á Orquestra Sinfónica, neste caso creo que coa mesma, 
exactamente coa mesma lóxica, imos apoiar tamén as dúas mocións, como 
comentamos antes. 
 
 Eu non creo que deba facer aquí de avogado do diaño, nin moito menos, pero 
dicía vostede que a comparativa entre o Goberno Sánchez e o Goberno Zapatero, 
que ten que ver coa xestión económica, caramba, eu creo que todos lembramos como 
quedou a caixa das pensións e da Seguridade Social, 6.000 millóns finalmente a súa 
cota máis baixa no Goberno de Rajoy, quero dicir que tal vez non sexa moi oportuno 
levar o debate sobre as cuestións que teñen que ver co rigor orzamentario, á vista dun 
histórico que todos podemos coñecer. 
 
 En todo caso, como dixen, apelando exactamente á mesma regra pola que 
antes reclamabamos o pago adebedado á Orquestra Sinfónica, agora exactamente 
coa mesma regra, e con outras políticas que podiamos engadir, por exemplo, eu creo 
que se imos a unha Lei de financiamento autonómico terá que entenderse desde 
unha perspectiva de cohesión territorial aquelas que precisan de máis investimentos 
porque padecen unha situación de atraso histórico, como é a nosa, deben ser máis 
compensadas, pero entendo que iso excede o debate que temos aquí hoxe, e como 
dixen antes, simplemente anunciamos novamente, como tiñamos feito, o apoio ás 
dúas mocións que se presentan. 
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Sr. Fernández Piñeiro 
 
 Dicía que se presentaban uns puntos e que non podía ser declaración 
institucional porque non tiña exposición de motivos, iso non é así, pódese poñer "A 
Deputación Provincial da Coruña insta...", xa está, declaración institucional, non poña 
desculpas, non lle gusta porque vostedes queren cargar o moucho, e así o reflicte 
toda a súa exposición, nunha parte, e nós que somos bastante máis coherentes, 
dicimos que aquí en tal caso haberá dúas partes que son culpables, pero 
precisamente para non entrar en discusión con vostedes, porque o que nos importa é 
que se pague, eliminamos a exposición de motivos para non discutir se é máis 
culpable Montero ou Montoro, pero ten certa responsabilidade o Sr. Montoro tamén 
cando aprobou iso. 
 
 Chama a atención que diga vostede "Como estarán as contas!", como están 
agora non sei, pódolle dicir cando se marchou o Sr. Rajoy do Goberno, cunha débeda 
do 98,6% do PIB, penso que non é unha situación das máis boiantes. 
 
 Por certo, se quere tamén podemos falar desa lexislación aprobada polo Sr. 
Montoro, que lle permitiu ao Estado gastar sen problema ata esta débeda do 98,6% 
mentres aos concellos nos impiden gastar, que ten moito que ver co que falaba antes 
o presidente. Non podemos usar remanentes, superávit, mentres o Estado gasta, 
convoca, o que lle dá a gaña, porque así os controis do déficit  público que nos esixe 
Europa a quen llos cargamos?, aos concellos. Dicía vostede, Galicia primeiro, como 
ben dicía o Sr. vicepresidente, Galicia primeiro sempre, non só cando gobernan os da 
cor contraria, e xa lle puxen antes varios exemplos, vostedes non alegaron contra 
eses reais decretos, como tampouco esixían nada referido aos prazos do AVE cando 
estaba Rajoy, etc., etc., podemos facer un relatorio aquí porque o temos visto en 
moitísimas ocasións neste salón de Plenos cal é a súa dobre vara de medir a este 
respecto. Como cando hai un contrato de douscentos millóns de euros para unha 
fragata, vendémolo como se fora a repanocha, e cando hai dez mil millóns, dicimos 
que isto que pouco máis que non é nada e que hai que pedir máis, pois tamén é un 
exemplo da dobre vara de medir que teñen vostedes. 
 
 E Galicia, Sra. Rosa Gallego, gustaríame aclararlle unha cuestión, Galicia non 
é só a Xunta, Galicia son as deputacións, e Galicia son tamén os concellos, e a Xunta 
de Galicia acaba de detraernos doce millóns de euros do Fondo de Compensación 
Local para pagar aquelas cuestións que son da súa competencia como, por exemplo, 
a loita contra a velutina, ou como cousas tan curiosas como o mantemento dos 
centros penitenciarios, detraendo fondos aos concellos e, polo tanto, aos veciños e 
veciñas que son tamén galegos, tan galegos como calquera dos que están na Xunta 
do PP. Polo tanto, a defensa de Galicia non se fai só desde unha institución, porque 
os demais tamén traballamos para Galicia, e sería importante que deixaran vostedes 
tamén constancia desa defensa a ultranza noutros ámbitos, ou polo menos evitando 
roubarnos cartos, porque é así, aos concellos, para pagar aquilo que non é 
competencia nosa, e que é competencia da Xunta de Galicia, e aí non lles escoitei a 
vostedes presentar ningunha moción, vai sendo hora de que a vaian presentando, 
porque a Xunta de Galicia tamén ten  unha débeda con estes concellos, con todos, os 
da Comunidade Autónoma, aos que repito, doce millóns de euros que nos acaban de 
ventilar do Fondo de Cooperación Local, para pagar, xa dixen, a velutina..., aínda por 
riba sae o Sr. Feijoo a bombo e platillo, a Xunta asumirá a loita contra a velutina, si, 
pero a pagamos nós. Pois eu, parafraseando ao Sr. Feijoo, cando acabemos o Pleno, 
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convídavos a vostedes a comer, pero pagan vostedes, moitas grazas. 
 
Sra. Gallego Neira 
 
 Fíxese, cos 370 millóns podíase facer o novo hospital enteiro, incluída a 
reforma do Abente y Lago e o de Oza. 
 
 O Sr. Zapatero, vostede fala da débeda de Rajoy, Sr. Zapatero, 16.000 millóns 
en sanidade, 62.000 do sistema financeiro e 20.000 en infraestruturas, ao borde do 
rescate que ata houbo que cambiar a Constitución, o artigo 125, o Partido Socialista, 
non sei se o lembra, Sr. Fernández. 
 
 Gustaríame, xa que falan do Fondo de Cooperación, tamén saber que nos ten 
detraído o Estado da participación dos ingresos do Estado de 2017 en 2019, dese 
tema falaremos un pouquiño máis adiante, porque iso afecta a todos os concellos. 
Recórdolle que o Sr. Montoro, non Montero, Montoro, nós o Concello da Coruña 
debíamos vinte e cinco millóns ao Estado, e foi Montoro, non Montero, quen aprazou 
en dez anos, agora creo que están recadando rapidamente. Diso falaremos noutro 
Pleno, porque algo traeremos, moitas grazas. 
 
Sr. Fernández Piñeiro 
 
 Teño aquí o dato do Ministerio de Facenda, débeda do Estado no ano 2011, 
cando chega ao Goberno o Sr. Mariano Rajoy, 69,90% do PIB; débeda do ano 2017, 
cando marcha o Sr. Rajoy do Goberno, 98,6%, 98,6% de débeda, estamos falando da 
débeda, podemos falar de máis cousas, pero falamos da débeda, que era do que 
estaba falando eu, vostede pode falar do que considere oportuno, pero a débeda, 
vostede non dixo "como estará o emprego" na súa primeira intervención, dixo "como 
estarán as contas", pois as contas, non sei como están, pero sei como estaban. No 
ano 2011, 69,9% do PIB de débeda, no ano 2017 cando se vai o Sr. Rajoy, 98,6%. 
 
 Polo tanto, outro exemplo máis de que malísimo era Zapatero pola débeda do 
60, Rajoy era un crack das finanzas cunha débeda do 98. Home, hai que ser un 
pouco máis serios, repito, porque iso réstalle moita credibilidade a vostedes, e neste 
caso, polo de manifesto o que xa dixen, e non me quero repetir. Presentamos unha 
moción que os acordos son practicamente iguais aos seus, e aínda por riba incluímos 
dous acordos máis que todos estamos de acordo, non lles vale, porque o que lles 
importa non é que se aprobe a moción, nin lles importa que se pague a Galicia, ese é 
o problema, o que lles importa é utilizar isto para atacar a un Goberno sobre todo 
nunha época preelectoral, e venderse vostedes como defensores de Galicia que, 
repito, só se presentan como defensores de Galicia cando non gobernan vostedes no 
Goberno do Estado, cando o fan, non hai ningún problema, e diso, repito, temos 
mostras diso, moitas, e acaba vostede de deixar unha delas co tema da débeda que 
penso que é un tema que é mellor que non toquen. Moitas grazas. 
 
 Vótase a moción presentada polo Grupo Provincial do Partido Popular 

 
VOTACIÓN 

 
 Votan a favor: 15 deputados/as (14 do PP e 1 da Marea Atlántica) 
 Votan en contra: 10 deputados/as (PSOE) 
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 Abstéñense: 5 deputados/as (4 do BNG e 1 de Alternativa dos Veciños) 
 
 O Pleno, por maioría, cos votos a favor do PP e Marea Atlántica, o voto en 
contra do PSOE e a abstención do BNG e Alternativa dos Veciños, aproba a seguinte 
moción: 
 

"Moción do Grupo Provincial Popular para instar ao Goberno a aboar a débeda 
pendente a Galicia  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A día de hoxe o Goberno central segue a reter a liquidación dunha mensualidade do 
IVE de 2017 (200 millóns) e négase a pagar os incentivos que lle corresponden a 
Galicia polo bo desempeño fiscal nos anos 2017 e 2018 (170 millóns de euros).  

