
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO PLENO DE 
FECHA ONCE DE JULIO DE 
DOS MIL QUINCE 
 
En el  Salón de Sesiones de  las  
Casas Consistoriales de la ciudad 
de A Coruña, a once de julio de 
dos mil quince. Bajo la Presiden-
cia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente  D.  Xulio Xosé  Fe-
rreiro Baamonde y con la asis-
tencia de los concejales, Dª Ma-
ría Rocío Fraga Sáenz, D. Xiao 
Varela Gómez, Dª Silvia Ca-
meán Calvete, D. José Manuel 
Sande García, Dª María Euge-
nia Vieito Blanco, D. Alberto 
Lema Suárez, Dª Claudia Delso 
Carreira, D. Daniel Díaz Gran-
dío, Dª María García Gómez D. 
Carlos Negreira Souto, Dª Rosa 
María Gallego Neira, Dª Rosa 
María Lendoiro Otero,  Dª Lu-
cía Canabal Pérez, D. Miguel 
Lorenzo Torres,  Dª María Be-
goña Freire Vázquez, D. Rober-
to Luis Coira Andrade,. D. Mar-
tín Fernández Prado, D. Fran-
cisco José Mourelo Barreiro,  Dª 
Mariel Padín Fernández Dª Ma-
ría del Mar Barcón Sánchez,  D. 
José Manuel García Pérez, Dª 
Silvia Longueira Castro, D. José 
Manuel Dapena Varela, Dª Eu-
doxia María Neira Fernández, 
D. Fito Ferreiro Seoane, Dª. 
Avia Veira González, se reunió, 
previa convocatoria reglamenta-

 SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DO EXCELENTÍSIMO CON-
CELLO PLENO DE DATA ON-
CE DE XULLO DE DOUS MIL 
QUINCE 
 
No  Salón de Sesións da  Casa do 
Concello da cidade da Coruña, a 
once de xullo de dous mil quince. 
Baixo a presidencia do Excmo. 
Sr. Alcalde-Presidente D. Xulio 
Xosé Ferreiro Baamonde e coa  
asistencia dos concelleiros, Dª 
María Rocío Fraga Sáenz, D. 
Xiao Varela Gómez. Dª Silvia 
Cameán Calvete, D. José Manuel 
Sande García. Dª María Eugenia 
Vieito Blanco, D. Alberto Lema 
Suárez. Dª Claudia Delso Carrei-
ra, D. Daniel Díaz Grandí, Dª 
María García Góme, D. Carlos 
Negreira Souto, Dª Rosa María 
Gallego Neira, Dª Rosa María 
Lendoiro Otero, Dª Lucía Cana-
bal Pérez,  D. Miguel Lorenzo 
Torres. Dª María Begoña Freire 
Vázquez. D. Roberto Luis Coira 
Andrade,  D. Martín Fernández 
Prado,  D. Francisco José Mou-
relo Barreiro, Dª Mariel Padín 
Fernández Dª María del Mar 
Barcón Sánchez, D. José Manuel 
García Pérez, Dª Silvia Longuei-
ra Castro, D. José Manuel Da-
pena Varela, Dª Eudoxia María 
Neira Fernández,  D. Fito Fe-
rreiro Seoane, Dª. Avia Veira 
González,  reuníuse, previa con-
vocatoria regulamentariamente 
circulada, o excelentísimo Conce-



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

riamente circulada, el Excelentí-
simo Ayuntamiento Pleno, al ob-
jeto de realizar sesión extraordina-
ria en primeira convocatoria. 
 
Da fe del acto el infrascrito Secre-
tario General del Pleno, don Ma-
nuel José Díaz Sánchez, hallándo-
se ademáis presente el Interventor 
General don Ángel David Murado 
Codesal. 
 
A las nueve horas, la Presidencia 
declara iniciada la sesión y  pasa a 
tratar los seguintes asuntos inclui-
dos en el orde del día. 
 
I - PARTE RESOLUTIVA. 

 
Intervenciones 

 
Presidencia 
 
Moi bo día a todos e a todas, se-
ñores e señoras concelleiras, e 
traballadores do concello, funcio-
narios, compañeiros da prensa, 
querido público, veciños e veciñas 
da Coruña, que nos ven polo 
streaming, moi bo día a todos e a 
todas.  
 
Da comezo esta sesión extraordi-
naria do pleno, co primeiro punto 
da orde do día, que sería, a apro-
bación do borrador da Acta da 
Sesión Constitutiva realizada o día 
trece de xuño de dous mil quince. 
 
 

llo Pleno, para o obxecto de rea-
lizar sesión extraordinaria en 
primeira convocatoria. 
 
 
Da fe do acto o infrascrito secre-
tario xeral do Pleno, don Manuel 
José Díaz Sánchez, atópase ade-
máis presente o interventor xeral 
don Ángel David Murado Code-
sal. 
 
Ás nove horas, a Presidencia de-
clara iniciada a sesión e  pasa a 
tratar os seguintes asuntos incluí-
dos na orde do día. 
 
I – PARTE RESOLUTIVA. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi bo día a todos e a todas, se-
ñores e señoras concelleiras, e 
traballadores do concello, funcio-
narios, compañeiros da prensa, 
querido público, veciños e veciñas 
da Coruña, que nos ven polo 
streaming, moi bo día a todos e a 
todas.  
 
Da comezo esta sesión extraordi-
naria do pleno, co primeiro punto 
da orde do día, que sería, a apro-
bación do borrador da Acta da 
Sesión Constitutiva realizada o 
día trece de xuño de dous mil 
quince. 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Non sei se alguén quere facer al-
gunha mención á acta ou enten-
démola por aprobada… Entendé-
mola por aprobada 
 
38 - Aprobación acta. 
 
Asunto.- Remitida a todos y cada 
uno de los miembros corporativos, 
copia del borrador del acta de la 
sesión extraordinaria anterior, ce-
lebrada el día trece de junio de 
dos mil quince, la misma se da por 
leída, procediéndose a su aproba-
ción. 
 
SECRETARÍA XERAL 
 

Intervenciones 
 

Señor Secretario General 
 
Comunicacións da Alcaldía, se hai 
algunha. 
 
Presidencia 
 
Non hai comunicación da alcaldía. 
 
 
Señor Secretario General 
 
39 – Tomar coñecemento das 
resolucións da Alcaldía sobre 
nombramientos. 
 
Asunto.- Tomar coñecemento das 
resolucións da Alcaldía sobre no-
meamento de Tenentes de Alcal-
de, membros da Xunta de Go-

Non sei se alguén quere facer al-
gunha mención á acta ou enten-
démola por aprobada… Enten-
démola por aprobada. 
 
38 – Aprobación acta. 
 
Asunto.- Remitida a todos e cada 
un dos membros corporativos, 
copia do borrador da acta da se-
sión extraordinaria anterior, rea-
lizada o dia trece de xuño de dous 
mil quince, a mesma dase por lí-
da, e procédese á  súa aproba-
ción. 
 
SECRETARÍA XERAL 
 

Intervencións 
 
Señor secretario xeral 
 
Comunicacións da Alcaldía, se 
hai algunha. 
 
Presidencia 
 
Non hai comunicación da  
Alcaldía. 
 
Señor secretario xeral 
 
39 – Ter coñecemento das reso-
lucións da Alcaldía sobre no-
meamentos. 
 
Asunto.- Ter coñecemento das 
resolucións da alcaldía sobre no-
meamento de tenentes de alcalde, 
membros da Xunta de Goberno 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

berno Local, Áreas de Xestión, 
Delegacións e Estrutura Executi-
va, e das Resolucións da Xunta de 
Goberno sobre constitución da 
mesma, delegacións en Tenentes 
de Alcalde e Concelleiros/as, ce-
ses e nomeamentos de directo-
res/as e réxime e retribucións do 
Persoal Eventual. 
 
Presidencia 
 
Enténdese tomado coñecemento. 
Non sei se os Grupos queren facer 
uso da palabra. Pois, enténdese 
tomado o coñecemento. 
 
Señor Secretario General 
 
40 - Tomar concocimiento. 
 
Asunto.- Tomar coñecemento da 
constitución dos Grupos Munici-
pais e seus Portavoces. 
 
Presidencia 
 
Os portavoces dos Grupos Muni-
cipais, tal como foi comunicado, 
son, polo Bloque Nacionalista 
Galego, dona Avia Veira. Polo 
Partido Socialista de Galicia, dona 
Mar Barcón. Polo Partido Popular, 
don Carlos Negreira  e pola Marea 
Atlántica, don Xulio Ferreiro. 
 
 
Señor Secretario General 
 
41 – Periodicidade das Sesións. 

Local, Áreas de Xestión, Delega-
cións e Estrutura Executiva, e das 
Resolucións da Xunta de Goberno 
sobre constitución da mesma, de-
legacións en tenentes de alcalde e 
concelleiros/as, ceses e nomea-
mentos de directores/as e réxime e 
retribucións do persoal eventual. 
 
 
Presidencia 
 
Enténdese tomado coñecemento. 
Non sei se os Grupos queren facer 
uso da palabra. Pois, enténdese 
tomado o coñecemento. 
 
Señor secretario xeral 
 
40 – Ter coñecemento. 
 
Asunto.- Ter coñecemento da 
constitución dos Grupos Munici-
pais e os seus portavoces. 
 
Presidencia 
 
Os portavoces dos Grupos Muni-
cipais, tal como foi comunicado, 
son, polo Bloque Nacionalista 
Galego, dona Avia Veira. Polo 
Partido Socialista de Galicia, do-
na Mar Barcón. Polo Partido Po-
pular, don Carlos Negreira  e po-
la Marea Atlántica, don Xulio 
Ferreiro. 
 
Señor secretario xeral 
 
41 – Periodicidade das Sesións- 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
Asunto.- Periodicidade das Se-
sións Ordinarias do Pleno. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, a proposta que se trae é 
que as Sesións Ordinarias do Ex-
celentísimo Concello en Pleno, 
terán lugar todos os primeiros luns 
de cada mes, ás dezasete horas en 
primeira convocatoria. E en se-
gunda convocatoria, dous días 
despois da sinalada para a primei-
ra, a mesma hora. 
 
Cando a Sesión tanto en primeira 
como en   segunda convocatoria, 
coincida con festivo a Sesión Or-
dinaria, terá lugar o día seguinte 
hábil e o mes de agosto declárase 
inhábíl a efectos de celebración 
das Sesións. 
 
Esta é a proposta que se trae. Se 
os Grupos queren facer uso da 
palabra. Dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Grazas, señor alcalde. Bo día a 
todas e todos os que estades pre-
sentes, aquí, no pleno, máis tamén 
a quen nos segue a través da rede. 
No que respecta a este punto da 
orde do día, desde o Bloque Na-
cionalista Galego, aplaudimos que 
se propoñan as sesión polas tar-
des, tal e como propuxemos nós. 
E recoñecemos o avance que su-

 
Asunto.- Periodicidade das Se-
sións Ordinarias do Pleno. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, a proposta que se trae é 
que as Sesións Ordinarias do Ex-
celentísimo Concello en Pleno, 
terán lugar todos os primeiros 
luns de cada mes, ás dezasete ho-
ras en primeira convocatoria. E 
en segunda convocatoria, dous 
días despois da sinalada para a 
primeira, a mesma hora. 
 
Cando a Sesión tanto en primeira 
como en segunda   convocatoria, 
coincida con festivo a Sesión Or-
dinaria, terá lugar o día seguinte 
hábil e o mes de agosto declárase 
inhábíl a efectos de celebración 
das Sesións. 
 
Esta é a proposta que se trae. Se 
os Grupos queren facer uso da 
palabra. Dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Grazas, señor alcalde. Bo día a 
todas e todos os que estades pre-
sentes, aquí, no pleno, máis tamén 
a quen séguenos a través da rede. 
Non que respecta a este punto da 
orde do día, desde o Bloque Na-
cionalista Galego, aplaudimos 
que se propoñan as sesión polas 
tardes, tal e como propuxemos 
nós. E recoñecemos o avance que 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

pón desde a primeira proposta 
debatida entre os Grupos que es-
tablecía a sesión as nove e media 
da mañá.  
 