En declaracións realizadas o día 21 de xaneiro deste ano 2020 trala reunión do 
Consello de Ministros, a ministra de Hacienda e portavoz do goberno alegou que era 
unha cuestión que "tocaba en el año 2019" e que "ya se perdió esa oportunidad de 
poder resarcir", culpando aos partidos políticos que non aprobaron o proxecto de 
Presupuestos Generales del Estado. 

Este explicación non só carece de fundamento xurídico algún, senón que supón 
romper o compromiso que a propia ministra asumiu persoalmente en agosto de 2018 
e que levou á Xunta de Galicia a prever eses ingresos nos seus Orzamentos.  

O Goberno central debe adoptar unha solución urxente para transferir estes recursos, 
que lle corresponden aos galegos. No caso do IVE son cartos de todos os galegos, 
que o Goberno xa recadou, que o Goberno ten no seu poder e que se nega a 
transferirnos. 

Existe un problema global, o do IVE, que é común para todas as Comunidades 
Autónomas, Deputacións Provinciais e Entidades Locais, e que demanda unha 
solución común. As comunidades están en emerxencia financeira e estes recursos 
destinaranase á prestación de servizos públicos esenciais. É evidente que se non 
chegan estes recursos as comunidades terán que endebedarse e retrasar 
pagamentos.  

E existe outro problema específico para Galicia, que se fixo acredora de cobrar os 
incentivos fiscais polo seu cumprimento de todas as regras fiscais tanto no ano 2017 
como no ano 2018, que ten que ter unha solución específica para a nosa comunidade.  

O impacto económico desta decisión do Goberno central afecta directamente ao 
sistema de financiamento autonómico, pero tamén pode supor unha perda de 
recursos para os vecinos/as da nosa provincia, polo que esta Corporación non pode 
permanecer allea a esta reivindicación.  

Ante esa situación tan alarmante para Galicia e para a provincia da Coruña, facendo 
un chamamento a todos os representantes públicos desta Corporación e ao seu 
sentido do deber e da responsabilidade, o Grupo Provincial Popular insta o Pleno da 
Deputación da Coruña, a adoptar os seguintes: 

ACORDOS 

1. "Declarar o apoio desta Deputación Provincial de A Coruña, á reivindicación da 
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Xunta de Galicia ante o Goberno de España para que ingrese as contías do Imposto 
sobre o Valor Engadido (IVE) non liquidadas correspondentes ao exercicio 2017 como 
consecuencia da implantación do sistema de Información Inmediata. 

2. Declara o apoio desta Deputación Provincial de A Coruña, á reivindicación da Xunta 
de Galicia ante o Goberno de España dunha convocatoria urxente do Consello de 
Política Fiscal e Financeira, cunha orde do día que inclúa un punto específico para 
abordar a aprobación a Galicia dos incentivos polo seu bo desempeño fiscal nos anos 
2017 e 2018.  

3. Dar traslado destes acordos ao Goberno de España, á Xunta de Galicia e aos 
Grupos Parlamentarios do Congreso dos deputados e do Parlamento de Galicia." 

 
 
 

 Vótase a moción presentada polo Grupo Provincial Socialista 
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 30 deputados/as (14 do PP, 10 do PSOE, 4 do BNG, 1 de Marea 
Atlántica e 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún deputado/a 
 Abstéñense: ningún deputado/a 
 
 O Pleno, por unanimidade, aproba a seguinte moción: 
 

"Moción do Grupo Provincial Socialista para instar ao Goberno a aboar a 
débeda pendente a Galicia 

 

1.- Instar ao Goberno do Estado a facer efectivo ingreso das contías do importe sobre 
o Valor Engadido (IVE) non liquidadas, correspondentes ao exercicio 2017 como 
consecuencia da implantación do Sistema de Información Inmediata. 
 
2.- Instar ao Goberno do Estado a realizar unha reforma urxente do financiamento 
autonómico para garantir a autonomía e suficiencia das Comunidades Autónomas, e 
singularmente Galicia. 
 
3.- Instar ao Goberno do Estado á convocatoria do Consello de Política Fiscal e 
Financeira, incluindo na Orde do Día un punto específico para abordar a aplicación a 
Galicia dos incentivos polo desempeño fiscal nos anos 2017 e 2018. 
 
4.- Demandar unha rápida aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado para 2020, 
que permita normalizar a relación financeira entre a Admisnitración Xeral do Estado e 
as CCAA." 
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4.Moción do Grupo Provincial Popular de apoio ao sector mar-industria alimentario da 

provincia fronte ao proxecto de reforma da lexislación de costas  

 
Sr. Presidente 
 
 Hai unha retirada da moción e a presentación desta como declaración 
institucional. 
 
Sr. Secretario 
  
 A declaración institucional asinada polos portavoces dos cinco Grupos políticos 
representados na Deputación, que di o seguinte: 
 
Declaración institucional que presenta o Grupo Provincial Popular de apoio ao 
sector mar-industria alimentario da provincia, fronte a o proxecto de reforma da 
lexislación de costas 
 
Os proxectos de reforma da Lei de Costas e do seu Regulamento causan enorme 
preocupación para o conxunto das actividades económicas que para exercer en 
condicións aceptables de rendibilidade sitúanse na franxa costeira, fundamentalmente 
porque necesitan un emprazamento e unha disposición fundamental relativa á 
captación de auga do mar. Isto leva a cabo a través de mecanismos de impulsión e 
saída dispostos na zona que vai desde as súas instalacións ata os puntos de 
captación e saída baixo a auga, soterrados, aprobados e adaptados a todas as 
normativas vixentes na actualidade.  
 
O proxecto de reforma do Regulamento de Costas que está a elaborar o Ministerio 
para a Transición ecolóxica, e que polo seu gran calado vai obrigar a reformar 
igualmente a Lei de Costas, preocupa enormemente aos sectores produtivos 
afectados dado que se pretende introducir unha serie de preceptos novos que 
amparan algunhas interpretacións moi restritivas que se estaban facendo da lei de 
Costas, e se  diseminan por todo os seus articulado preceptos novos moi xenéricos e 
abstractos que recrúan as esixencias ambientais en claro detrimento das 
posibilidades de exercicio lexítimo e sostible das actividades ligadas tradicionalmente 
ao mar de Galicia, que son as que conforman o tecido produtivo costeiro da nosa 
Comunidade Autónoma en xeral, e da nosa comarca en particular. 
 
O borrador de novo Regulamento, recorta drasticamente a figura da prórroga 
extraordinaria das concesións de ocupación de dominio público marítimo terrestre, 
desvirtuando a letra e o espírito co que se creou esta figura na reforma da Lei de 
Costas de 2013, e que viña precisamente a apoiar ás actividades produtivas costeiras 
que ían chegar ao seu termo, e ser desmanteladas por tanto, no ano 2018 (30 anos 
despois da Lei de Costas orixinaria, de 1988).  
 
A clave do debate estriba, en que dita lei, creou unha figura nova, que deixou sen 
efecto a limitación do prazo máximo de duración que se establecía na Lei de Costas 
de 1988, precisamente creando unha prórroga extraordinaria, a contar desde a data 
na que esta se solicitase, tal como a lei e o regulamento establecían e seguen 
establecendo. O que se pretende coa reforma do Regulamento, é modificar o día de 
cómputo inicial, atrasándoo 30 anos atrás, ata o día uno da concesión en vigor.  
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No mesmo sentido, refórzanse os requisitos necesarios para renovar as concesións e 
para obter prórrogas das actualmente existentes, pasando dos 4 criterios  orientativos 
ata hoxe vixentes aos 18 que se pretende introducir. E o máis preocupante é que a 
maioría deses novos requisitos quedan nunha total indefinición, de maneira que se 
deixa a porta aberta para a arbitrariedade máis absoluta á hora de decidir desde un 
despacho ministerial a cales das nosas empresas e sectores permíteselles continuar e 
a cales llas expulsa. 
 
Exemplo desa abstracción, e por tanto, da inseguridade xurídica que provocan, son 
requisitos novos como "o impacto paisaxístico", "a protección ecolóxica da interacción 
terra-mar", "o incremento altura de onda ou cambios de dirección ondada" (sic: art. 
135. 4), ou "outros criterios como aplicación do previsto en calquera outra norma 
española e europea, así como convenios internacionais que conteñan regulación 
relativa á costa e ao mar" (citas textuais do borrador de novo Regulamento).  
 
Sobre unha base tan feble e  maximalista preténdese revisar todas as localizacións 
actuais na costa que segundo os informes do Ministerio poidan non coincidir con eses 
novos criterios do borrador, algo que pode levar a consecuencias devastadoras para 
os sectores produtivos Galegos e polo tanto provinciais, vinculados á costa e a toda a 
economía social e pesqueira, ao verse potencialmente afectados non só as industrias 
produtivas do país senón mesmo unha enorme cantidade de explotación asociadas a  
Miticultura, Acuicultura de Bivalvos e Marisqueo amen de edificacións, vivendas entre 
elas. 
 
Doutra banda, que a experiencia destes sectores evidencia que non son actividades 
en absoluto insostibles desde o punto de vista ambiental (como o proba o que están 
fortemente controladas por diversos organismos públicos), e de feito en ningún 
momento do borrador afírmase que a causa da modificación sexa unha problemática 
de tipo ambiental, senón, unicamente, unha decisión conceptual e a aposta das 
autoridades de Costas por un litoral libre de actividade produtiva, o que supón á súa 
vez optar por un uso preferentemente recreativo (para o que tampouco se dá 
ningunha alternativa, por suposto) fronte aos usos produtivos tradicionalmente 
vinculados ao mar.  
 
#Ante esa situación tan alarmante para Galicia e para a provincia da Coruña, facendo 
un chamamento a todos os representantes públicos desta Corporación e ao seu 
sentido do deber e da responsabilidade, Por todo iso, a Deputación da Coruña, 
ACORDA O SEGUINTE: 
 
1.- Trasladar ao Goberno de España e ao seu Ministerio de Transición Ecolóxica e 
Reto Demográfico a necesidade de recoñecer e ter en conta a especial relación co 
mar que presenta Galicia e por tanto, a necesidade de facer compatibles a 
preservación da paisaxe co mantemento dos postos de traballo e a actividade no 
bordo litoral.  
 
2.- Demandar do Ministerio que calquera modificación normativa que afecte á lei de 
costas ou ao seu Regulamento, incluíndo os prazos de concesión, xestiónese 
mediante a posta en marcha dunha mesa de diálogo amplo cos representantes dos 
sectores afectados, as autoridades locais e autonómicas pertinentes, ademais  dsos 
mecanismos xa previstos na lexislación, de maneira que se procuren a mellores 
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solución para impulsar a actividade económica e á vez que se protexe o noso litoral, e 
que garanta en  calquer caso o mantemento do emprego do  séctor dos recursos 
pesqueiros, marisqueiros, e da actividade piscícola na actualidade.  
 
3.- Instar o Goberno da Xunta a solicitar a convocatoria da Comisión Mixta de 
Transferencias para analizar a ampliación do marco competencial do ámbito do mar, 
da costa e da pesca. 
 
 
Sr. Presidente 
 
 Hai unha última moción, fóra da orde do día, presentada polos Grupos 
provincial Socialista e Bloque Nacionalista Galego para a mellora da sanidade pública. 
 
 Vótase a urxencia 
 

VOTACIÓN 
  
 Votan a favor: 16 deputados/as (10 do PSOE, 4 do BNG, 1 de Marea Atlántica 
e 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: 14 deputados/as (PP) 
 Abstéñense: ningún deputado/a 
 
 Apróbase a urxencia por maioría absoluta. 
 
III.Moción dos Grupos Provinciais do PSdG-PSOE e BNG para a mellora da 
sanidade pública 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A Corporación Provincial da Deputación da Coruña está preocupada pola situación e 
perspectivas da sanidade pública, tanto dos distintos concellos, como das Áreas de 
Saúde de toda a provincia, como consecuencia da política sanitaria da Xunta de 
Galicia, baseada nos recortes de recursos, no desmantelamento de hospitais 
comarcais, no abandono dos Centros de Atención Primaria, na ocultación e 
manipulación das listas de espera, na precarización e explotación do persoal e na 
privatización. Estas políticas levan á sanidade pública a un punto de difícil retorno.  
 
As protestas dos Centros de Saúde, o levantamento da poboación de Verín contra o 
peche da sala de partos do seu hospital e as protestas de nais e pais contra a falta de 
pediatras son algunhas das manifestacións do malestar cidadán fronte a esta crise 
sanitaria.  
 
É fundamental, como membros da Corporación provincial, traballar conxuntamente 
para que se poida dispor duns servizos sanitarios públicos de calidade. Non se pode 
nin se debe admitir a deterioración do noso sistema polos recortes e privatizacións do 
Sistema Sanitario Público. Os concellos de toda a provincia necesitan uns servizos 
públicos de sanidade acordes co desenvolvemento social, cultural e democrático dos 
tempos actuais.  
 
 Por estes motivos os grupos asinantes desta moción solicitan do Pleno da 
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Corporación a adopción dos seguintes acordos  
 
ACORDO 
 
PRIMEIRO. Demandar ao Goberno galego a adecuación dos orzamentos da 
Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde ás necesidades reais dos 
nosos Centros de Saúde e dotalos do persoal necesario para garantir unha atención 
accesibel e de calidade. 
 
SEGUNDO. Esixir o cese da política de desmantelamento e peche de servizos  nos 
hospitais da nosa área. 
 
TERCEIRO. Revisar os concertos cos hospitais e clínicas privadas e eliminar a 
aqueles que non sexan necesarios, tal e como dispón a Lei Xeral de Sanidade. 
 
CUARTO. Reducir as listas de espera e tempos de demora das consultas de atención 
especializada, probas diagnósticas, cirurxía e procedementos terapéuticos. Publicar 
as listas de espera ocultas e acabar coa súa manipulación. 
  
QUINTO. Paliar a carencia de recursos públicos sociosanitarios das áreas sanitarias, 
actualmente moi insuficientes, dadas as características de idade da nosa poboación. 
 
SEXTO. Acabar coa política de privatizacións de recursos e de derivar pacientes ás 
clínicas privadas de xeito innecesario.  
 
SÉTIMO. Acabar coa política de persoal dos servizos de saúde baseada na 
precariedade e na explotación laboral. 
 
OITAVO. Trasladar á Consellería de Sanidade os acordos, ao conxunto de poboación 
e dar, cos medios posibles para a Deputación, a máxima difusión ao seu contido. 
  
NOVENO. Mostrar o apoio á mobilización convocada desde SOS Sanidade Pública 
para o vindeiro 9 de febreiro, con saída da Alameda de Santiago ás 12.00 horas. 
 
 

INTERVENCIÓNS 
 
Sra. Muíño Filgueira 
 
 Pasamos a expoñer a seguinte moción. É trasladada desde SOS Sanidade 
Pública, plataforma social que traballa a problemática na que se atopa a situación da 
sanidade pública galega. 
 
 (Le o texto da moción) 
 
Sr. Lema Suárez 
 
 Manifestamos o apoio a esta moción, tamén por suposto á manifestación do 
vindeiro sábado convocada por SOS Sanidade Pública. Coñecíamos hoxe unha 
noticia que creo que  é ilustrativa de como está xestionando a Xunta de Galicia esta 
cuestión da sanidade, era unha circular interna pola cal se lles prohibía aos 



 

 

68 

 

profesionais da sanidade pública a colocación nos taboleiros informativos dos 
hospitais de notas demandando o que esta moción tamén recolle, que é a situación 
precaria e insuficiente completamente, insuficiente en vista do reto e das demandas e 
das necesidades do país en materia de sanidade, a infradotación xa endémica da 
sanidade galega. Eu creo que este feito, aproveitando ademais que hoxe tamén é 
venres, polo tanto, saudamos aos compañeiros da TVG que hoxe, unha vez máis, 
están nesa campaña continuada de denuncia da falta de transparencia, falta de 
independencia dos medios públicos galegos, eu creo que o que comentaba antes, 
que esta nota informativa da dirección do Sergas aos seus facultativos impedíndolles 
o exercicio da liberdade de expresión, polo tanto, a denuncia da infradotación da 
sanidade pública galega, creo que resume exactamente cal é a política da Xunta de 
Galicia neste caso, que é a precarización dos servizos públicos esenciais, e por 
suposto acompañada da censura. Eu creo que serían case, case como unha redución 
ao absurdo, a maior síntese do que eu creo que vén a ser a praxe do Goberno da 
Xunta, precarización dos servizos públicos acompañados de censura. 
 
Sr. Fernández Piñeiro 
 
 Presentamos esta moción conxuntamente co BNG en apoio ás demandas da 
Plataforma SOS Sanidade Pública, e serei moi breve, a sanidade tamén é Galicia. 
 
 Un pequeno apuntamento, falaban vostedes antes nunha intervención, non sei 
se foi vostede Sra. Gallego, ou a Sra. Aneiros, de que tiñamos que ser máis 
dialogantes, a verdade, dar exemplo votando en contra da urxencia para que nin 
sequera se poida debater a moción, non parece que sexa a mellor forma de ser moi 
dialogante, evitar debate, ou intentar evitalo votando en contra, non ten ningún 
sentido, non ten nada de malo, vostedes teñen unha postura, os demais teñen outra, 
e poderemos debatela. Repito, aplíquese un pouquiño aquilo que con tanta 
vehemencia ás veces nos explican aos demais para gañar coherencia. Moitas grazas. 
 
 
Sr. Rodríguez Martínez 
 
 Bo día, empezando polo final. Nós non temos ningún problema co diálogo, Sr. 
Fernández, máis o contrario, o que si temos claro é a diferenza entre a urxencia e a 
conveniencia e, polo tanto, non entendemos, ou non alcanzamos a coñecer cal pode 
ser o motivo para que esta moción non se puidera ter presentado no seu momento, 
pero por suposto estamos encantados de dialogar, é máis, o primeiro que teño que 
facer é agradecer aos propoñentes desta moción a oportunidade que nos brindan de 
falar de políticas de mellora da sanidade pública, precisamente na semana na que a 
Xunta de Galicia, a mesma Xunta á que está referida a súa moción, vén de anunciar 
un novo hospital público na Coruña, a verdade é que máis acaída no tempo non nos 
parecía que puidera ser, aínda que, insisto, iso non ten que ver coa urxencia e co 
sentido do noso voto. 
 