Mais a nosa proposta non é capri-
chosa ou froito dunha ocorrencia, 
senón que é a mesma proposta que 
fixemos no pleno de organización 
do anterior mandato, sen prospe-
rar, naquel momento, como é ob-
vio. Propoñémolo porque de ver-
dade consideramos que o feito de 
que o pleno teña lugar pola tarde 
facilita a participación e asistencia 
da veciñanza. E tamén, en cohe-
rencia con o que levabamos no 
programa electoral, mais non só 
nós, senón a propia Marea Atlán-
tica. Poren,  e tal e como dixemos 
nas  reunións, cremos que facelo 
ás cinco da tarde segue sendo algo 
cedo, se queremos facilitar a asis-
tencia da máxima xente, incluindo 
a xente, pois,  que traballa. E se 
cadra adiántome, mais, quería re-
bater de entrada algún argumento 
que se escoitou, dos cartos que 
poderia custar facer os plenos po-
las tardes. Mais dende o BNG, 
consideramos que a democracia, a 
participación non se miden en eu-
ros, e que isa…, ese pensamento 
se formula desde unha austeridade 
moi mal entendida. 
 
Non en tanto, e tal e como ben na 
proposta do goberno, será algo 
que poderemos debater cando se 
modifique o Regulamento Orgá-

supón desde a primeira proposta 
debatida entre os Grupos que es-
tablecía a sesión as nove e media 
da mañá.  
 
Mais a nosa proposta non é ca-
prichosa o froito dunha ocorren-
cia, senón que é a mesma propos-
ta que fixemos no pleno de orga-
nización do anterior mandato, sen 
prosperar, naquel momento, como 
é obvio. Propoñémolo porque de 
verdade consideramos que o feito 
de que o pleno teña lugar pola 
tarde facilita a participación e 
asistencia da veciñanza. E tamén, 
en coherencia con o que levaba-
mos no programa electoral, mais 
non só nós, senón a propia Marea 
Atlántica. Poren,  e tal e como 
dixemos nas reunións, cremos que 
facelo ás cinco da tarde segue a 
ser algo cedo, querer facilitar a 
asistencia da máxima xente, in-
cluíndo a xente, pois,  que traba-
lla. E se cadra adiántome, mais, 
quería rebater de entrada algún 
argumento que se escoitou, dos 
cartos que poderia custar facer os 
plenos polas tardes. Mais dende o 
BNG, consideramos que a demo-
cracia, a participación non se 
miden en euros, e que isa…, ese 
pensamento formúlase desde unha 
austeridade moi mal entendida. 
 
Non en tanto, e tal e como ben na 
proposta do goberno, será algo 
que poderemos debater cando 
modifíquese o Regulamento Or-



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

nico Municipal e no que moitas e 
moitos, pois, poderán comprobar 
como si é certo, que é unha de-
manda das veciñas e dos veciños, 
que os plenos teñan lugar polas 
tardes.   
 
E tal e como aconteceu, tamén, 
cando Domingo Merino era alcal-
de, tal e como aconteceu, tamén, 
en todos os concellos da nosa co-
marca. E maila que o punto trata 
só da periodiciade da sesión, si 
que quería facer público, que nós 
puxemos enriba da mesa a propos-
ta de facer nós os plenos fóra des-
te Salón, como acontece, por 
exemplo, noutros concellos do 
país como pode ser Pontevedra. 
Xa que o aforo é moi limitado, 
moitas veces, non collen todos os 
veciños e todas a veciñas que qui-
xeran asistir a estes plenos, unha  
proposta que si se recolle no do-
cumento que nos achegou a Marea 
Atlántica, o goberno, no debate 
multilateral, pero que hoxe non se 
inclúe neste  punto da orde do día. 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas gracias. 
 
Dona Mar Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 

gánico Municipal e no que moitas 
e moitos, pois, poderán compro-
bar coma se é certo, que é unha 
demanda das veciñas e dos veci-
ños, que os plenos teñan lugar 
polas tardes.   
 
E tal e como aconteceu, tamén, 
cando Domingo Merino era al-
calde, tal e como aconteceu, 
tamén, en todos os concellos da 
nosa comarca. E maila que o pun-
to trata só da periodiciade da se-
sión, se que quería facer público, 
que nós puxemos enriba da mesa 
a proposta de facer nós os plenos 
fóra deste Salón, como acontece, 
por exemplo, noutros concellos do 
país como pode ser Pontevedra. 
Xa que o aforamento é moi limi-
tado, moitas veces, non collen 
todos os veciños e todas a veciñas 
que quixeran asistir a estes ple-
nos, unha  proposta que se se re-
colle no documento que nos ache-
gou a Marea Atlántica, o go-
berno, no debate multilateral, pe-
ro que hoxe non se inclúe neste  
punto da orde do día. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Dona Mar Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Gracias, señor Alcalde.  
 
Bo día a todos e a todas.  
 
Adiantar que, en primeiro lugar, 
unha petición que lle formulamos 
desde o noso Grupo. Pedímoslle, 
dun xeito formal, señor alcalde, 
que retire os tres puntos do orde 
do día. O asunto tres o asunto ca-
tro, e asunto cinco. Pedímosllo 
porque formarían parte dun acor-
do global, e que ao noso parecer 
estaríamos cerca de acadar un 
acordo unánime, co que cremos 
diríamoslle aos coruñeses e as 
coruñesesas, que todas as forzas 
políticas que se sentan neste 
pleno, que son nin máis nin me-
nos, que representativas do 
conxunto da cidadanía, que se 
manifestou o día vinte e catro de 
maio e seriamos capaces de 
acadar un acordó, pois, de organi-
zación, de gobernabilidade, de 
representatividade, de democracia 
e de participación. 
 
Non sendo así, votaremos en con-
tra deste punto, non porque este-
mos en contra de que os plenos 
sexan pola tarde, que nos parece 
moi ben as cinco da tarde, dende 
logo. As cinco da tarde hai moita 
xente que non pode acudir, que 
podería acudir mellor ás oito e 
media da tarde e ou aínda mellor 
facendo os plenos os sábados pola 
mañán, como este pleno, que se-
guramente hai moita xente que 

Grazas, señor alcalde.  
 
Bo día a todos e a todas.  
 
Adiantar que, en primeiro lugar, 
unha petición que lle formulamos 
desde o noso Grupo. Pedímoslle, 
dun xeito formal, señor alcalde, 
que retire os tres puntos do orde 
do día. O asunto tres o asunto 
catro, e asunto cinco. Pedímosllo 
porque formarían parte dun acor-
do global, e que ao noso parecer 
estariamos preto de acadar un 
acordo unánime, co que cremos 
diríamoslle aos coruñeses e as 
coruñesesas, que todas as forzas 
políticas que se sentan neste 
pleno, que son nin máis nin me-
nos, que representativas do 
conxunto da cidadanía, que se 
manifestou o día vinte e catro de 
maio e seriamos capaces de 
acadar un acordou, pois, de or-
ganización, de gobernabilidade, 
de representatividade, de demo-
cracia e de participación. 
 
Non sendo así, votaremos en con-
tra deste punto, non porque es-
teamos en contra de que os plenos 
sexan pola tarde, que nos parece 
moi ben as cinco da tarde, dende 
logo. As cinco da tarde hai moita 
xente que non pode acudir, que 
podería acudir mellor ás oito e 
media da tarde e ou aínda mellor 
facendo os plenos os sábados po-
la mañá, como este pleno, que 
seguramente hai moita xente que 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

traballa os días da semana e que 
non traballa os sábados pola ma-
ñán. En calquera caso, é unha 
cuestión que nos parece ben, fo-
mentar a asistencia aos plenos. 
Como  saben, propuxemos, no seu 
día, a celebración ao menos, de 
dous plenos ao ano en centros cí-
vicos, en distintos lugares da ci-
dade, para falar dos asuntos e para 
que efectivamente se poida acadar 
unha maior participación  e os 
veciños e as veciñas e podan 
achegar máis.  
 
En calquera caso, reiteramos, 
reiterámoslle a nosa petición de 
que retire estes asuntos. Por que? 
Porque forman parte dun acordo 
máis amplo que temos, aínda, pra-
zo por diante, que estamos segu-
ros de que o podemos conquerir e 
nos gustaría que foramos o 
primeiro concello, que vostede 
fora o primeiro alcalde dunha ci-
dade, na que non hai unha maioría 
absoluta, na que hai moita plurali-
dade, capaz de acadar unha una-
nimidade no primeiro pleno de 
organización do concello. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Don Carlos Negreira. 
 
Señor Negreira Souto  
 

traballa os días da semana e que 
non traballa os sábados pola ma-
ñá. En calquera caso, é unha 
cuestión que nos parece ben, fo-
mentar a asistencia aos plenos. 
Como  saben, propuxemos, no seu 
día, a realización ao menos, de 
dous plenos ao ano en centros 
cívicos, en distintos lugares da 
cidade, para falar dos asuntos e 
para que efectivamente se poida 
acadar unha maior participación  
e os veciños e as veciñas e podan 
achegar máis.  
 
En calquera caso, reiteramos, 
reiterámoslle a nosa petición de 
que retire estes asuntos. Por que? 
Porque forman parte dun acordo 
máis amplo que temos, aínda, 
prazo por diante, que estamos 
seguros de que o podemos con-
querir e gustaríanos que foramos 
o primeiro concello, que vostede 
fora o primeiro alcalde dunha 
cidade, na que non hai unha 
maioría absoluta, na que hai moi-
ta pluralidade, capaz de acadar 
unha unanimidade no primeiro 
pleno de organización do conce-
llo. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Don Carlos Negreira. 
 
Señor Negreira Souto  
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Hola. Moi bos días a todos. Bue-
nos días a todos y especialmente 
al público que nos acompaña, a 
los medios de comunicación y a 
todos los concejales y concejalas a 
los que les deseo un mandato de 
cuatro años muy próspero, con 
muchos aciertos para todos porque 
eso será, sin duda, mejor para la 
ciudad. 
 
Intervengo ahora, quiero suponer 
que el Grupo de Marea Atlántica 
no va a intervenir de manera que, 
entiendo, alcalde, que de acuerdo 
con el Reglamento, con el artículo 
48, los Grupos mayoritarios, in-
tervienen en último lugar. Por eso, 
entiendo que si me da usted la 
palabra, es que el Grupo de Marea 
no va a intervenir,   tal como decía 
en el pleno. 
 
Pero bueno, en todo caso, en esta 
primera sesión, a discutir esa in-
tervención porque lo dice, como 
digo, cuando hablo de las delibe-
raciones, el artículo 48 así lo dice. 
Otra cosa es lo que quieran hacer 
en un Reglamento Orgánico de 
funcionamiento posterior, donde 
digamos otra cosa, pero a día de 
hoy, tal y como ha ratificado toda 
la Junta, digamos de Elecciones, 
dice claramente que el Partido 
Popular es el Partido más votado y 
por tanto el Partido que más re-
presentación tiene de los ciudada-
nos. 
 

Hola. Moi bos días a todos. Bos 
días a todos e especialmente ao 
público que nos acompaña, aos 
medios de comunicación e a todos 
os concelleiros e concelleiras aos 
que lles desexo un mandato de 
catro anos moi próspero, con 
moitos acertos para todos porque 
iso será, sen dúbida, mellor para 
a cidade. 
 
Interveño agora, quero supoñer 
que o Grupo de Marea Atlántica 
non vai intervir de maneira que, 
entendo, alcalde, que de acordo 
co Regulamento, co artigo 48, os 
Grupos maioritarios, interveñen 
en último lugar. Por iso, entendo 
que se me da vostede a palabra, é 
que o Grupo de Marea non vai 
intervir,  tal como dicía no pleno. 
 