 Novo hospital público que dará servizo a máis de medio millón de persoas que 
habitan nesta área sanitaria, e do que neste mesmo 2020 licitarase o proxecto 
construtivo que duplicará a súa superficie, máis de 200.000 metros cadrados, para 
contar cun 108% máis de postos en urxencias, un 49% máis de consultas, un 30% 
máis de quirófanos, un 15% máis de camas, das que máis da metade serán 
individuais, e cun 90% máis de postos no hospital de día. 
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 Tamén neste mesmo ano licitarase e adxudicarase a fase 0 das obras que 
acometerá a remodelación das antigas urxencias e un novo edificio de hospitalización 
singular, 400 millóns de euros de investimento que xa se sumarán aos 100 que se 
teñen investido para renovar o 70% do noso hospital público. 
 
 En resumo, unha proba do compromiso do Goberno da Xunta coa sanidade 
pública galega, con máis hospitais na última década e cos mellores resultados de 
rendemento sanitario da súa historia, que ben serviría este exemplo só por si mesmo 
para desbotar moitas das afirmacións que se verten na moción que hoxe debatemos. 
Esta moción que vén supoñer unha emenda á totalidade do sistema público galego de 
saúde, e que a fin de explicar con maior claridade os motivos polos que non podemos 
estar de acordo co teor desta, vou estruturar en tres grandes bloques, porque son 
moitas as cuestións, moitos os acordos que se propoñen. Un relativo ao esforzo 
orzamentario, outro relativo á política de persoal, e outro relativo á calidade na 
asistencia sanitaria. 
 
 Pero enténdasenos ben, para que non haxa malos entendidos. O compromiso 
do Partido Popular e da Xunta coa mellora da nosa sanidade é irrenunciable, cousa 
distinta en que non poidamos apoiar esta moción porque, ao noso entender, as súas 
demandas teñen como punto de partida unha realidade que non é tal, a existencia 
dunhas presuntas políticas de recortes e de privatizacións que nós entendemos que 
non existen como intentarei explicar a continuación. 
 
 Refírese a moción á adecuación dos orzamentos da Consellería de Sanidade 
á insuficiencia dos recursos públicos dedicados nesta competencia, falan de 
desmantelamento de peches. O orzamento 2020 para sanidade ascende a 4.109,6 
millóns de euros, isto é o 40, máis do 40% do orzamento total da Xunta de Galicia, é a 
cantidade máis alta na historia da Consellería, e supón un incremento respecto ao 
anterior ano de máis de 120 millóns de euros, un 3% aproximadamente. 
 
 En gasto de persoal, o orzamento do Servizo Galego de Saúde elévase a 
1.755 millóns, un 44% practicamente do orzamento da Consellería, 60 millóns máis 
que o ano anterior, un 3,5 de incremento, que no caso de atención primaria chega 
incluso ao 5%, en todo caso sempre por riba do crecemento global do orzamento da 
propia Xunta. E se falamos de atención primaria, a terceira parte deste total de 4.109 
millóns, 1.300, se dedica a atención primaria, son 46 millóns de euros máis. 
 
 Seguimos no tocante aos recursos, á infraestrutura, o orzamento terá máis de 
150 millóns de investimentos, se nos referimos exclusivamente, isto só é un 
incremento aproximado dun 10% respecto do ano anterior, pero se nos referimos 
exclusivamente ao ámbito da nosa provincia, inclúe a finalización da construción e 
equipamento do centro de saúde de Milladoiro, continuarase coa construción dos 
centros de saúde en Narón e Melide, e tamén coas actuacións de reforma para a 
mellora da eficiencia enerxética dos centros de saúde de Mugardos e das Pontes. 
Iniciarase a ampliación do centro de saúde en Conxo, e tamén están previstas 
actuacións de reforma nos centros de saúde de Bertamiráns e Ortigueira. Tamén 
contempla partidas para unha serie de proxectos actualmente pendentes da cesión de 
terreos, como son o centro de saúde de Santa Lucía no barrio da Falperra nesta 
cidade, ou tamén en Abegondo. 
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 E se contemplan tamén partidas para a mellora das infraestruturas dos centros 
hospitalarios, nomeadamente na área sanitaria de Ferrol, obras para a execución do 
Plan director por practicamente 18 millóns de euros, e na área da Coruña con case 5 
millóns, entre a reforma da base do 061 e o Plan director do novo hospital ao que xa 
me referín. Tamén na área de Santiago, 2,5 millóns para o Complexo hospitalario de 
Santiago e o hospital do Barbanza. 
 
 Polo tanto pensamos que estas cifras axudan a poñer en entredito o que se dá 
por feito na moción. 
 
 Se falamos do tema do persoal, tamén se fala na moción da precariedade 
laboral do persoal sanitario. Non vou repetir as cifras que se dedican a este capítulo 
no orzamento da Consellería, pero si que hai que sinalar que neste orzamento se 
incorporan un total de 407 novas prazas, delas 171 derivan dos plans que a 
Consellería de Sanidade aprobou no pasado ano, como son o Plan galego de 
atención primaria, que contempla unha dotación de 331 novas prazas, das cales 147 
son no ano 2020. Por outra banda, o Plan de hospitalización a domicilio supón 24 
novas prazas tamén neste ano. E, por último, as outras 236 prazas que está previsto 
ampliar ata as 407 totais obedecen á apertura de novas unidades, incremento da 
actividade, asunción de servizos que prestan outras entidades, ou a estabilización do 
emprego que ata o de agora tiña carácter non estrutural. 
 
 En todo caso, continúase coa planificación de 5.000 novas prazas no período 
2017-2020 coa continuidade das convocatorias de procedemento e mobilidade 
voluntaria e coa flexibilización da idade de xubilación, e ademais por fin neste ano 
2020 se acadará o pago do cen por cento dos graos recoñecidos coa implantación da 
carreira profesional. 
 
 Pero onde tamén podemos ver que non estamos de acordo co que reflicte a 
moción, non compartimos esa visión que se traslada nela, é cando fai referencia a 
cuestións relacionadas coa calidade da asistencia sanitaria como poden ser as listas 
de espera, os concertos e presuntas privatizacións. Non vou ler todos os datos de 
listas de espera, pero si que hai algúns datos que hai que salientar. 
 
 A espera media para operacións cirúrxicas de prioridade un, se nos centramos 
na cirurxía, está actualmente en 16,7 días, o que supón 2,7 días menos respecto ao 
ano anterior. Ademais nas intervencións de patoloxías con prioridade dous estamos 
tamén rebaixando o ano anterior en 8,6 días menos de media. En xeral a media para 
esperar unha operación en Galicia é de 54,5 días, o que supón practicamente unha 
semana menos que no pasado ano 2018, porque estes datos son a peche do ano 
2019. 
 
 Un total de 45.472 pacientes beneficiáronse en 2019 da garantía establecida 
coa entrada en vigor do Decreto de tempos máximo para 108 tipos de patoloxías, 26 
probas diagnósticas ou terapéuticas e 7 vías rápidas. Se falamos das vías rápidas, o 
tempo medio de espera estase a situar de xeito consolidado por debaixo dos 
cincuenta días, en 41,5 días, tamén tres menos, é dicir, mellórase novamente a que 
tiñamos no ano 2018, e ademais sitúase esta como a cifra máis baixa de toda a serie 
histórica. 
 
 Se falamos tamén das vías rápidas o tempo medio de resposta está en 7,7 
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días, que é menos da metade do tempo obxectivo que concretou no seu día o 
SERGAS.  
 
 O 45% de máis destas vías rápidas foron atendidos por sospeita de cancro de 
mama, cunha espera de 4,5 días, e de cancro de colon con 5,8 días de espera, e se 
imos ás probas diagnósticas, temos unha nova marca de menor tempo de lista de 
espera en toda a serie histórica que sitúa en 65,5 días. Estes datos sitúan á 
Comunidade galega, á Xunta e ao seu sistema público sanitario entre as comunidades 
con mellores ratios nesta materia.  
 
 E para concluír, tamén fai referencia a moción aos concertos. Aquí, tanto que 
se fala nesta casa de non facer partidismo, de non intentar enrarecer determinados 
debates, eu penso que este é un tema no que xa podemos deixar todos a hipocrisía. A 
concertación con centros privados leva facéndose desde hai décadas, a través dos 
instrumentos legais dispoñibles e dun xeito complementario ao incremento de servizos 
que vén prestando o Servizo Galego de Saúde. Vense realizando desde antes da 
transferencia das competencias en materia de sanidade autónoma, e desde o ano 
2009 ata o de agora reduciuse un 7%, e dígoo porque aqueles que abandeiran a 
crítica a esta política de concertos, concretamente entre o ano 2004 e o ano 2008 
eses concertos incrementáronse nun 44%. 
 
 Polo tanto, o que veño de expoñer é que por estas razóns non podemos 
prestar o noso apoio a esta moción, pero si queremos, para insisto, evitar un 
malentendido, reiterar o noso compromiso, o do noso Partido, o do Goberno da Xunta 
de Galicia, coa mellora do noso sistema sanitario público, que pensamos que se 
acredita con algúns destes números que veño de expoñer, tendo presente que a 
sanidade para nós non son números, son persoas, pero tamén é innegable que uns 
mellores número inciden, sen ningunha dúbida, nunha mellor atención ás persoas. 
 