 
Pero ben, en todo caso, nesta 
primeira sesión, a discutir esa 
intervención porque o di, como 
digo, cando falo das delibera-
cións, o artigo 48 así o di. Outra 
cousa é o que queiran facer nun 
Regulamento Orgánico de funcio-
namento posterior, onde digamos 
outra cousa, pero a día de hoxe, 
tal e como ratificou toda a Xunta, 
digamos de Eleccións, di clara-
mente que o Partido Popular é o 
Partido máis votado e por tanto o 
Partido que máis representación 
ten dos cidadáns. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

En todo caso, en todo caso, prime-
ro aprovecho para darle las gra-
cias a usted, señor Ferreiro. No ha 
tardado mucho tiempo en mostrar 
su verdadera cara, detrás de esa 
sonrisa. Esta convocatoria del 
pleno obedece a eso. Después de 
tres semanas de negociación con-
voca usted este pleno, manu mili-
tari, sin dar ninguna otra opción y 
dado que es un pleno extraordina-
rio, lo puede hacer, pero lo hace 
justamente en contra de lo  que 
pensábamos en aquella reunión y 
trasladamos los Grupos  que está-
bamos en la negociación, que te-
nía que tener lugar sí o sí este 
pleno el sábado y ,desde luego, no 
era por una exigencia legal,  pues-
to que la exigencia legal podría 
trasladarse hasta el día veinte de 
este mes. Estamos a día once o 
doce de julio y desde luego no en 
el día veinte, por lo tanto esta 
convocatoria es una convocatoria 
que hace usted, no sé por qué ra-
zones extramunicipales, me ima-
gino, porque no hay ninguna ra-
zón ni exigencia legal y yo desde 
luego, me adhiero a la propuesta 
que está haciendo el Partido So-
cialista, en el sentido de que los 
cuatro Grupos Políticos estaban 
teniendo un debate para formular 
un acuerdo legal de organización 
y funcionamiento, en el cual los 
tres puntos que ahora tenemos 
aquí: el punto tres, cuatro y cinco, 
forman parte de ese acuerdo glo-
bal de organización que usted ha 

En todo caso, en todo caso, 
primeiro aproveito para darlle as 
grazas a vostede, señor Ferreiro. 
Non tardou moito tempo en mos-
trar a súa verdadeira cara, detrás 
dese sorriso. Esta convocatoria 
do pleno obedece a iso. Despois 
de tres semanas de negociación 
convoca vostede este pleno, manu 
militari, sen dar ningunha outra 
opción e dado que é un pleno ex-
traordinario, pódeo facer, pero 
faino xustamente en contra do que 
pensabamos naquela reunión e 
trasladamos os Grupos  que esta-
bamos na negociación, que tiña 
que ter lugar si ou si este pleno o 
sábado e, dende logo, non era por 
unha esixencia legal,  posto que a 
esixencia legal podería trasladar-
se ata o día vinte deste mes. Es-
tamos a día once ou doce de xullo 
e desde logo non no día vinte, por 
tanto esta convocatoria é unha 
convocatoria que fai vostede, non 
sei por que razóns extramunicipa-
les, imaxínome, porque non hai 
ningunha razón nin esixencia le-
gal e eu desde logo, adhírome á 
proposta que está a facer o Parti-
do Socialista, no sentido de que 
os catro Grupos Políticos estaban 
a ter un debate para formular un 
acordo legal de organización e 
funcionamento, no cal os tres 
puntos que agora temos aquí: o 
punto tres, catro e cinco, forman 
parte dese acordo global de or-
ganización que vostede quixo, 
pois, hoxe, xa digo en manu mili-



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

querido, pues, hoy, ya digo en 
manu militari, traer aquí, para, no 
sabemos qué razones, desde luego 
extramunicipales, extra del interés 
de la ciudad para este debate. 
 
Dicho esto, por tanto, quiero tras-
ladarle que estamos en contra por 
una razón de fondo, que es que lo 
que entendemos que se debe fir-
mar ese acuerdo global de organi-
zación entre los Partidos Políticos 
y por tanto, frente a este punto tres 
cuatro y cinco, pues, estamos en 
contra, pero lo digo por esa razón 
de fondo. 
 
Yo creo que hoy, con las disponi-
bilidades técnicas que tiene, per-
miten la retransmisión por vía …, 
por la red, por internet, donde to-
do el mundo puede ver este pleno. 
Por razones de los propios medios 
de comunicación, porque desde el 
primer momento pueden estar re-
transmitiendo al conjunto de la 
sociedad, los doscientos cincuenta 
mil habitantes de la ciudad y cua-
lesquiera otros que tengan interés 
en asuntos de la ciudad.  
 
El tema de la hora, para nosotros 
no es un tema per se que no pudié-
ramos llegar a un acuerdo. Cree-
mos que facilitaría mucho a los 
medios de comunicación, así nos 
lo han trasladado, que los plenos 
sean a primera hora de la mañana, 
para que puedan retransmitir a lo 
largo del día, pues, en los infor-

tari, traer aquí, para, non sabe-
mos que razóns, desde logo ex-
tramunicipales, extra do interese 
da cidade para este debate. 
 
 
Dito isto, por tanto, quero trasla-
darlle que estamos en contra por 
unha razón de fondo, que é que o 
que entendemos que se debe asi-
nar ese acordo global de organi-
zación entre os Partidos Políticos 
e por tanto, fronte a este punto 
tres catro e cinco, pois, estamos 
en contra, pero dígoo por esa ra-
zón de fondo. 
 
Eu creo que hoxe, coas dispoñibi-
lidades técnicas que ten, permiten 
a retransmisión por vía …, pola 
rede, por internet, onde todo o 
mundo pode ver este pleno. Por 
razóns dos propios medios de co-
municación, porque desde o 
primeiro momento poden estar a 
retransmitir ao conxunto da so-
ciedade, os douscentos cincuenta 
mil habitantes da cidade e cal-
quera outros que teñan interese 
en asuntos da cidade.  
 
O tema da hora, para nós non é 
un tema per se que non puidése-
mos chegar a un acordo. Cremos 
que facilitaría moito aos medios 
de comunicación, así nolo trasla-
daron, que os plenos sexan á 
primeira hora da mañá, para que 
poidan retransmitir ao longo do 
día, pois, nos informativos, o que 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

mativos, lo que aquí acontece, en 
este seno de este pleno y así, lle-
gar a todos y cada uno de los ciu-
dadanos. Pero bueno, ahí, no pon-
dríamos problema. Pero sí le es-
tamos poniendo un problema de 
fondo en cuanto lo que son los 
tres asuntos porque creemos que 
forma parte de ese acuerdo global, 
que es donde debería tener lugar, 
por tanto, la concordia entre todos 
los Grupos y posteriormente, traer 
todos esos asuntos al pleno. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. A proposta de retirada 
deste punto da orde do día, enten-
do que é unha proposta que se fai 
in voce dado que nas enmendas 
que se presentaban anteriormente 
non  estaba.  
 
Vamos a ver. No que respecta a 
periodicidades do pleno, esta pro-
posta que se trae é unha proposta 
donde entendíamos que había un-
ha relativa unanimidade, un rela-
tivo acordo en canto ás horas. 
Evidentemente ten que ver co pa-
pel que se lle atribúe por parte dos 
Grupos, desde logo por parte do 
Grupo de Goberno ao pleno e a 
necesidade de abrir este pleno a 
xente. Hai unha débeda pendente 
que tiña este concello e unha dé-
beda pendente, ademais, que te-
ríamos que seguir profundizando a 

aquí acontece, neste seo deste 
pleno e así, chegar a todos e cada 
un dos cidadáns. Pero bo, aí, non 
poñeriamos problema. Pero si lle 
estamos poñendo un problema de 
fondo en canto o que son os tres 
asuntos porque cremos que forma 
parte dese acordo global, que é 
onde debería ter lugar, por tanto, 
a concordia entre todos os Gru-
pos e posteriormente, traer todos 
eses asuntos ao pleno. 
 
 
Nada máis e moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. A proposta de retirada 
deste punto da orde do día, en-
tendo que é unha proposta que se 
fai in voce dado que nas emendas 
que se presentaban anteriormente 
non  estaba.  
 
Imos ver. No que respecta a pe-
riodicidades do pleno, esta pro-
posta que se trae é unha proposta 
onde entendiamos que había unha 
relativa unanimidade, un relativo 
acordo en canto ás horas. Eviden-
temente ten que ver co papel que 
se lle atribúe por parte dos Gru-
pos, desde logo por parte do Gru-
po de Goberno ao pleno e a nece-
sidade de abrir este pleno a xente. 
Hai unha débeda pendente que 
tiña este concello e unha débeda 
pendente, ademais, que teríamos 
que seguir profundando a través 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

través da reforma do reglamento e 
isto temos que abórdalo entre to-
dos os Grupos,  entre todos os 
Grupos e chegar a un consenso 
amplo para esa reforma do Re-
glamento.  
 
Cambiamos… Ou a proposta de 
cambiar ás tardes, precisamente, 
para facilitar esa participación da 
xente. Evidentemente isto plantea 
algún problema, efectivamente, 
sobre todo, para a prensa, que la-
mentamos, pero que, en todo caso, 
entendemos que, a proposta é 
máis beneficiosa, ten máis benefi-
cios, para a sociedade do que ten 
mantelo polas mañás. 
 
E tamén eu creo de que debíamos, 
traballar en esa proposta que fan 
tanto o Partido Socialista, como o 
BNG, de levar o pleno a outros 
lugares. Eu creo que iso sería moi 
positivo, que alternemos o Salón 
de Plenos con lugares onde tamén 
poda existir ese acceso para a ci-
dadanía. 
 
En fin, en canto a cuestión xeral 
que aquí se comenta de retirada do 
asunto ou dos asuntos, entende-
mos que o que procede é discutilo 
aquí no pleno. Non é cuestión de 
manu militari, nin e cuestión de 
falta de talante, eu creo que este 
alcalde e este Grupo municipal de 
goberno, demostraron talante da-
bondo. Demostraron que efecti-
vamente tiñan vontade de chegar a 

da reforma do regulamento e isto 
temos que abórdao entre todos os 
Grupos,  entre todos os Grupos e 
chegar a un consenso amplo para 
esa reforma do Regulamento.  
 
 
Cambiamos… Ou a proposta de 
cambiar ás tardes, precisamente, 
para facilitar esa participación da 
xente. Evidentemente isto formula 
algún problema, efectivamente, 
sobre todo, para a prensa, que 
lamentamos, pero que, en todo 
caso, entendemos que, a proposta 
é máis beneficiosa, ten máis bene-
ficios, para a sociedade do que 
ten mantelo polas mañás. 
 
E tamén eu creo de que debiamos, 
traballar nesa proposta que fan 
tanto o Partido Socialista, como o 
BNG, de levar o pleno a outros 
lugares. Eu creo que iso sería moi 
positivo, que alternemos o Salón 
de Plenos con lugares onde tamén 
poda existir ese acceso para a 
cidadanía. 
 
En fin, en canto a cuestión xeral 
que aquí se comenta de retirada 
do asunto ou dous asuntos, enten-
demos que o que procede é discu-
tilo aquí no pleno. Non é cuestión 
de manu militari, nin e cuestión de 
falta de talante, eu creo que este 
alcalde e este Grupo municipal de 
goberno, demostraron talante da-
bondo. Demostraron que efecti-
vamente tiñan vontade de chegar 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

un acordo.  O que pasa é que can-
do se chega a unha vía morta e 
cando non se ven posibilidades de 
seguir e as posturas, pois, en fin, 
parten de  presupostos diferentes, 
pois faise difícil seguir con ese 
acordo. En todo caso, si existe xa 
acordo entre os outros grupos, 
pois, tamén é algo que se visibili-
zase neste momento e polo tanto, 
e  máis alá do que agora poda re-
sultar da votación, a nosa opción e 
manter este punto da orde do día. 
Co cal entendo que…  
 
Señor Secretario General 
 
Sería una aplicación do artigo 92 
do ROF, entonces, o procedente é 
que a petición de retirada sexa 
votada tras terminar o debate e 
antes de proceder a votación do 
fondo do asunto. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Señor Alcalde.  
 
Non formulo unha enmenda in 
voce  eu fágolle unha proposta 
política, non quero que se vote. 
Pídolle, en nome do Partido So-
cialista, que vostede, dende o pun-
to de vista político,  retire, non se 
me ocurre plantexar unha enme-
dan in voce para a retirada do 
asunto. 
 
Moitas gracias. 
 

a un acordo.  O que pasa é que 
cando se chega a unha vía morta 
e cando non ven posibilidades de 
seguir e as posturas, pois, en fin, 
parten de presupostos  diferentes, 
pois faise difícil seguir con ese 
acordo. En todo caso, se existe xa 
acordo entre os outros grupos, 
pois, tamén é algo que se visibili-
zase neste momento e polo tanto, 
e  máis alá do que agora poda 
resultar da votación, a nosa op-
ción e manter este punto da orde 
do día. Co cal entendo que…  
 
Señor secretario xeral 
 
Sería unha aplicación do artigo 
92 do ROF, entón, o procedente é 
que a petición de retirada sexa 
votada tras terminar o debate e 
antes de proceder a votación do 
fondo do asunto. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Señor alcalde.  
 
Non formulo unha emenda in  vo-
ce eu fágolle unha proposta polí-
tica, non quero que se vote. Pído-
lle, en nome do Partido Socialis-
ta, que vostede, dende o punto de 
vista político,  retire, non se me 
ocorre formular  unha enmedan 
in voce para a retirada do asunto. 
 
 
Moitas grazas. 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Presidencia 
 
Non, respecto a este punto. Res-
pecto aos outros dos si temos unha 
proposta de retirada. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Non é unha proposta de retirada, é 
unha enmenda para que non entre 
en vigor. Diso falarei despois con-
forme ao informe que fixo o se-
cretario e que se adxuntou cos 
asuntos de pleno. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
En todo caso. En canto a este pun-
to da orde do día: existe enmenda 
de retirada ou proposta de retira-
da? Non. Polo tanto entendo que o 
procedente esixe tamén a  retirada, 
por parte do Grupo Popular? 
 
 
Señor Negreira Souto 
 
Yo creo que la portavoz del Parti-
do Socialista se lo ha dicho claro. 
Es una propuesta política, no una 
enmienda in voce. Lo que vamos 
es a votar  y reitero los argumen-
tos, deste punto, y vamos a hablar 
del punto cuatro y cinco a pesar 
de que lo que debiéramos hacer es 
llegar a un acuerdo global y uná-
nime que es lo que hemos pedido 
reiteradamente en este pleno y a 

Presidencia 
 
Non, respecto deste punto. Res-
pecto aos outros dous se temos 
unha proposta de retirada. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Non é unha proposta de retirada, 
é unha emenda para que non en-
tre en vigor. Diso falarei despois 
conforme ao informe que fixo o 
secretario e que se adxuntou cos 
asuntos de pleno. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
En todo caso. En canto a este 
punto da orde do día: existe 
emenda de retirada ou proposta 
de retirada? Non. Polo tanto en-
tendo que o procedente esixe 
tamén a retirada,  por parte do 
Grupo Popular? 
 
Señor Negreira Souto 
 
Eu creo que a portavoz do Parti-
do  Socialista  díxollo claro. É 
unha proposta política, non unha 
emenda in voce. O que imos votar  
e reitero os argumentos, deste 
punto, e imos falar do punto catro 
e cinco a pesar de que o que de-
bésemos facer é chegar a un 
acordo global e unánime que é o 
que pedimos reiteradamente neste 
pleno e a tal hora. 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

estas horas. 
 
Y yo, la verdad, es que valoro 
mucho que usted, se valore muy 
positivamente y que diga que no 
hay posibilidad de un acuerdo. 
Claro que son difíciles los acuer-
dos. Hay que trabajarlos, hay que 
sentarse y hay que avanzar en 
ellos. Y es lo que nosotros le he-
mos propuesto y no tener … 
 
Presidencia 
 
Neste momento, sería mellor limi-
tarnos a saber se hai proposta de 
retirada ou non deste punto. Pero 
iso xa o discutiremos a continua-
ción, se lle parece. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Yo lo que no sé es si usted puede 
formular las preguntas que quiera 
al aire. Yo lo que le estoy dicien-
do es que en este punto, coincido 
en que no hay enmienda in voce. 
Lo que hay que votar es este pun-
to y lo que le pediría es que desde 
luego, no hubiese tenido lugar este 
pleno porque no se ha llegado a 
un acuerdo más global, sobre di-
versas materias de organización y 
funcionamiento del ayuntamiento. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
En vista da situación, procedemos 

 
 
E eu, a verdade, é que valoro moi-
to que vostede, se valore moi po-
sitivamente e que diga que non 
hai posibilidade dun acordo. Cla-
ro que son difíciles os acordos. 
Hai que traballalos, hai que sen-
tar e hai que avanzar neles. E é o 
que nós lle propuxemos e non 
ter… 
 
Presidencia 
 
Neste momento, sería mellor limi-
tarnos a saber se hai proposta de 
retirada ou non deste punto. Pero 
iso xa o discutiremos a continua-
ción, se lle parece. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Eu o que non sei é se vostede po-
de formular as preguntas que 
queira ao aire. Eu o que lle estou 
dicindo é que neste punto, coinci-
do en que non hai emenda in vo-
ce. O que hai que votar é este 
punto e o que lle pediría é que 
desde logo, non se tivera lugar 
este pleno porque non se chegou a 
un acordo máis global, sobre di-
versas materias de organización e 
funcionamento do concello. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
En vista da situación, procedemos 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

a votar o punto da orde do día. 
Asunto terceiro en canto a perio-
dicidade das sesións ordinarias do 
pleno. 
 

Votación Asunto número tres 
 
Seguidamente por la presidencia 
se somete a votación el asunto 
número tres referenciado en el 
orden del día, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (PP) (10 
votos), 
 
Vota en contra el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (1 voto). 
 

Intervenciones  
 
Presidencia 
 
Entendo que non hai abstencións.  
Polo tanto, non é aprobada a pro-
posta. 
 
Señor Secretario General 
 
42 – Creación e composición das 

a votar o punto da orde do día. 
Asunto terceiro en canto a perio-
dicidade das sesións ordinarias 
do pleno. 
 

Votación Asunto número tres 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación o asunto nú-
mero tres referenciado na orde do 
día, producíndose o seguinte re-
sultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Marea Atlántica (MA) (10 vo-
tos). 
 
Vota en contra o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) (10 
votos), 
 
Vota en contra o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Entendo que non hai abstencións.  
Polo tanto, non é aprobada a 
proposta. 
 
Señor SecretarioXeral 
 
42 - Creación e composición das 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Comisións do Pleno da Corpo-
ración. 
 
Asunto.- Creación e composición 
das Comisións do Pleno da Cor-
poración. 
 
Presidencia 
 
Ben. Neste caso, a proposta é 
coñecida, tamén evidentemente 
por todos os Grupos. Entendo que 
esta proposta si responde a un 
acordo. Un acordo ao que se che-
gou entre os Grupos e evidente-
mente aquí se fala de que non ha-
bía acordo, pero é certo que non 
hai acordo respecto a un punto 
concreto. Os outros puntos foron 
tratados. Houbo, creo que, unha 
xenerosidade por parte dos Gru-
pos, á hora de chegar a este acor-
do e, en todo caso, esta composi-
ción das Comisións do Pleno da 
Corporación teñen que ver co que 
significa, ou a proposta ten que 
ver co que significa gobernar en 
democracia. Gobernar en demo-
cracia significa, transparencia, 
significa, obediencia ao mandato 
popular, e significa respecto pola 
pluralidade e pola participación da 
xente, tanto pola vía directa, como 
a través dos seus representantes, 
ben sexa no goberno ou ben sexa 
na oposición.  
 
Esta proposta ten que ver cunha 
declaración de intencións que fixo 
este novo goberno e que foi asu-

Comisións do Pleno da Corpora-
ción. 
 
Asunto.- Creación e composición 
das Comisións do Pleno da Cor-
poración. 
 
Presidencia 
 
Ben. Neste caso, a proposta é 
coñecida, tamén evidentemente 
por todos os Grupos. Entendo que 
esta proposta si responde a un 
acordo. Un acordo ao que se che-
gou entre os Grupos e evidente-
mente aquí se fala de que non ha-
bía acordo, pero é certo que non 
hai acordo respecto dun punto 
concreto. Os outros puntos foron 
tratados. Houbo, creo que, unha 
xenerosidade por parte dos Gru-
pos, á hora de chegar a este 
acordo e, en todo caso, esta com-
posición das Comisións do Pleno 
da Corporación teñen que ver co 
que significa, ou a proposta ten 
que ver co que significa gobernar 
en democracia. Gobernar en de-
mocracia significa, transparencia, 
significa, obediencia ao mandato 
popular, e significa respecto pola 
pluralidade e pola participación 
da xente, tanto pola vía directa, 
como a través dos seus represen-
tantes, ben sexa no goberno ou 
ben sexa na oposición.  
 
Esta proposta ten que ver cunha 
declaración de intencións que fixo 
este novo goberno e que foi asu-



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

mida antes das eleccións do día 
vinte e catro, que era dar entrada a 
todos os grupos da oposición nos 
órganos colexiados, para facilitar 
o seu labor de control da acción 
de goberno. 
 
Dignificar o traballo da oposición 
non pode ser unha regalía, non 
pode ser un privilexio. Non pode 
ser un accidente e non pode ser 
unha peaxe dos gobernos en mi-
noría. Dignificar o traballo da 
oposición é esencial, independien-
temente de cales sexan os resulta-
dos das eleccións. Hai quen invo-
ca a proporcionalidade únicamen-
te e exclusivamente cando perde 
as eleccións. Non é o caso deste 
goberno. Este goberno vai levar 
ese compromiso de proporcionali-
dade e ese compromiso de acceso 
e que o goberno, por parte dos 
grupos da oposición, moito máis 
alá do que está obrigado.  
 
Proporcionalidade nos órganos 
colexiados é respectar a represen-
tación do pleno. Proporcionalida-
de na distribución  dos recursos é 
respectar as diferentes responsabi-
lidades que a cada un lle compe-
ten, polo mandato das urnas e po-
lo mandato que fixo este pleno, 
que colocou aos dez representan-
tes da Marea Atlántica no goberno 
municipal e ao resto en labores ou 
ben de oposición, ou ben de con-
trol do goberno. 
 

mida antes das eleccións do día 
vinte e catro, que era dar entrada 
a todos os grupos da oposición 
nos órganos colexiados, para fa-
cilitar o seu labor de control da 
acción de goberno. 
 
Dignificar o traballo da oposición 
non pode ser unha regalía, non 
pode ser un privilexio. Non pode 
ser un accidente e non pode ser 
unha peaxe dos gobernos en mi-
noría. Dignificar o traballo da 
oposición é esencial, independen-
temente de cales sexan os resulta-
dos das eleccións. Hai quen invo-
ca a proporcionalidade unica-
mente e exclusivamente cando 
perde as eleccións. Non é o caso 
deste goberno. Este goberno vai 
levar ese compromiso de propor-
cionalidade e ese compromiso de 
acceso e que o goberno, por parte 
dos grupos da oposición, moito 
máis alá do que está obrigado.  
 
Proporcionalidade nos órganos 
colexiados é respectar a represen-
tación do pleno. Proporcionali-
dade na distribución  dos recur-
sos é respectar as diferentes res-
ponsabilidades que a cada un lle 
competen, polo mandato das ur-
nas e polo mandato que fixo este 
pleno, que colocou aos dez repre-
sentantes da Marea Atlántica no 
goberno municipal e ao resto en 
labores ou ben de oposición, ou 
ben de control do goberno. 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Este goberno dalle entrada á opo-
sición na Xunta de Goberno local 
e na mesa de contratación. Cues-
tións, ámbas, ás que non viña 
obrigado, evidentemente, por nin-
gunha norma legal, nin pola dis-
tribución de competencias, nin da 
Xunta de Goberno Local. É unha 
proposta  que foi feita desde o 
goberno, unha proposta que os 
grupos evidentemente aceptaron.  
 
Este goberno, de acordo con todos 
os grupos da corporación, propón 
recuperar a xunta de voceiros. 
Crear unha comisión permanente 
para cada unha das áreas de go-
berno e crear outras comisións 
específicas para compartir o resto 
dos grupos, o labor de profundizar 
na democracia, a través da refor-
ma do reglamento orgánico e da 
reforma do reglamento de partici-
pación. As comisións, según desta 
proposta, reuniránse, como míni-
mo, unha vez ao mes, agás, cando 
non haxa pleno. E en cada comi-
sión, participará un representante 
de cada grupo con voto pondera-
do.   
 
Esta  é a proposta que se trae e é 
certo que si hai aquí unha enmen-
da de retirada, presentada pola 
representante, pola portavoz do 
Grupo Municipal Socialista, dona 
Mar Barcón, que pide, en primeiro 
lugar, retirar a totalidade da pro-
posta de acordo que se trae hoxe a 
pleno; e unha segunda petición 

Este goberno dalle entrada á opo-
sición na Xunta de Goberno local 
e na mesa de contratación. Cues-
tións, ámbas, ás que non viña 
obrigado, evidentemente, por nin-
gunha norma legal, nin pola dis-
tribución de competencias, nin da 
Xunta de Goberno Local. É unha 
proposta  que foi feita desde o 
goberno, unha proposta que os 
grupos evidentemente aceptaron.  
 
Este goberno, de acordo con to-
dos os grupos da corporación, 
propón recuperar a xunta de por-
tavoces. Crear unha comisión 
permanente para cada unha das 
áreas de goberno e crear outras 
comisións específicas para com-
partir o resto dos grupos, o labor 
de profundar na democracia, a 
través da reforma do regulamento 
orgánico e da reforma do regu-
lamento de participación. As co-
misións, segundo desta proposta, 
reuniránse, como mínimo, unha 
vez ao mes, agás, cando non haxa 
pleno. E en cada comisión, parti-
cipará un representante de cada 
grupo con voto ponderado.   
 
Esta é  a proposta que se trae e é 
certo que se hai aquí unha emen-
da de retirada, presentada pola 
representante, pola portavoz do 
Grupo Municipal Socialista, dona 
Mar Barcón, que pide, en primei-
ro lugar, retirar a totalidade da 
proposta de acordo que se trae 
hoxe a pleno; e unha segunda pe-



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

que sería derrogar o acordo adop-
tado polo pleno do concello na 
sesión de sete de xullo de dous 
mil once, con respecto a esta 
mesma cuestión, que é creación e 
composición das comisións do 
pleno da corporación.  
 