 Pola miña banda nesta primeira intervención máis nada, moitas grazas. 
 
Sra. Muíño Filgueira 
  
 Estou fascinada, se o que importan son as persoas e non son os números, 
escoitando o relato de datos tería que marchar de aquí satisfeita de vivir nun país que 
ofrece e garante o exercicio do dereito á saúde en condicións de igualdade para todas 
as persoas do territorio. Se o que importan son as persoas e non son os números, e 
ademais a tendencia ten que ser a escoitarnos e ao diálogo, cómo pode ser o 
descontento, o índice de datos obxectivos que reflicten que a sanidade galega non ten 
para nada un funcionamento tan óptimo, e poidamos facer unha intervención que 
obvie todas estas situacións. 
  
 Eu entendo que para todos aqueles centros de saúde, persoas, pais, nais, 
nenos, nenas, que non contan cunha atención pediátrica suficiente e digna, temos 
que devolverlle as cifras como resposta. Cando os centros de atención primaria non 
teñen substitucións de profesionais por baixas, ou por enfermidade, nalgúns concellos 
pequenos, como pode ser o meu, quedan cun só médico que se ten que saír a 
atender unha urxencia, non hai quen  atenda, tamén lles vamos ler estas cifras, e dicir 
que estamos satisfeitos. Cando as enfermeiras relatan que as súas condicións 
laborais son precarias porque parece que viven nunha película de acción, porque non 
saben cando as van chamar e teñen que estar dispoñibles, o cal ademais vivir con 
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esa tensión para nada garante unha axeitada atención de calidade aos pacientes, 
cando a ratio de enfermeiras está por debaixo da media do Estado onde en 
tratamentos tan sensibles como poden ser os tratamentos oncolóxicos, vemos como 
as ratios son insuficientes e as enfermeiras e enfermeiros corren, devolvémoslles as 
cifras, e o mellor de todo é que cando se trasladan estas situacións e se pregunta, eu 
teño aquí recollidas máis de trece intervencións no Parlamento de Galicia trasladando 
diferentes situacións de diferente índole, a resposta é cero. 
 
 No Plan galego de atención primaria 2019 a 2021, o relatorio comeza 
explicando que unha das dificultades que hai para desenvolver as medidas é a falta 
de profesionais e facultativos como se que non haxa profesionais fora un feito casual 
no que ninguén ten responsabilidade. Non hai pediatras neste país porque non se 
teñen contratado pediatras, e porque ademais cando a situación a día de hoxe xa é 
de emerxencia é cando decidimos, efectivamente, convocar prazas. Pero hai unha 
previsión no mantemento de servizos como é a sanidade, que atenden aos dereitos 
fundamentais das persoas. Tamén estamos na mesma situación cos facultativos de 
atención ás familias. Hai un Goberno que toma decisións e durante dez anos planifica 
o que vai ser a atención á saúde no país, que ademais está penalizando de xeito 
especial aos centros de saúde do rural, o que converte ás persoas que vivimos no 
rural en cidadáns de segunda, e eses son datos do presente, está sucedendo e eu 
alégrome de que teñamos un plan por diante cheo de grandes plans e grandes cifras, 
pero algo hai que dicirlle ás persoas que están demandando e que están expresando 
situacións reais. 
 
Sr. Fernández Piñeiro 
  
 Debe de ser que os demais vivimos noutro mundo distinto, porque non sei o 
que fan os médicos de atención primaria en folga, que fai en folga o persoal de 
urxencias do CHUS, por que hai protestas do sector das ambulancia, por que dimite 
en bloque o oitenta por cento dos xefes de servizo da área sanitaria de Vigo, por que 
hai manifestacións diante do hospital de Montecelo, ou Verín, ou no Juan Canalejo, 
por que o Consello de Contas no seu informe sobre a sanidade pública fala de falta de 
control do presuposto, irregularidades nas contratacións e precariedade laboral non 
admisible. Claro, vostede nos presenta uns datos que están moi ben sobre o papel, 
pero a realidade é a que é. E non o dicimos o que estamos aquí, que eu vouno dicir a 
continuación, dino os propios profesionais, creo que non serán todos socialistas, nin 
nacionalistas, que haberá un pouco de todo, será xente profesional valla a 
redundancia, que traballa e que esixe melloras para o seu sector. Póñolle un exemplo, 
a pasada semana, eu teño unha nena, teño unha filla de un ano e un mes, a pasada 
semana estivo enferma, no meu concello non houbo pediatra. Non sei se eses datos 
tan marabillosos que nos acaba de achegar poderán solucionar esta situación, e 
oxalá, eu estaría relativamente satisfeito se ese problema só afectara ao meu 
concello, pero afecta a moitísimos concellos. Non falaremos dos procesos xudiciais 
aberto, e denuncias incluso pola propia Fiscalía pola morte de xente nos PACS por 
non ser atendida, porque só hai unha quenda, e teñen que saír a atender unha 
chamada a unha vivenda, non queda nada no PAC e morren alí, e hai varios casos, 
non o estou inventando eu, non estou facendo demagoxia, é unha cuestión que está 
clara e que hai denuncias, incluso a propia Fiscalía abriu dilixencias. 
 
 Ninguén dixo en ningún momento nin esta moción di que non se fixera nada 
pola sanidade galega, nin que a Xunta non está a investir na sanidade galega, faltaría 
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máis, o que estamos a dicir é que hai que facer moito máis do que se fixo, e que hai, 
e non o dicimos nós, repito, o din tamén os responsables e profesionais do sector, un 
desmantelamento claro de determinados aspectos da sanidade pública galega. 
 
 Xa o dixen nalgunha ocasión, cando aos universitarios cum laude 
regalámoslles unha maleta, xa sabemos a mensaxe que hai, por iso temos tantos 
médicos, enfermeiros e pediatras fóra do Estado español traballando, formados aquí 
en Galicia, por algo será, algún tipo de política de emprego da Xunta de Galicia a este 
respecto terá que haber, porque senón non marcharían, digo eu. 
 
 Presentan unha realidade que, unha vez máis, réstalles credibilidade e 
coherencia porque, a fin de contas, os que imos ao centro de saúde, ou os que 
utilizamos a sanidade pública, vemos como está, repito, hai unha semana sen 
pediatra porque o que estaba, estaba de vacacións, non se cubre, non pasa nada, 
tiven que vir ao Materno, pero non son eu só, hai máis xente. Moitas grazas. 
 
Sr. Lema Suárez 
 
 Brevemente dicía, fixo unha encomiable defensa o Sr. Rodríguez da sanidade 
pública galega, que conste que era un reto facer unha boa defensa, creo que non 
estivo mal. Diríalle o seguinte, vostede mide a calidade da sanidade galega en metros 
cadrados, anunciando o novo hospital público, a ampliación do hospital da Coruña. 
Creo que é un problema de concepto, non é unha carencia de infraestruturas e de 
ladrillos, que tamén, sobre todo é unha carencia de protección de persoal. Expoñía o 
Sr. Fernández a ausencia dunha sanitaria, do servizo de pediatría, nun PAC, nun 
punto de atención continuado, iso pasa en toda Galicia, ese é o gran problema, non é 
un problema de que vostedes necesiten non sei cantos miles de metros cadrados 
máis de infraestruturas sanitarias situadas nunha cidade que, efectivamente, ten as 
súas necesidades, pero están vostedes tamén tendo un problema moito máis grave 
nun país que ten unha dispersión de poboación moi importante, cos puntos de 
atención continuada, e o da Coruña, se lle digo a verdade, a min sóame un pouco a 
unha tremenda necesidade política de agochar como fose, de apagar o incendio de 
Verín, que eu creo que aí calcularon mal, eu creo que é raro que o Partido Popular 
cometa erros desta envergadura a seis meses das eleccións, pero foi un erro terrible. 
Eu creo que tal vez aí Almuíña non leu o expediente cando llo presentaron do peche 
do servizo do paridoiro de Verín, iso si, despois compleméntase con políticas activas 
de fomento da natalidade, o cal para min non deixa de caer sempre neste paradigma 
un pouco católico de que os fillos que  mande Deus, e despois xa se verá como se 
crían. 
 
 Dicía vostede, Sr. Rodríguez, 4.000 millóns de euros investidos en sanidade, 
como se esa fose unha cifra que significase algo, 4.000 millóns de euros, que quere 
dicir?, o 40% do investimento da Xunta de Galicia. Por iso lle digo, tamén non sexa 
necesario, porque tal vez ao mellor a lóxica é a inversa a que debería de ter vostede, 
non dicir que partida, que porcentaxe do orzamento teñen consignada para esta 
finalidade, senón cal é a necesidade social, cales son as necesidades sociais que hai 
para esta finalidade. Porque eu podo dicirlle que sospeito que é moito maior que estes 
4.000 millóns que vostedes teñen consignados, e vostedes poderán replicarme, pero 
é que os fondos non son infinitos, e hai que xestionalos e atender a outras 
necesidades, e eu diríalle, pero se vostede resulta que están localizando necesidades 
que son incapaces de atender, dada que os orzamentos non lle dan para atendelos, 
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tal vez deberían comparecer esta necesidade coa súa loita continua por rebaixar a 
presión fiscal, que no límite, no escaso límite da competencia da Xunta de Galicia, 
rebaixounas todo o que puido, falamos do imposto de sucesións, entrando por 
suposto en competencia interna dentro do Estado con Madrid, esta especie de 
dumping fiscal a ver quen rebaixa máis, curiosa visión que teñen vostedes da 
homoxeneidade do Estado finalmente. Pero xa lle digo, eu creo que vostede confunde 
os termos, creo que realmente isto non se mide en metros cadrados, isto mídese en 
persoal sanitario, hai unha carencia clamorosa, os PACs están desatendidos, nun país 
cunha dispersión de poboación enorme, e finalmente dígolles se vostede cre que a 
cifra de 4.000 millóns de euros debera de impresionarnos, pois eu asegúrolle que á 
vista dos feitos e das demandas sociais deben ser claramente insuficientes. 
 