En canto a primeira das cuestións 
que é a de retirada,  evidentemen-
te o reglamento faculta tal cues-
tión, polo tanto, procedemos ao 
debate, e posteriormente votarase 
sobre a retirada, e en canto a se-
gunda parte da solicitude da 
emenda, a de derrogación do 
acordo de sete de xullo de dous 
mil once, non sei se o secretario 
xeral quere ilustrarnos, pero tras 
consulta realizada por esta alcal-
día, ao secretario xeral se entende 
que non é procedente votar esta 
cuestión da derrogación do acordo 
de sete de xullo de dous mil once.  
 
 
Señor Secretario General 
 
Únicamente mencionar que eu 
tiven coñecemento desta enmenda 
minutos antes do pleno, polo tanto 
o que eu informo, e coa salvedade 
de non telo feito por escrito, 
vouno facelo oralmente diante do 
pleno, pero manifestar que, tal e 
como está fundamentado o escri-
to, basease no artigo 53 da Lei 
7/85 que  remite á normativa da 
Lei 30/92 de procedemento admi-
nistrativo común, artigos 102 a 

tición que sería derrogar o acor-
do adoptado polo pleno do conce-
llo na sesión de sete de xullo de 
dous mil once, con respecto a esta 
mesma cuestión, que é creación e 
composición das comisións do 
pleno da corporación.  
 
En canto a primeira das cuestións 
que é a de retirada,  evidentemen-
te o regulamento faculta tal cues-
tión, polo tanto, procedemos ao 
debate, e posteriormente votarase 
sobre a retirada, e en canto a se-
gunda parte da solicitude da 
emenda, a de derrogación do 
acordo de sete de xullo de dous 
mil once, non sei se o secretario 
xeral quere ilustrarnos, pero tras 
consulta realizada por esta alcal-
día, ao secretario xeral se entende 
que non é procedente votar esta 
cuestión da derrogación do acor-
do de sete de xullo de dous mil 
once.  
 
Señor Secretario Xeral 
 
Unicamente mencionar que eu 
tiven coñecemento desta emenda 
minutos antes do pleno, polo tanto 
o que eu informo, e coa salvedade 
de non telo feito por escrito, 
vouno facelo oralmente diante do 
pleno, pero manifestar que, tal e 
como está fundamentado o escri-
to, basease no artigo 53 da Lei 
7/85 que  remite á normativa da 
Lei 30/92 de procedemento admi-
nistrativo común, artigos 102 a 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

106. E polo tanto se se considera, 
como supoño (…) da proposta que 
é un acordo válido o do sete de 
xullo de dous mil once para a súa 
revisión hai que ir ao procede-
mento establecido na Lei 30/92, 
artigos 102 a 106, e polo tanto 
había que tramitalo conforme ao 
establecido nesa norma. E o acor-
do non podería ser dese carácter, 
técnicamente como moito de 
inicio dese procedemento. 
 
Presidencia 
 
En consecuencia, eu entendo que 
a discusión debe quedar limitada á 
proposta que se trae e a súa retira-
da.  
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. A verdade é que estou un 
pouco confusa. Non sei se imos a 
tratar realmente o punto que viña 
na orde do día, que é a composi-
ción das comisións ou se imos 
tratar a proposta do PSOE.  
 
Entendo que é o punto da orde do 
día. 
 
Presidencia 
 
É o punto da orde do día. E o de-
bate é sobre a súa retirada ou non, 
de ambas cuestións. 
 

106. E polo tanto se se considera, 
como supoño (…) da proposta 
que é un acordo válido o do sete 
de xullo de dous mil once para a 
súa revisión hai que ir ao proce-
demento establecido na Lei 30/92, 
artigos 102 a 106, e polo tanto 
había que tramitalo conforme ao 
establecido nesa norma. E o 
acordo non podería ser dese ca-
rácter, tecnicamente como moito 
de inicio dese procedemento. 
 
Presidencia 
 
En consecuencia, eu entendo que 
a discusión debe quedar limitada 
á proposta que se trae e a súa 
retirada.  
 
Ten a palabra doa Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. A verdade é que estou un 
pouco confusa. Non sei se imos a 
tratar realmente o punto que viña 
na orde do día, que é a composi-
ción das comisións ou se imos 
tratar a proposta do PSOE.  
 
Entendo que é o punto da orde do 
día. 
 
Presidencia 
 
É o punto da orde do día. E o de-
bate é sobre a súa retirada ou 
non, de ambas as cuestións. 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Señora Veira González 
 
Ben, pois, vou comezar case, polo 
final. 
 
A mín no me parece de recibo que 
se presente minutos antes unha 
enmeda destas características sen 
que se poida, pois, estudar ou re-
flexionar un pouco sobre ela. Sin-
ceramente non me parece, lóxico 
cando ademais é un punto no que 
nas reunións parecía que estaba-
mos todas e todos de acordo. E 
ademais, pedir que se derogue o 
que estaba vixente, digamos o que 
se refería ao pleno de organiza-
ción do señor Negreira. E eu, en-
tendo polo informe do secretario, 
que é preciso que existan comi-
sións. Polo tanto derogar aquel 
acordo, implica como deixar aí un 
baleiro. 
 
Pero bueno, ao marxen disto, e 
como eu entendín que había una-
nimidade no que é a creación e 
composición das comisións do 
pleno, e dicir que estou a favor da 
proposta que se  trae a pesar de 
que son moitísimas comisións, 
comparado co que viña sendo o 
funcionamento normal ou ante-
rior, perdón, no concello, pero 
entendo que é correcto, pois, para 
tratar efectivamente todo aquilo 
que se fai desde o goberno tratado 
nas comisións por parte de todos 
os grupos da oposición, e despois, 
informar ao pleno. Eu non teño 

Señora Veira González 
 
Ben, pois, vou comezar case, polo 
final. 
 
A mín non me parece de recibo 
que se presente minutos antes un-
ha enmeda destas características 
sen que se poida, pois, estudar ou 
reflexionar un pouco sobre ela. 
Sinceramente non me parece, 
lóxico cando ademais é un punto 
no que nas reunións parecía que 
estabamos todas e todos de acor-
do. E ademais, pedir que se de-
rrogue o que estaba vixente, di-
gamos o que se refería ao pleno 
de organización do señor Negrei-
ra. E eu, entendo polo informe do 
secretario, que é preciso que exis-
tan comisións. Polo tanto derro-
gar aquel acordo, implica como 
deixar aí un baleiro. 
 
Pero ben, ao marxen disto, e co-
mo eu entendín que había unani-
midade no que é a creación e 
composición das comisións do 
pleno, e dicir que estou a favor da 
proposta que se trae a pesar de 
que son moitísimas comisións, 
comparado co que viña sendo o 
funcionamento normal ou ante-
rior, perdón, no concello, pero 
entendo que é correcto, pois, para 
tratar efectivamente todo aquilo 
que se fai desde o goberno trata-
do nas comisións por parte de 
todos os grupos da oposición, e 
despois, informar ao pleno. Eu 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

nada máis que dicir. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Dona Mar Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor Alcalde.  
 
Primeiro, unha cuestión previa. 
Nós presentamos esta enmenda 
relacionada co informe que fai o 
secretario. Por certo, relativo a ese 
informe, quero pedirlles, nós non 
presentamos ningunha proposta 
formal, pero poderíamos facela 
polos xornais e nós pedimos un 
informe ao secretario da corpora-
ción, que non  é secretario do al-
calde, ni de ningún gobernó, se-
nón secretario da Corporación. 
 
 
Ás nove e media da mañán e a 
unha da tarde, unha persoa da me-
sa de negociación que non é nin 
concelleiro,  nin está contratado 
neste concello esgrimiu ese escrito 
presentado polo Grupo Socialista, 
pedindo explicacións. O Grupo 
Socialista, pide os informes, natu-
ralmente que a Lei ampara, eu 
solicito humildemente sen necesi-
dade de votación ao señor secreta-
rio que queda por diante da lexis-
latura, se absteña de darlle ese 
tipo de información, efectivamen-
te, a persoas que non pertecen nin 
á Corporación, nin persoal fun-

non teño nada máis que dicir. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Dona Mar Barcón 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor alcalde.  
 
Primeiro, unha cuestión previa. 
Nós presentamos esta emenda 
relacionada co informe que fai o 
secretario. Por certo, relativo a 
ese informe, quero pedirlles, nós 
non presentamos ningunha pro-
posta formal, pero poderíamos 
facela polos xornais e nós pedi-
mos un informe ao secretario da 
corporación, que non é secretario 
do alcalde, nin de ningún go-
berno, senón secretario da Cor-
poración. 
 
Ás nove e media da mañá e a un-
ha da tarde, unha persoa da mesa 
de negociación que non é nin 
concelleiro,  nin está contratado 
neste concello esgrimiu ese escri-
to presentado polo Grupo Socia-
lista, pedindo explicacións. O 
Grupo Socialista, pide  os infór-
mes, naturalmente que a Lei am-
para, eu solicito humildemente 
sen necesidade de votación ao 
señor secretario que queda por 
diante da lexislatura, se absteña 
de darlle ese tipo de información, 
efectivamente, a persoas que non 
pertecen nin á Corporación, nin 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

cionario. Se o precisa alguén, dá-
moslle nós unha copia tranquila-
mente. 
 
En segundo lugar. Estamos a falar 
das Comisións, nin estamos deba-
tido, nin estamos debatindo neste 
pleno, a presencia dos grupos po-
líticos nos órganos colexiados nin 
estamos a falar da Mesa de Con-
tratación, nin de nada, senón das 
comisións informativas. Por certo 
é preceptiva a súa existencia e é  
preceptiva a súa representativida-
de proporcional dos grupos, polo 
tanto non é froito de ningún acor-
do.  
 
Como vostedes saben, nas comi-
sións informativas a presencia dos 
Grupos é proporcional ao seu vo-
to. E por lei, non por un acordo.  
Non hai unha proporcionalidade 
nestas comisións porque se chega-
ra a un acordo. Facemos a misma 
petición que fixemos antes. Nós 
estamos negociando, aínda, un  
acordo global, de organización 
municipal que atinxe a estas co-
misións, que atinxe a representati-
vidade dos grupos e presenza dos 
grupos nos órganos colexiados 
que atinxe a un modelo diferente  
de gobernabilidade,  de organiza-
ción municipal. Por iso pedimos a 
retirada porque de aquí ao vinte 
non vai a haber ningunha comi-
sión, non hai ningunha urxencia. 
Por iso pedimos que non entre en 
vigor o que o secretario di que 

persoal funcionario. Se o precisa 
alguén, dámoslle nós unha copia 
tranquilamente. 
 
En segundo lugar. Estamos a fa-
lar das Comisións, nin estamos 
debatido, nin estamos debatindo 
neste pleno, a presenza dos gru-
pos políticos nos órganos cole-
xiados nin estamos a falar da Me-
sa de Contratación, nin de nada, 
senón das comisións informativas. 
Por certo é preceptiva a súa exis-
tencia e é  preceptiva a súa repre-
sentatividade proporcional dos 
grupos, polo tanto non é froito de 
ningún acordo.  
 
Como vostedes saben, nas comi-
sións informativas a presenza dos 
Grupos é proporcional ao seu 
voto. E por lei, non por un acor-
do.  Non hai unha proporcionali-
dade nestas comisións porque se 
chegara a un acordo. Facemos a 
mesma petición que fixemos an-
tes. Nós estamos a negociar, aín-
da, un  acordo global, de organi-
zación municipal que atinxe a 
estas comisións, que atinxe a re-
presentatividade dos grupos e 
presenza dos grupos nos órganos 
colexiados que atinxe a un modelo 
diferente  de gobernabilidade,  de 
organización municipal. Por iso 
pedimos a retirada porque de 
aquí ao vinte non vai haber nin-
gunha comisión, non hai ningun-
ha urxencia. Por iso pedimos que 
non entre en vigor o que o secre-



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

senón entraría en vigor. Outro 
modelo que pensamos que é me-
llorable. 
 