Sr. Rodríguez Martínez 
 
 O primeiro, non me levou moito traballo argumentar a defensa do sistema 
sanitario público galego, de verdade que penso que incluso nesta Cámara por parte 
doutros Grupos hai retos bastante máis complicados que ese. 
 
 Menos mal, menos mal que xa anticipándome xa á posible artimaña 
demagóxica que ían facer porque eu entendía, contaba con que non lles ían gustar os 
datos que eu acheguei, contaba con iso porque cando se traen cousas que son 
defendibles, xeralmente a quen está en fronte non lle acostuma a gustar, pero menos 
mal que eu dixen que os números non teñen nada que ver coas persoas, pero ás 
veces as políticas tamén as sustentan números, dicía o presidente Fraga que aquilo 
de que o que non son contas, son contos. Hai apenas media hora aquí, non hai nin 
media hora, eu por iso esperaba outro tipo de resposta por parte da voceira do Bloque 
Nacionalista Galego porque o seu vicepresidente hai apenas media hora aquí falaba 
da realidade orzamentaria, é dicir, 4.000 millóns, claro, depende para que todo é 
relativo. Entón por iso eu dixen que o que supón é o 40% de todo o orzamento da 
Xunta, que a todos nos gustaría que fora maior o orzamento e maior a porcentaxe, 
pois ao mellor si, pero entón a min vanme permitir aquí que cando haxa algunha 
cuestión que é digna de salientar, colla as palabras do Sr. Regueira e fale de 
realidades orzamentarias, porque ás veces tamén a credibilidade, Sr. Fernández, 
tamén a dan os números, e non sei de onde sacaron vostedes algunhas das ratios as 
que fixeron referencia. Eu as que saquei saqueinas dos índices de calidade do 
Sistema Nacional que é Ministerio de Sanidade, é información que non é da propia 
Xunta, e saben que ocorre? que aí resulta que a Comunidade Autónoma galega está 
practicamente por riba da media nacional en todos os ratios. Falamos de gasto da 
Comunidade por habitante, podemos falar de tempos da garda como xa falei, só hai 
un no que estamos por debaixo da media nacional, que é precisamente no tema de 
gasto por habitante en concertos, vaia por deus, elixiron vostedes mal. Entón, pois eu 
penso que todo, evidentemente, e cando falamos tamén da saúde, todo é mellorable, 
claro que si, pero tamén hai que ter en conta esas cuestións e, polo tanto, penso que 
pode gustar máis ou menos que haxa datos que poidan referendar unha determinada 
xestión ou non, a min por exemplo cando fala de vivir nun país, eu sei onde vivo, e 
aquí non se trata de facer unha competición sobre quen usa máis e por que motivos o 
sistema nacional de saúde, entón eu non vou entrar niso, pero si que é verdade que 
aquí se fala de listas de agarda ocultas e eu penso que deberon de coller a moción 
probablemente do Parlamento andaluz e fixeron un curta e pega e esquecéronse diso, 
porque aquí listas de agarda ocultas  en Galicia, non, iso é de Pedrafita para abaixo. 
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 E logo, cando falamos dos profesionais, a Xunta o que non fai é fabricar 
pediatras, o que si fai é contratalos. E ademais voulle dicir unha cousa porque 
vostedes din que non se contratan pediatras. Falan do tema de Verín, pois falamos de 
Verín, xa que imos saír da provincia, falamos de Verín. En Verín houbo dúas ofertas 
públicas de emprego da Xunta de Galicia antes de proceder ao peche do paridoiro, 
porque un paridoiro sen pediatras, eu o que non sei se vostedes están en contra da 
decisión que tomou a Xunta ou dos corenta e catro profesionais que avalaron esa 
decisión, porque aquí entón vostedes tiveron un problema, porque aquí 
evidentemente coinciden. Entón, no momento que houbo esa dispoñibilidade se 
lanzou unha terceira e esa terceira si que concorreron eses pediatras, porque o que 
non quero pensar é que vostedes pretendían ter aberto un paridoiro sen que houbera 
pediatras. 
 
 Evidentemente, Sr. Fernández, eu augúrolle un posto destacado nese club de 
dirixentes socialistas que van deber unha desculpa e non a van dar  nunca, pola 
referencia obscena que vostede acaba de facer ás mortes, que xa se esclarecerán 
cales sexan as causas, pero eu teño que lembrarlle que había un secretario xeral, 
vostede xa non se acorda de Pachi Vázquez, probablemente, nós si, porque este é 
aquel que defendía Pleno tras Pleno na cámara galega que os médicos cobraban por 
receitar, co cal non só ofendían, ou pretendía ofender evidentemente ao Goberno da 
Xunta, a quen ofendía era aos seus compañeiros de profesión, manda chover na 
Habana, porque era médico, se non teño mal recordo. Pero en calquera caso, 
estamos esperando pola desculpa, estamos esperando pola desculpa dos dous 
cargos que tamén o que se ten dito sobre a morte daqueles dous pacientes por 
hepatite nos dous altos cargos da Consellería de Sanidade que hoxe xa a xustiza dixo 
que non había ningún tipo de relación no exercicio das súas responsabilidades coa 
morte deses pacientes. Pois vostede vai entrar nese exclusivo, non tan exclusivo 
porque son bastantes, club de dirixentes socialistas que van deber unha escusa, que 
non se preocupe, xa sabemos que non nola vai dar. 
 
 En definitiva, se isto fose unha moción efectivamente, unha verdadeira moción 
a favor da mellora da calidade da sanidade pública galega, por suposto que nós a 
apoiaríamos, pero isto evidentemente o que é é unha moción en contra das políticas 
da Xunta, pero exclusivamente, dá igual os datos que nós traiamos aquí, dá igual, o 
hospital da Coruña non pretende tapar ningunha carencia en Verín, nin é unha 
cuestión de metros cadrados, home, é que son douscentos mil, que quere que lle 
diga, é que van ser douscentos mil metros cadrados. Pero nisto si que o tamaño 
tamén importa, e senón dígallo a eses pacientes que participaron no estudo previo, 
que demandaban unhas mellores condicións no ámbito das súas habitacións, que só 
se pode dar a través dunha confortabilidade que vén polo aumento do espazo. 
 
 Polo tanto, eu sei que aquí digamos o que digamos, a vostedes non lles vai 
gustar. E con isto remato, pero voume permitir, dada a hora, rematar cunha nota de 
certo humor. A vostedes coa sanidade o que lles pasa cada catro anos, xa que 
falamos aquí sempre de Galicia sempre, o que lles pasa a vostedes coa sanidade 
cada catro anos é o que lle ocorreu a Moisés cando baixou do Monte Sinaí coas 
táboas dos dez mandamentos, que estaba xa moi inquedo, había certa inquedanza no 
pobo de Xudea, entón claro, dicían, a ver que pasa aquí, e baixou Moisés e díxolles, 
pobo de Xudea aquí teño os dez mandamentos, non houbo algarabía, pero viñeron 
dicir, a ver por onde empeza isto, entón, claro, o primeiro que lle dixeron era "Amarás 
a Deus sobre todas as cousas", era admisible, "Respectarás ao teu pai e a túa nai", 
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parécenos ben, "Respectarás as festas de gardar", a cousa ía ben, pero claro, a 
cousa empezouse a torcer xa co de "Non matarás" porque naqueles tempos non se 
levaba, e claro, cando a cousa chegou a "Non cometerás actos impuros" xa aquilo foi 
unha revolta e xa ían todos contra Moisés, e a Moisés entón non lle quedou outro 
remedio que levantar as mans e dicir, "Tranquilos, pobo de Xudea, haberá 
xurisprudencia". A vostedes pásalles iso coa sanidade, vostedes sempre van 
encontrar, e dígollo eu que exercín como avogado durante dezaseis anos, sempre van 
encontrar algún tipo de xurisprudencia que poida avalar o que vostedes queren dicir, 
pero saben cal é o problema, que o problema é que sempre a xurisprudencia ten que 
ser acaída ao caso concreto, e aquí é o que falla, que vostedes poden falar, poden vir 
aquí e poden escribir sen ningún tipo de dato que se recorta, que hai privatizacións, 
que se os concertos, pero logo iso resulta que non encaixa co que é a realidade,  que 
son os números e son os indicadores, insisto, do Sistema Nacional de Saúde, ese é o 
problema e, polo tanto para colocar a sanidade ao nivel de excelencia dos seus 
profesionais, por suposto, niso estamos traballando, e o día que presenten unha 
moción nese sentido a imos apoiar a ollos pechados, mentres non sexa así non 
podemos estar de acordo con este tipo de mocións que, insisto, cada catro anos é o 
que nos tocará de aquí a que haxa eleccións autonómicas. Nada máis e moitas 
grazas. 
 
Sr. García Seoane 
  
 Antes de máis martirio, é tremendo isto, tocamos os asuntos do Pleno en 
media hora e levamos dúas horas con catro mocións que ao final se aproban por 
todos. Eu antes un quebradeiro de cabeza tremendo para que non votara o voto de 
urxencia o presidente, e o Partido Popular votou a moción do PSOE, tremendo, uns 
debates que non van a ningún lado, leria, leria, leria, para nada, non arranxamos 
nada, non ten nada que ver con moitas das cousas que hai que defender, a min 
paréceme moi grave, e logo aínda temos que aguantar isto sobre Moisés e as táboas 
divinas, eu pregúntolle... é que é tremendo, un día van estar discutindo o sexo dos 
anxos, se é o meu, xa saben cal é, pero por deus, é que están vostedes discutindo 
cousas sen sentido ningún, queren darnos leccións aos demais, dórmennos e eu non 
quero durmir porque despois me sacan na cámara e póñenme feo por aí adiante, pero 
de verdade que é soporífero aguantar os debates aquí que non debaten nada. Aquí 
cada un vén o soltar su prurito, e como vén a campaña electoral, de p...m..., a ver 
quen di as cousas, e non vale para nada, porque despois está a prensa aquí que 
nunca saca nada do Pleno da Deputación, polo tanto, están j.... uns e outros, todo 
está bastante controlado nese aspecto, por certo, unha queixa nese aspecto, que a 
prensa local de aquí cando diga algo, diga algo do que debatemos realmente cando 
haxa temas importantes para a cidadanía como os que tocamos aquí moitísimas 
veces, que parece que non pasa nada aquí. 
 
 E dito isto, nada máis, que non nos martiricen, non nos martiricen e estamos 
apañados de aquí á campaña electoral. 
 
Sr. Fernández Piñeiro 
 
 Si, porque me gustou moito o exemplo dos dez mandamentos, e quedei no 
oitavo que di "Non dirás falso testemuño nin mentirás", penso que é moi acaído para 
este caso, e unha cuestión que se me esqueceu antes e non quería deixar no tinteiro. 
Dicía vostede na súa intervención inicial que agradecen a oportunidade que lles 
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brinda os propoñentes desta moción para poder falar das melloras de sanidade, pois 
menos mal que agradecen votando en contra da urxencia, e que os demais votamos a 
favor, se nos chegamos a abster, non terían esa gran oportunidade da que estaban 
tan agradecidos.  
 
 En todo caso sobre a morte non me parece facer demagoxia, cando nun 
Centro de Saúde hai só un equipo que ten que atender a toda unha comarca, e que 
ten que saír do Centro de Saúde e chega alguén e non hai, e morre, iso non é 
demagoxia, e senón dígallo vostedes ás familias destas persoas, espero e desexo 
que non lles pase a ningún dos que aquí estamos presentes pero, desde logo, 
paréceme que reducir iso a que é facer demagoxia, non, isto vén derivado da 
situación da sanidade primaria en Galicia, e está claro que a Xunta de Galicia non 
fabrica pediatras, estou de acordo con vostede, pero as competencias en materia 
educativa tamén son da Xunta de Galicia, e se en Galicia os poucos pediatras que 
había marchaban de Galicia porque alí non había oportunidades, nin se convocaban  
prazas, non será culpa dos pacientes, e se desde a Xunta de Galicia non se incentiva 
nin se promove que a xente opte por esas poboacións, tampouco será culpa dos 
pacientes, nin dos profesionais, e moito menos dos que estamos sentados nesta 
bancada. 
 
 Repito, o que estamos a facer é poñer de manifesto o que din os profesionais, 
o que din os usuarios e o que padecemos nós mesmos. Moitas grazas. 
 
Sra. Muíño Filgueiras 
 
 Xa para pechar, en todo caso desde o BNG sempre estariamos e apoiariamos 
todos aqueles investimentos que supoñan unha mellora na atención á saúde, é 
verdade. Tamén é certo que falar ou cuestionar a evidencia de datos, San Sadurniño, 
Moeche, Cerdido, As Somozas, Fene, Narón, Mugardos, Zas, Dumbría, Muxía, 
Corcubión, Fisterra, son concellos que teñen trasladado situacións obxectivas dunha 
atención deficitaria nos seus centros de atención primaria, iso é un dato obxectivo que 
afecta á vida das persoas que tamén é unha cuestión obxectiva. Afecta, 
efectivamente, á calidade de vida, e á cantidade. 
 
 Tamén é un dato obxectivo que no ano 2019, o ano pasado, o orzamento era 
188 millóns por debaixo do que o era no ano 2009, tamén é un dato obxectivo. 
 
 E xa para rematar porque falando de desculpas, a Xunta de Galicia ten un 
Goberno, un Goberno da mesma cor política que leva gobernando dez anos. 
Evidentemente, o funcionamento da sanidade é responsabilidade dese Goberno, e 
ante este desmantelamento e falta de atención, si que eu creo que o primeiro é 
recoñecer que non se teñen feito as previsións necesarias e que a xestión non tiña o 
suficiente compromiso coa atención á saúde das persoas, con independencia de todo 
o compromiso que poida ter coas infraestruturas e coa habitabilidade e cos metros 
cadrados dispoñibles por paciente. Grazas. 
 
Sr. Presidente 
 
 Finaliza, pero non contes outro chiste, por favor. 
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Sr. Rodríguez Martínez 
 
 Que non me rife Gelo tampouco, simplemente é unha cuestión aquí o que non 
quero é que quede dúbida, nin sequera, non xa na acta, senón no aire, de que aquí se 
dixo por parte de alguén que esas mortes eran demagóxicas, o que se dixo é que a 
utilización que se estaba a facer si que era demagoxia, pero non esa cuestión. E 
simplemente anotar, por se alguén tamén se quedou cunha idea equivocada, que as 
probas de acceso á especialidade non son competencia da Xunta de Galicia, a Xunta 
de Galicia pode participar a través das súas universidades, evidentemente, na 
formación, pero logo non é quen acredita a pediatras ou non, si que o ten reclamado 
reiteradamente porque, evidentemente, estamos ante unha especialidade cunha taxa 
cero de paro. Polo tanto, simplemente esas dúas cuestións nada máis, e ollo, que 
tampouco fomos nós os que presentamos unha moción sobre sanidade, tamén para 
que quede. Graciñas. 
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 16 deputados/as (10 do PSOE, 4 do BNG, 1 de Marea Atlántica 
e 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra:  14 deputados/as (PP) 
 Abstéñense: ningún/ha deputado/as 
 
 O Pleno, por maioría, cos votos a favor do PSOE, BNG, Marea Atlántica e 
Alternativa dos Veciños e o voto en contra do PP, aproba a seguinte moción: 
 
"Moción dos Grupos Provinciais do PSdG-PSOE e BNG para a mellora da 
sanidade pública 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A Corporación Provincial da Deputación da Coruña está preocupada pola situación e 
perspectivas da sanidade pública, tanto dos distintos concellos, como das Áreas de 
Saúde de toda a provincia, como consecuencia da política sanitaria da Xunta de 
Galicia, baseada nos recortes de recursos, no desmantelamento de hospitais 
comarcais, no abandono dos Centros de Atención Primaria, na ocultación e 
manipulación das listas de espera, na precarización e explotación do persoal e na 
privatización. Estas políticas levan á sanidade pública a un punto de difícil retorno.  
 
As protestas dos Centros de Saúde, o levantamento da poboación de Verín contra o 
peche da sala de partos do seu hospital e as protestas de nais e pais contra a falta de 
pediatras son algunhas das manifestacións do malestar cidadán fronte a esta crise 
sanitaria.  
 
É fundamental, como membros da Corporación provincial, traballar conxuntamente 
para que se poida dispor duns servizos sanitarios públicos de calidade. Non se pode 
nin se debe admitir a deterioración do noso sistema polos recortes e privatizacións do 
Sistema Sanitario Público. Os concellos de toda a provincia necesitan uns servizos 
públicos de sanidade acordes co desenvolvemento social, cultural e democrático dos 
tempos actuais.  
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 Por estes motivos os grupos asinantes desta moción solicitan do Pleno da 
Corporación a adopción dos seguintes acordos  
 
ACORDO 
 
PRIMEIRO. Demandar ao Goberno galego a adecuación dos orzamentos da 
Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde ás necesidades reais dos 
nosos Centros de Saúde e dotalos do persoal necesario para garantir unha atención 
accesibel e de calidade. 
 
SEGUNDO. Esixir o cese da política de desmantelamento e peche de servizos  nos 
hospitais da nosa área. 
 
TERCEIRO. Revisar os concertos cos hospitais e clínicas privadas e eliminar a 
aqueles que non sexan necesarios, tal e como dispón a Lei Xeral de Sanidade. 
 
CUARTO. Reducir as listas de espera e tempos de demora das consultas de atención 
especializada, probas diagnósticas, cirurxía e procedementos terapéuticos. Publicar 
as listas de espera ocultas e acabar coa súa manipulación. 
  