Claro que estamos de acordo coa 
existencia de máis comisións, na-
turalmente, moitas, ademais, suxe-
rímolas nós. Non se trata aquí de 
dicir quen o fixo, quen presentou. 
Os grupos, precisamente, sabemos 
quenes presentaron, quenes fixe-
ron a proposta. Por iso, pedimos 
un acordo global, que abarca todo, 
a representividade, organización 
municipal, a maneira de como nos 
vamos a organizar, de como se vai  
a organizar o concello  nos próxi-
mos catro anos. Estos asuntos, que 
esperen porque forman parte, por-
que non é certo que se respecte a 
pluralidade. E porque moitos de-
ses asuntos, por un acordo, porque 
ven na Lei, a Lei dí: “Que nas 
comisións informativas os Grupos 
están con representación propor-
cional” E que as comisións in-
formtivas, informan dos asuntos 
de pleno. 
 
 
Polo tanto, non hai ningún acordo, 
ningunha novidade. A única novi-
dade é o acordo de comisións que 
nos parece ben pero que se remita 
a un acordo global que fala dunha 
maneira distinta. De organizarse. 
Organizar os asuntos do pleno, 
porque son en definitiva os asun-
tos da cidade. Por iso pedimos a 
súa retirada.Non se fala, neste 

tario di que senón entraría en vi-
gor. Outro modelo que pensamos 
que é mellorable. 
 
Claro que estamos de acordo coa 
existencia de máis comisións, na-
turalmente, moitas, ademais, su-
xerímolas nós. Non se trata aquí 
de dicir quen o fixo, quen presen-
tou. Os grupos, precisamente, 
sabemos quenes presentaron, 
quenes fixeron a proposta. Por 
iso, pedimos un acordo global, 
que abarca todo, a representivi-
dade, organización municipal, a 
maneira de como nos imos a or-
ganizar, de como se vai  a organi-
zar o concello  nos próximos ca-
tro anos. Estes asuntos, que espe-
ren porque forman parte, porque 
non é certo que se respecte a plu-
ralidade. E porque moitos deses 
asuntos, por un acordo, porque 
ven na Lei, a Lei dí: “Que nas 
comisións informativas os Grupos 
están con representación propor-
cional” E que as comisións in-
formtivas, informan dos asuntos 
de pleno. 
 
Polo tanto, non hai ningún acor-
do, ningunha novidade. A única 
novidade é o acordo de comisións 
que nos parece ben pero que se 
remita a un acordo global que 
fala dunha maneira distinta. De 
organizarse. Organizar os asun-
tos do pleno, porque son en defi-
nitiva os asuntos da cidade. Por 
iso pedimos a súa retirada. Non 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

asunto, nin doutros,  nin da pre-
senza da organización dos órganos 
colexiados, nin de ningunha outra 
cuestión.   
 
E falaba, Alcalde, de xenerosida-
de. Que lle vou a falar eu de xene-
rosidade, vostede é alcalde porque 
o grupo socialista foi xeneroso e o 
votou. Aquí, sen pedir nada a 
cambio, sin pedir nada a cambio. 
Polo tanto, en base a esa xenero-
sidade, a esa maneira de entender 
que nos temos que entender, que 
temos que negociar, que acordar. 
Lle solicitábamos esa  retirada do 
asunto. 
 
E lle seguimos solicitando que si 
queremos de verdade un modelo, 
e se queren de verdade un  modelo 
que nos próximos catro anos, faci-
lite a participación, e abra a parti-
cipación e a presentación de ini-
ciativas por parte dos Grupos, 
bueno, si, camiñe nese acordo 
global que no señor alcalde, esta-
mos pertos de que vamos a conse-
guir antes do día (…). 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas gracias, señora Barcón. 
Señor Negreira. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Moitas gracias, señor Ferreiro. 

se fala, neste asunto, nin doutros,  
nin da presenza da organización 
dos órganos colexiados, nin de 
ningunha outra cuestión.   
 
E falaba, alcalde, de xenerosida-
de. Que lle vou a falar eu de xene-
rosidade, vostede é alcalde por-
que o grupo socialista foi xenero-
so e o votou. Aquí, sen pedir nada 
a cambio, sen pedir nada a cam-
bio. Polo tanto, en base a esa xe-
nerosidade, a esa maneira de en-
tender que nos temos que enten-
der, que temos que negociar, que 
acordar. Lle solicitabamos esa 
retirada  do asunto. 
 
E lle seguimos solicitando que se 
queremos de verdade un modelo, 
e se queren de verdade un  mode-
lo que nos próximos catro anos, 
facilite a participación, e abra a 
participación e a presentación de 
iniciativas por parte dos Grupos, 
bo, se, camiñe nese acordo global 
que no señor alcalde, estamos 
pertos de que imos conseguir an-
tes do día (…). 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
Señor Negreira. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
Bueno, pois, reiterar primeiro que 
xa dixemos antes, que sin dúbida 
non deberíamos estar hoxe deba-
tindo este punto do orden do día, 
senón que deberíamos haber al-
canzado un acordo xeral sobre o 
funcionamento de organización do 
concello. 
 
E reitero, vostede convocou este 
pleno, manu  militari. Mostrando 
a súa auténtica faceta xenuina. 
Unha cousa é a que se di en públi-
co, moita sonrisa, moita pintura e 
outra cousa é o que se fai despois, 
actuando como se vostede tivera 
maioría absoluta. Eu dígolle que 
caiga do cabalo. Non ten maioría 
absoluta. E segunda forza máis 
votada nesta cidade, pero nin se-
quera ten maiorìa de votos nesta 
cidade. É o que ten que entender 
vostede. Que está gobernando pa-
ra unha minoría. Que está anun-
ciando acordos sobre cousas da 
cidade que lle corresponde adop-
tar a este pleno e non a vostede 
nunha rolda de prensa, senón o 
concello en pleno. E vostede está 
transmitindo a cidadanía, como se 
vostede, tuvera unha maioría am-
pla, unha maioría o suficiente-
mente, digamos, chea de votos 
neste pleno e non a ten. Iso é o 
que pasa. 
 
Por tanto, eu insisto neso.  E xene-
rosidade, non nos fale de xenero-
sidade. Vostede non é xeneroso, 

 
Bo, pois, reiterar primeiro que xa 
dixemos antes, que sen dúbida 
non deberiamos estar hoxe deba-
tindo este punto do orde do día, 
senón que deberiamos acadar un 
acordo xeral sobre o funciona-
mento de organización do conce-
llo. 
 
E reitero, vostede convocou este 
pleno, manu  militari. Mostrando 
a súa auténtica faceta xenuina. 
Unha cousa é a que se di en pú-
blico, moita sorriso, moita pintura 
e outra cousa é o que se fai des-
pois, actuando como se vostede 
tivera maioría absoluta. Eu dígo-
lle que caia do cabalo. Non ten 
maioría absoluta. E segunda for-
za máis votada nesta cidade, pero 
nin sequera ten maiorìa de votos 
nesta cidade. É o que ten que en-
tender vostede. Que está a gober-
nar para unha minoría. Que está 
a anunciar acordos sobre cousas 
da cidade que lle corresponde 
adoptar a este pleno e non a vos-
tede nunha rolda de prensa, senón 
o concello en pleno. E vostede 
está transmitindo a cidadanía, 
como se vostede, tivera unha 
maioría ampla, unha maioría o 
suficientemente, digamos, chea de 
votos neste pleno e non a ten. Iso 
é o que pasa. 
 
Por tanto, eu insisto neso.  E xe-
nerosidade, non nos fale de xene-
rosidade. Vostede non é xeneroso, 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

nin  deixa de ser xeneroso. Voste-
de está en política e o que ten que 
alcanzar é acordos políticos coas 
demais forzas políticas para ins-
trumentar as súas políticas ou para 
facer un acordo de organización. 
Todo é xenerosidade. Eu reitero, 
eu creo que o PSOE, o Partido 
Socialista, foi xeneroso mese pun-
to, dándolle a vostede a Alcaldía 
que non lle correspondía. Aclaro 
por si alguén ten dúbidas. Se o 
Partido Socialista, non lle houbera 
votado nese pleno, vostede  non 
sería alcalde. Sería alcalde a forza 
máis votada que sería o Partido 
Popular. 
 
Polo tanto, creo que tanta xenero-
sidade, tanta regalía, falar aquí de 
regalías, de privilexios, creo que 
non é o acertado. Por tanto, delle 
un impulso a negociación colecti-
va neste caso, dos grupos que es-
tamos aquí representados. Delle 
un impulso a negociación, retire 
xa do pleno, acabemos agora o 
pleno, deixemos de falar disto 
porque realmente o único que está 
facendo é alongando unha posi-
ción, como digo, que non ten vos-
tede posibilidade de soster. 
 
Polo tanto nós nos adherimos 
tamén a que presenta o Grupo So-
cialista e pedimos, por tanto, a 
retirada. 
 
Segundo.  Sobre a opinión do se-
ñor Díaz, a sazón, secretario da 

nin  deixa de ser xeneroso. Voste-
de está en política e o que ten que 
alcanzar é acordos políticos coas 
demais forzas políticas para ins-
trumentar as súas políticas ou 
para facer un acordo de organi-
zación. Todo é xenerosidade. Eu 
reitero, eu creo que o PSOE, o 
Partido Socialista, foi xeneroso 
mese punto, dándolle a vostede a 
alcaldía que non lle correspondía. 
Aclaro por se alguén ten dúbidas. 
Se o Partido Socialista, non lle 
votara nese pleno, vostede  non 
sería alcalde. Sería alcalde a for-
za máis votada que sería o Parti-
do Popular. 
 
Polo tanto, creo que tanta xenero-
sidade, tanta regalía, falar aquí 
de regalías, de privilexios, creo 
que non é o acertado. Por tanto, 
delle un impulso a negociación 
colectiva neste caso, dos grupos 
que estamos aquí representados. 
Delle un impulso a negociación, 
retire xa do pleno, acabemos ago-
ra o pleno, deixemos de falar dis-
to porque realmente o único que 
está facendo é alongando unha 
posición, como digo, que non ten 
vostede posibilidade de soster. 
 
Polo tanto nós adherímonos 
tamén a que presenta o Grupo 
Socialista e pedimos, por tanto, a 
retirada. 
 
Segundo.  Sobre a opinión do se-
ñor Díaz, a sazón, secretario da 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Corporación Local, é unha opi-
nión. Evidentemente no seu in-
forme di dúas posibilidades de 
opción. Fala, incluso, de que este 
Decreto 2011, sería aplicable se 
non entran en vigor, digamos, a 
organización do día de hoxe. Eu 
non o comparto, esa opinión xurí-
dica. É unha opinión xurídica 
máis. Porque indudablemente ca-
da catro anos hai un pleno extra-
ordinario. Este é un pleno extraor-
dinario que se fai precisamente, 
para facer a organización e fun-
cionamento dos grupos munici-
pais deste mandato e desta lexisla-
tura. E non se pode prolongar para 
outros mandatos. Por iso a Lei, 
pon unha data, pon unha fecha, ata 
o día vinte de xullo para alcanzar 
ese acordo, para que os grupos 
actuáis que poden ser, e neste ca-
so, son diferentes aos que había 
noutro mandato podan tomar un 
acordo para organizarse e funcio-
nar. Polo tanto extender un acor-
do,  mandato doutros grupos, non 
ten moito sentido porque a lei, 
precisamente, o que ten é mandato 
de que todos acordemos esa orga-
nización e funcionamento, por 
tanto, discrepo susbstancialmente 
de que esa posibilidade,  poda  ter 
lugar como dí o señor Díaz, nese 
informe. 
 
Por tanto, digamos, para que non 
quede, ningunha dúbida sobre o 
alcance deste de dous mil once, 
propoñemos ratificar esta interpre-

Corporación Local, é unha opi-
nión. Evidentemente no seu in-
forme di dúas posibilidades de 
opción. Fala, mesmo, de que este 
Decreto 2011, sería aplicable se 
non entran en vigor, digamos, a 
organización do día de hoxe. Eu 
non o comparto, esa opinión xurí-
dica. É unha opinión xurídica 
máis. Porque indubidablemente 
cada catro anos hai un pleno ex-
traordinario. Este é un pleno ex-
traordinario que se fai precisa-
mente, para facer a organización 
e funcionamento dos grupos mu-
nicipais deste mandato e desta 
lexislatura. E non se pode prolon-
gar para outros mandatos. Por 
iso a Lei, pon unha data, pon un-
ha data, ata o día vinte de xullo 
para acadar ese acordo, para que 
os grupos actuais que poden ser, 
e neste caso, son diferentes aos 
que había noutro mandato podan 
tomar un acordo para organizar-
se e funcionar. Polo tanto esten-
der un acordo,  mandato doutros 
grupos, non ten moito sentido 
porque a lei, precisamente, o que 
ten é mandato de que todos acor-
demos esa organización e funcio-
namento, por tanto, discrepo 
susbstancialmente de que esa po-
sibilidade,  poda  ter lugar como 
dí o señor Díaz, nese informe. 
 