QUINTO. Paliar a carencia de recursos públicos sociosanitarios das áreas sanitarias, 
actualmente moi insuficientes, dadas as características de idade da nosa poboación. 
 
SEXTO. Acabar coa política de privatizacións de recursos e de derivar pacientes ás 
clínicas privadas de xeito innecesario.  
 
SÉTIMO. Acabar coa política de persoal dos servizos de saúde baseada na 
precariedade e na explotación laboral. 
 
OITAVO. Trasladar á Consellería de Sanidade os acordos, ao conxunto de poboación 
e dar, cos medios posibles para a Deputación, a máxima difusión ao seu contido. 
  
NOVENO. Mostrar o apoio á mobilización convocada desde SOS Sanidade Pública 
para o vindeiro 9 de febreiro, con saída da Alameda de Santiago ás 12.00 horas." 
 
 
ROGOS E PREGUNTAS 
 
Sr. presidente 
 
 Hai unha pregunta por escrito do Grupo provincial Marea Atlántica sobre o 
estado de tramitación de proxectos do acordo político asinado co Grupo de Goberno. 
 
Sr. Leira Piñeiro 
  
 Bo día a todos e a todas. Efectivamente, dentro dun compromiso que hai por 
parte do Goberno, neste caso co Grupo da Marea, entendemos, levamos un mes cos 
orzamentos aprobados, en calquera caso algunhas destas accións xa están en 
marcha, xa levaban en marcha un tempo, estamos falando de temas turísticos, do 
Camiño inglés, ou temas sobre o que son o Camiño dos faros, co cal, xa levan un 
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camiño recorrido desde hai un tempo e se optimizaron nestes días.  
 
(Abandonan o salón os Sres. Fernández Angueira e Taboada Vigo) 
 
 En canto ao incremento que nos falaba das dotacións en canto a vías e obras 
e o Plan único, como ben sabes o noso compromiso é total no sentido de que 
teñamos novos expedientes para recuperar eses orzamentos e dedicalos a estas 
dúas cuestións. E no tema das convocatorias, distintas convocatorias, abrir unha liña 
de convocatorias, eu o que fago, che emprazo a vernos estes días cos servizos que 
xa están traballando e ver cal é a forma máis idónea de poder levalos a cabo. 
  
 
Sr. González Cacheiro 
 
 Isto é un rogo por parte do noso representante no Concello de Monfero, e vai 
dirixido ao deputado de vías e obras, non sei se sabe que na estrada de Betanzos a 
Vilalba, no quilómetro 19-20 parece ser que hai unha fochanca terrible, parece ser que 
só temos un carril, parece ser que isto xa leva en coñecemento desde decembro, que 
o alcalde díxollo aquí aos técnicos, así como tamén aos deputados, foi manifestado 
no Pleno do dous de decembro, isto gustaríame que o visen porque a verdade é 
alarmante pensar que hai unha estrada da Deputación na que só hai un carril, a 
sinalización é nefasta. Creo que falabamos antes de vidas, aquí tamén se produce un 
problema dunha vida que pode estar en perigo cada noite pasando por esa estrada. 
Entón, rogo e creo que se debe de facer e de inmediato, poñer os medios necesarios 
para que se solucione este problema. Paréceme que algo, é un rogo, pero eu creo 
que xa debería de ser executable de inmediato, porque xa que se aumentou por tres o 
orzamento e imos nesa dinámica, por favor, asistan a este alcalde seu, a Andrés, 
alcalde de Monfero, e tamén nestes caso á portavoz do noso Partido Popular alí, 
Belén, e por favor resolvan isto de inmediato. 
 
Sr. Fernández Piñeiro 
  
 Sobre esa estrada xa temos coñecemento, e de feito xa nos foi trasladado polo 
Goberno municipal de Monfero, esta mesma semana mellorouse a sinalización.  O 
problema desta estrada é que a auga corre por debaixo, por iso se formigonou a 
cuneta para evitar que a auga seguira entrando e, polo tanto, varrendo o soporte ou a 
base desta. Hai que facer un xeotécnico porque parece ser, segundo din os 
enxeñeiros da Deputación, e nos comentaron estes días, a calidade do terreo é moi 
baixa, e é unha obra de bastante ou considerable complexidade, pero sobre todo de 
importe económico, e loxicamente é urxente pero temos unhas limitacións legais que 
nos impiden facelo dun día para mañá, de feito estase estudando outra posibilidade 
estes días para intentar facelo en menor tempo posible, pero somos plenamente 
conscientes, compartimos a preocupación do Concello de Monfero pola súa situación 
e están a facerse dentro do departamento todo o posible para poder arranxala no 
menor tempo posible e si que é verdade que a sinalización é un pouco deficiente a 
raíz sobre todo dos últimos temporais, e que esta mesma semana, segundo se nos 
informou por parte do enxeñeiro de zona, se procedeu á súa mellora. 
 
Sr. González Cacheiro 
  
 Non sei se viste a foto, pero é que isto é terrible 
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Sr. Fernández Piñeiro 
 
 Estiven alí 
 
Sr. González Cacheiro 
  
 Estiveches alí?, pois téñoa aquí e a verdade... 
 
 
Sr. Fernández Piñeiro 
  
 Estiven alí, é unha caída de once metros e é moi perigoso  
 
Sr. González Cacheiro 
  
 Isto non ocorre no meu concello, nin ocorre ningún concello, isto é unha 
barbaridade. 
 
Sr. Fernández Piñeiro 
 
 Pero é un problema xeolóxico, incluso, se podemos velo así, e intentaremos 
solucionalo no menor tempo posible. Moitas grazas. 
 
Sr. Ben Otero 
 
 Brevemente, é un rogo. Síntoo Gelo, son dous minutiños, que acabo 
enseguida. Non podíamos irnos hoxe de aquí sen falar da vicepresidenta cuarta e 
ministra de Transición Ecolóxica, porque si é verdade que tivemos o acerto, creo, 
entre todos de presentar a moción conxunta, porque entendemos que a modificación 
do regulamento da Lei de costas é algo que pode ter unha incidencia brutal, 
esperemos que rectifique este Goberno que ultimamente só acerta cando rectifica, 
pero antes de facer o rogo quería dicirlle a don Bernardo que hai algo que me chama 
a atención. 
 
 Eu pensei que o maior papelón que podía haber nun socialista en Galicia era 
ver ao Sr. Caballero facendo de portavoz oficioso, Caballero o sobriño do que gaña 
eleccións, non este que as vai perder, é dicir, facendo de portavoz do Goberno 
socialista en Galicia, pero agora vexo que vostede enarbora a bandeira da defensa de 
Zapatero, o cal paréceme incrible, é unha cousa en parangón e dígolle que ten 
vostede moito mérito, e dáme a sensación de, polo ton das súas intervencións, eu 
creo que é un gran orador, así o demostra cada día e demais, pero eu creo que 
vostede bota en falta a oposición municipal, vostede eu creo que era feliz na oposición 
polo ton que exerce desde o Goberno, e voulle dar unha recomendación, se mo 
permite, agora que van vostedes facer candidaturas, eu creo que vostede podería ser 
un magnífico portavoz da oposición do Partido Socialista a partir das eleccións 
autonómicas. 
 
 
(Abandona o salón o Sr. García Seoane) 
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 A nós gustaría saber que fixemos os cidadáns galegos en xeral e da provincia 
da Coruña en particular, para sufrir a fixación, asañamento e acoso da vicepresidenta 
cuarta e ministra de Transición Ecolóxica, unha ministra que, de forma caprichosa 
fíxonos máis pobres enerxética e economicamente a todos os galegos co peche da 
central das Pontes, decisión que castiga directamente a oitocentas familias que 
traballan na central, pero que tamén pon en xaque a moitos transportistas que ao 
único que aspiran é a manter o seu traballo e o seu sustento. E unha decisión que 
tinxe de negro o futuro das próximas xeracións en Ferrolterra en xeral e no Eume e 
Ortegal en particular, unha ministra que ten o seu próximo obxectivo en Ence, ben sei 
que Ence non está na provincia da Coruña, pero si gran parte da madeira que alí se 
transforma. Vostede, Sr. Formoso, ben sabe, ou debería saber, que a produción 
forestal na nosa provincia é un importante motor económico que se traduce en postos 
de traballo e que dá un respaldo económico a moitísimos pequenos propietarios que 
miman e coidan os seus montes para que sexan produtivos, servíndolles de respaldo 
económico a eles a ás súa familias, negar isto é ser un profundo descoñecedor da 
nosa provincia. 
 
  
 Polo tanto, presentámoslle o seguinte rogo, vostede, Sr. presidente, como 
representantes de todos os concellos da provincia, e como representante desta 
Corporación, ante as reiteradas afronta do Goberno do Estado, e en concreto da 
vicepresidenta cuarta e ministra de transición ecolóxica, dea traslado do malestar e 
preocupación desta institución polo peche das Pontes, que me consta que xa o fixo, e 
pola incidencia que podería ter a modificación do regulamento da Lei de costas no 
litoral da provincia da Coruña e no sector forestal da nosa provincia. Nada máis e 
moitas grazas. 
 
 
 
 

Non tendo máis asuntos que tratar, a presidencia dá por rematada a sesión ás 14:50 

horas.  

 
 