Por tanto, digamos, para que non 
quede, ningunha dúbida sobre o 
alcance deste de dous mil once, 
propoñemos ratificar esta inter-



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

tación, deixando nulo e sin efecto 
ese decreto de dous mil once, nes-
te senso, polo tanto, nos sumanos 
a que ten plena lexitimidade, ple-
na posiblidade legal de votarse esa 
enmenda que ha presentado el 
Partido Socialista. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Negreira. 
 
Vou empezar polo final. A cues-
tión da aplicabilidade ou non do 
acordo de  dous mil once, non é a 
cuestión a debate hoxe aquí. Efec-
tivamente, o Grupo Socialista, a 
través da súa voceira, pediu in-
forme ao secretario xeral, informe 
que, pois,  non tiña posibilidade 
legal de pedir o grupo socialista, 
polo número de representantes 
que ten nesta corporación, pero 
que , aínda así, este alcalde, pediu  
que se emitise, evidentemente. 
 
Por tanto, non se emite informe a 
iniciativa deste alcalde, ni con 
ninguna intención deste alcalde, 
prorrogar o uso de ningún instru-
mento xurídico anterior. Non é 
polo tanto, repito, por terceira vez, 
este alcalde quen o pide. Pero que 
nos estamos hoxe aquí falando da 
aplicación do decreto 2011, por-
que este non é un tema de pleno, 
si se trae isto aquí é porque nova-
mente,  hai unha enmenda do Par-
tido Socialista, pedindo que se 
derogue en virtude do artigo 53 de 

pretación, deixando nulo e sen 
efecto ese decreto de dous mil 
once, neste senso, polo tanto, nos 
sumanos a que ten plena lexitimi-
dade, plena posiblidade legal de 
votarse esa emenda que presentou 
o Partido Socialista. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Negreira. 
 
Vou empezar polo final. A cues-
tión da aplicabilidade ou non do 
acordo de dous  mil once, non é a 
cuestión a debate hoxe aquí. Efec-
tivamente, o Grupo Socialista, a 
través da súa portavoz, pediu in-
forme ao secretario xeral, informe 
que, pois,  non tiña posibilidade 
legal de pedir o grupo socialista, 
polo número de representantes 
que ten nesta corporación, pero 
que, aínda así, este alcalde, pediu  
que se emitise, evidentemente. 
 
Por tanto, non se emite informe a 
iniciativa deste alcalde, nin con 
ningunha intención deste alcalde, 
prorrogar o uso de ningún ins-
trumento xurídico anterior. Non é 
polo tanto, repito, por terceira 
vez, este alcalde quen o pide. Pe-
ro que nos estamos hoxe aquí fa-
lando da aplicación do decreto 
2011, porque este non é un tema 
de pleno, se se trae isto aquí é 
porque novamente, hai unha 
emenda do Partido Socialista, 
pedindo que se derrogue en virtu-



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Lei de Bases de Réxime Local, 
este decreto. E coincido co que se 
di por parte do secretario xeral, en 
que non é o procedente hoxe e 
falar sobre aplicabilidade ou non 
deste decreto. Primeiro porque 
non está na orde do día. Iso pare-
céme unha cuestión bastante im-
portante. Si estivese na orde do 
día podíamos falar del, pero como 
non está non é momento de mete-
lo na orde do día. E segundo por-
que a nulidade dun acordo ten o 
seu procedemento e este non é o 
momento para a nulidade dun 
acordo en virtude, a cando se in-
voca o artigo 53, estamos falando 
de nulidade. 
 
En todo caso, esta alcalde non ten 
ningunha intención de prorrogar, a 
día de hoxe, este acordo. Non a 
ten. Este alcalde sempre tivo e o 
Grupo Marea Atlántica,  intención 
de chegar a un acordo. E a un 
acordo chegamos, a un acordo 
chegamos en casi todas as cousas 
que estamos falando hoxe aquí, 
sobre casi todas as cousas. Cando 
non chegamos a un acordo? Can-
do empezamos a falar das retribu-
cións, aí é cando non chegamos a 
un acordo. 
 
Porque todas estas comisións que 
están aquí e que é o punto da orde 
do día, que estamos discutindo, 
todas estas comisións, teñen que 
ver coas propostas que se fixeron 
na mesa de negociación. Eviden-

de do artigo 53 de Lei de Bases de 
Réxime Local, este decreto. E 
coincido co que se di por parte do 
secretario xeral, en que non é o 
procedente hoxe e falar sobre 
aplicabilidade ou non deste de-
creto. Primeiro porque non está 
na orde do día. Iso parecéme un-
ha cuestión bastante importante. 
Se estivese na orde do día podia-
mos falar del, pero como non está 
non é momento de metelo na orde 
do día. E segundo porque a nuli-
dade dun acordo ten o seu proce-
demento e este non é o momento 
para a nulidade dun acordo en 
virtude, a cando invócase o artigo 
53, estamos falando de nulidade. 
 
En todo caso, esta alcalde non ten 
ningunha intención de prorrogar, 
a día de hoxe, este acordo. Non a 
ten. Este alcalde sempre tivo e ou 
Grupo Marea Atlántica,  inten-
ción de chegar a un acordo. E a 
un acordo chegamos, a un acordo 
chegamos en case todas as cousas 
que estamos falando hoxe aquí, 
sobre case todas as cousas. Can-
do non chegamos a un acordo? 
Cando empezamos a falar das 
retribucións, aí é cando non che-
gamos a un acordo. 
 
Porque todas estas comisións que 
están aquí e que é o punto da orde 
do día, que estamos discutindo, 
todas estas comisións, teñen que 
ver coas propostas que se fixeron 
na mesa de negociación. Eviden-



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

temente todos os grupos estive-
mos de acordo nestas comisións. 
Comisións, que efectivamente, 
algúns, entenderon excesivas, pe-
ro que aras de ese acordo, todos, 
todos fomos xenerosos. Eu cando 
falei de xenerosidade, non falei da 
xenerosidade deste goberno, nin 
deste alcalde. 
 
Este alcalde, non ten necesidade 
de ser xeneroso. Non vamos ven-
dendo motos a ninguén. O que 
falamos era xenerosidade de to-
dos, para chegar a un acordo. E 
aquí tiveron, e o que tiveron foi 
unha concepción de como debe 
estar organizado o concello e nesa 
concepción de como debe estar 
organizado o concello, e nese 
acordo global, que efectivamente 
non ven hoxe aquí, pero si un 
acordo global, entendimos que era 
necesaria a presenza dos grupos 
municipais, na Mesa de Contrata-
ción, na Xunta de Goberno Local 
e nos Órganos Colexiados do 
Concello. Cuestión á que tampou-
co estaba obrigado este goberno 
local por lei, dado que é unha 
competencia da Xunta de Goberno 
Local, pero en aras dese acordo 
global, dese acordo global, dese 
acordo político-global, entendi-
mos que é necesario. E dimos e 
propuxemos un acordo que impli-
caba que órganos que son de pura 
xestión municipal e non son dele-
gados deste pleno, houbese unha 
representación proporcional.   

temente todos os grupos estivemos 
de acordo nestas comisións. Co-
misións, que efectivamente, al-
gúns, entenderon excesivas, pero 
que aras dese acordo, todos, to-
dos fomos xenerosos. Eu cando 
falei de xenerosidade, non falei da 
xenerosidade deste goberno, nin 
deste alcalde. 
 
Este alcalde, non ten necesidade 
de ser xeneroso. Non imos ven-
dendo motos a ninguén. O que 
falamos era xenerosidade de to-
dos, para chegar a un acordo. E 
aquí tiveron, e o que tiveron foi 
unha concepción de como debe 
estar organizado o concello e ne-
sa concepción de como debe estar 
organizado o concello, e nese 
acordo global, que efectivamente 
non ven hoxe aquí, pero se un 
acordo global, entendemos que 
era necesaria a presenza dos gru-
pos municipais, na Mesa de Con-
tratación, na Xunta de Goberno 
Local e nos Órganos Colexiados 
do Concello. Cuestión á que tam-
pouco estaba obrigado este go-
berno local por lei, dado que é 
unha competencia da Xunta de 
Goberno Local, pero en aras dese 
acordo global, dese acordo glo-
bal, dese acordo político-global, 
entendemos que é necesario. E 
demos e propuxemos un acordo 
que implicaba que órganos que 
son de pura xestión municipal e 
non son delegados deste pleno, 
houbese unha representación 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
En órganos que repito, non son 
delegados deste pleno, senón da 
Xunta de Goberno Local. Hoube-
se esa representación proporcio-
nal. Claro que si. E chegamos a un 
acordo en todas as cuestións. E 
cando non chegamos a acordo? 
Pois, cando falamos  do que ver-
dadeiramente está aquí en discu-
sión que é segundo punto da orde 
do día, aí e cando non hai acordo. 
Porque aí se parte dunha visión 
que comparten o Partido Popular e 
o Partido Socialista que non é 
asumible por este goberno muni-
cipal.  
 
Goberno municipal, que eu pedi-
ría non se seguise indo por este 
camiño, da forza máis votada ou 
menos votada, que é o que  está 
aquí, ou que este pleno lle deu a 
lexitimidade coa, efectivamente, a 
xenerosidade dos grupos do Blo-
que Nacionalista Galego e do Par-
tido Socialista que non entendo 
que  ten  que ver coa xenerosidade 
cara a  nin  a este alcalde e cara a 
este grupo de goberno, senón, 
cunha capacidade  real de introdu-
cir políticas transformadoras nesta 
cidade e rematar co desgoberno 
dos últimos catro anos. Con iso e 
co que ten que ver, que hoxe este 
alcalde estea sentado aquí. Polo 
tanto esas posturas políticas temos 
que ser consecuentes con elas. E 
si hai un acordo global, que non se 

proporcional.   
 
En órganos que repito, non son 
delegados deste pleno, senón da 
Xunta de Goberno Local. Hoube-
se esa representación proporcio-
nal. Claro que si. E chegamos a 
un acordo en todas as cuestións. 
E cando non chegamos a acordo? 
Pois, cando falamos  do que ver-
dadeiramente está aquí en discu-
sión que é segundo punto da orde 
do día, aí e cando non hai acordo. 
Porque aí se parte dunha visión 
que comparten o Partido Popular 
e o Partido Socialista que non é 
asumible por este goberno muni-
cipal.  
 
Goberno municipal, que eu pedi-
ría non se seguise indo por este 
camiño, da forza máis votada ou 
menos votada, que é o que  está 
aquí, o que este pleno lle deu a 
lexitimidade coa, efectivamente, a 
xenerosidade dos grupos do Blo-
que Nacionalista Galego e do 
Partido Socialista que non enten-
do que  ten  que ver coa xenerosi-
dade cara  a nin  a este alcalde e 
cara a este grupo de goberno, 
senón, cunha capacidade  real de 
introducir políticas transformado-
ras nesta cidade e rematar co 
desgoberno dos últimos catro 
anos. Con iso e co que ten que 
ver, que hoxe este alcalde estea 
sentado aquí. Polo tanto esas pos-
turas políticas temos que ser con-
secuentes con elas. E se hai un 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

aluda a falar dese acordo global 
porque realmente co único que 
estamos en desacordo e co réxime 
de retribucións que se fixa e que 
en realidade é o seguinte punto da 
orde do día e non éste, non este. 
En este, eu entendín, e eu creo que 
toda a mesa negociadora entendeu 
que estabamos completamente de 
acordo. 
 
 
Mais nada. Non sei se os grupos 
queren ter unha segunda rolda. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, alcalde. 
 
Efectivamente non é unha cues-
tión de xenerosidade. Se me per-
mite, señor Negreira, os cidadáns 
votaron cambio, o Partido Socia-
lista interpretou que os cidadáns 
foran moi claros nese asunto e 
nesa decisión. E polo tanto, inter-
pretando iso, fixemos un acto, 
fixemos unha declaración pública, 
precisamente, neste lugar, votan-
dolle a vostede, señor Ferreiro, e 
crendo que vostede é precisamen-
te, ou que simbolizaba, precisa-
mente esa vontade cidadá.  
 
Decía vostede, non se pode falar 
da enmenda socialista porque non 
está na orde do día. Ou non está 
na orde do día o acordo de dous 
mil once, non, nin os órganos co-
lexiados, nin a mesa de contrata-

acordo global, que non alúdase a 
falar dese acordo global porque 
realmente co único que estamos 
en desacordo e co réxime de re-
tribucións que se fixa e que en 
realidade é o seguinte punto da 
orde do día e non este, non este. 
Neste, eu entendín, e eu creo que 
toda a mesa negociadora enten-
deu que estabamos completamen-
te de acordo. 
 
Mais nada. Non sei se os grupos 
queren ter unha segunda rolda. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, alcalde. 
 
Efectivamente non é unha cues-
tión de xenerosidade. Permíte-
seme, señor Negreira, os cidadáns 
votaron cambio, o Partido Socia-
lista interpretou que os cidadáns 
foran moi claros nese asunto e 
nesa decisión. E polo tanto, inter-
pretando iso, fixemos un acto, 
fixemos unha declaración pública, 
precisamente, neste lugar, votan-
dolle a vostede, señor Ferreiro, e 
crendo que vostede é precisamen-
te, o que simbolizaba, precisa-
mente esa vontade cidadá.  
 
Dicía vostede, non se pode falar 
da emenda socialista porque non 
está na orde do día. Ou non está 
na orde do día o acordo de dous 
mil once, non, nin os órganos co-
lexiados, nin a mesa de contrata-



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

ción, nin a Xunta de Goberno Lo-
cal. E vostede fala reiteradamente 
desas cuestións.  
 
Claro, non están na orde do día. 
Non está na orde do día un acordo 
global, en primero lugar, porque 
non o hai. E en segundo lugar 
porque ainda que o houbera, segu-
ramente, non estaría na orde do 
día. Esto é un pleno, estamos fa-
lando de cuestións políticas que a 
nós  nos parecen que están no 
fondo dese acordo que, volvo a 
decirlle señor Ferreiro, señor Al-
calde, e señor Negreira e señora 
Veira, nós estamos certos de que 
vamos a ser capaces de conquerir. 
Todos vostedes os que falaron 
sóbralles experiencia. Ao mellor 
non neste pleno, o señor Ferreiro 
ten a súa experiencia de negocia-
ción e en situacións e en cues-
tións. E todos fomos capaces de 
articular, negociacións, e consen-
sos, nas nosas organizacións polí-
ticas, tamén vostede.   
 
Ben sabe que un acordo é un 
acordo e un acordo global que ten 
partes, que non se poden aprobar 
as partes se non hai un acordo 
global.  E por que non se poden 
aprobar as partes? Porque as par-
tes teñen que ver co fondo do 
asunto. E o fondo do asunto, que 
é, señor Ferreiro? Voulle ler: “Por 
que unha corporación diversa e 
solidaria que comeza catro anos 
de convivencia, de diálogo, de 

ción, nin a Xunta de Goberno Lo-
cal. E vostede fala reiteradamente 
desas cuestións.  
 
Claro, non están na orde do día. 
Non está na orde do día un acor-
do global, en primeiro lugar, por-
que non o hai. E en segundo lugar 
porque ainda que o houbera, se-
guramente, non estaría na orde 
do día. Isto é un pleno, estamos 
falando de cuestións políticas que 
a nós  parécennos que están no 
fondo dese acordo que, volvo a 
decirlle señor Ferreiro, señor al-
calde, e señor Negreira e señora 
Veira, nós estamos certos de que 
imos ser capaces de conquerir. 
Todos vostedes os que falaron 
sóbralles experiencia. Ao mellor 
non neste pleno, o señor Ferreiro 
ten a súa experiencia de negocia-
ción e en situacións e en cues-
tións. E todos fomos capaces de 
articular, negociacións, e consen-
sos, nas nosas organizacións polí-
ticas, tamén vostede.   
 
Ben sabe que un acordo é un 
acordo e un acordo global que ten 
partes, que non se poden aprobar 
as partes se non hai un acordo 
global.  E por que non se poden 
aprobar as partes? Porque as 
partes teñen que ver co fondo do 
asunto. E o fondo do asunto, que 
é, señor Ferreiro? Voulle ler: 
“Por que unha corporación di-
versa e solidaria que comeza ca-
tro anos de convivencia, de diálo-



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

debate honesto, de pluralidade e 
de respecto pola diferencia, catro 
anos de sentidiño, catro anos de 
humildade…” Iso non o digo eu, 
dixo vostede o día que tomou po-
sesión. Por iso, en virtude desa 
pluralidade dese diálogo, dese 
debate honesto e dese respecto 
pola diferencia, nós non vamos a 
constestar a ningunha das cues-
tións que se poidan dicir hoxe 
aquí, de acordo, non sei que do 
acordo, por unha cuestión ou por 
outra. Cremos que é preciso un 
acordo global de organización, de 
gobernabilidade, de pluralidade e 
de implicación de todas as forzas 
políticas, nun mapa novo que non 
é producto do desexo do Partido 
Socialista, senón dos coruñeses e 
coruñesas. Interpretando esa von-
tade pedimos, de novo, -xa sabe-
mos que dixo vostede que non-, 
pedimos que sigamos sentados, 
falando, dialogando con honesti-
dade e que academos ese acordo 
global que vai a ser o mellor, non 
só para os que estamos aquí sen-
tados, nin para os que nos ven por 
streaming, senón para que todos 
os coruñeses, que esa foi a esixen-
cia que nos fixeron. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón.  
 
Señor Negreira. 

go, de debate honesto, de plurali-
dade e de respecto pola diferenza, 
catro anos de sentidiño, catro 
anos de humildade…” Iso non o 
digo eu, dixo vostede o día que 
tomou posesión. Por iso, en virtu-
de desa pluralidade dese diálogo, 
dese debate honesto e dese res-
pecto pola diferenza, nós non 
imos a constestar a ningunha das 
cuestións que se poidan dicir hoxe 
aquí, de acordo, non sei que do 
acordo, por unha cuestión ou por 
outra. Cremos que é preciso un 
acordo global de organización, de 
gobernabilidade, de pluralidade e 
de implicación de todas as forzas 
políticas, nun mapa novo que non 
é produto do desexo do Partido 
Socialista, senón dos coruñeses e 
coruñesas. Interpretando esa von-
tade pedimos, de novo, -xa sabe-
mos que dixo vostede que non-, 
pedimos que sigamos sentados, 
falando, dialogando con honesti-
dade e que academos ese acordo 
global que vai a ser o mellor, non 
só para os que estamos aquí sen-
tados, nin para os que nos ven por 
streaming, senón para que todos 
os coruñeses, que esa foi a esi-
xencia que nos fixeron. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón.  
 
Señor Negreira. 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
Señor Negreira Souto 
 
Muchas gracias, señor Ferreiro. 
 
Bueno, usted habla del desgo-
bierno de cuatro años. No sé si 
este pleno le parece un ejemplo de 
buen gobierno,  pero, en todo ca-
so, yo lo que estoy viendo, es que 
realmente estamos asistiendo, 
desde luego, a una forma de hacer 
que no es más bien propia de un 
gobierno que sabe que no tiene los 
votos, insisto, necesarios para to-
mar una serie de acuerdos y que a 
pesar de que no tiene ese acuerdo 
global con el conjunto de los gru-
pos políticos nos quiere imponer, 
hacer pasar, hoy, en una convoca-
toria de un pleno que, insisto, no 
ha sido de acuerdo con los demás 
grupos, sino que la hace usted, 
porque había que saber por qué, 
porque no son razones, insisto, 
municipales. Empezamos a atisbar 
algún otro tipo de razón por el 
posicionamiento de otros grupos 
políticos. 
 
En todo caso, vamos al debate que 
ahora nos ocupa. El asunto de la 
retirada si está en el orden del día, 
porque no es usted el único que 
puede poner el orden del día. ¿Sa-
be por qué? Porque a través de las 
enmiendas se puede, precisamen-
te, innovar ese orden del día. Y lo 
que ha hecho el Grupo Socialista 
hoy es innovar ese orden del día, 

 
Señor Negreira Souto 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
 
Bo, vostede fala do desgoberno de 
catro anos. Non se se este pleno 
parécelle un exemplo de bo go-
berno,  pero, en todo caso, eu o 
que estou a ver, é que realmente 
estamos a asistir, desde logo, a 
unha forma de facer que non é 
máis ben propia dun goberno que 
sabe que non ten os votos, insisto, 
necesarios para tomar unha serie 
de acordos e que a pesar de que 
non ten ese acordo global co 
conxunto dos grupos políticos 
quérenos impoñer, facer pasar, 
hoxe, nunha convocatoria dun 
pleno que, insisto, non foi de 
acordo cos demais grupos, senón 
que a fai vostede, porque había 
que saber por que, porque non 
son razóns, insisto, municipais. 
Empezamos a atisbar algún outro 
tipo de razón polo posicionamen-
to doutros grupos políticos. 
 
 
En todo caso, imos ao debate que 
agora nos ocupa. O asunto da 
retirada se está na orde do día, 
porque non é vostede o único que 
pode poñer a orde do día. Sabe 
por que? Porque a través das 
emendas pódese, precisamente, 
innovar esa orde do día. E o que 
fixo o Grupo Socialista hoxe é 
innovar esa orde do día, poñendo 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

poniendo esta enmienda de retira-
da y esta enmienda de derogación 
del decreto del 2011. Por tanto, el 
orden del día, apréndaselo ya. No 
es sólo el que usted fija, sino el 
que todos los grupos políticos 
pueden contribuir a fijar a través 
de las enmiendas y esta es la en-
mienda que hemos, hoy, propues-
to y, yo discrepo desde luego, 
substancialmente, con esa inter-
pretación del señor Díaz, en todo 
caso.  
 
Pero para que quede claro que ese 
decreto de 2011 no puede tener 
lugar, pues, hoy se ratifica en esa 
enmienda que hoy se ha presenta-
do por el Partido Socialista. Por 
tanto, sí está en el orden del día, sí 
se puede votar y sí la queremos 
votar en su integridad, tal como 
está formulada. 
 
Y luego, dice usted y apela de 
nuevo a su generosidad, a cuestio-
nes que no aparecen en ningún 
momento en este orden del día. 
Habla usted de la Mesa de Contra-
tación, de los Patronatos, lo que 
habla de las empresas, lo que ha-
bla de toda esa composición de 
distintos órganos no aparece en 
este orden del día y forma parte de 
ese acuerdo global que, insisto, no 
está firmado. Es un acuerdo global 
y no se puede hablar de las partes. 
Hay que hablar del todo.  
 
Y no diga usted que las dificulta-

esta emenda de retirada e esta 
emenda de derrogación do decre-
to do 2011. Por tanto, a orde do 
día, apréndaoo xa. Non é só o que 
vostede fixa, senón o que todos os 
grupos políticos poden contribuír 
a fixar a través das emendas e 
esta é a emenda que propuxemos, 
hoxe e, eu discrepo dende logo, 
substancialmente, con esa inter-
pretación do señor Díaz, en todo 
caso.  
 
 
Pero para que quede claro que 
ese decreto de 2011 non pode ter 
lugar, pois, hoxe ratifícase nesa 
emenda que hoxe se presentou 
polo Partido Socialista. Por tanto, 
si está na orde do día, si se pode 
votar e si a queremos votar na 
súa integridade, tal como está 
formulada. 
 
E logo, di vostede e apela de novo 
á súa xenerosidade, a cuestións 
que non aparecen en ningún mo-
mento nesta orde do día. Fala 
vostede da Mesa de Contratación, 
dos Padroados, o que fala das 
empresas, o que fala de toda esa 
composición de distintos órganos 
non aparece nesta orde do día e 
forma parte dese acordo global 
que, insisto, non está asinado. É 
un acordo global e non se pode 
falar das partes. Hai que falar do 
todo.  
 
E non diga vostede que as dificul-



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

des llegan cuando se habla de una 
determinada cosa, intentando in-
cidir, pues, a ver si con eso consi-
gue algún titular de medios políti-
cos porque el titular mejor para la 
ciudadanía que podíamos conse-
guir es que todos los grupos polí-
ticos firmamos un acuerdo para la 
organización y funcionamiento de 
esta corporación para estos pró-
ximos cuatro años y hacerlo, ade-
más, le dará estabilidad.  
 
Yo entiendo, también este go-
bierno que gobierna en minoría, 
insisto que es la segunda fuerza 
más votada en la ciudad que no es 
la fuerza más votada que está go-
bernando hoy y debería gobernar 
para todos los ciudadanos. Otra 
cosa es que haga para todos los 
ciudadanos y lo haga sólo para 
parte de los ciudadanos.  
 
En todo caso, usted dice: es que le 
damos voto ponderado en las co-
misiones. Es que tiene que darlo 
por ley. Eso es una obviedad, lo 
que usted pone. Si entráramos, 
incluso, a debatir la composición 
de las comisiones, no aparece tal y 
como hemos hablado. Recuerda, 
usted, que incluso se ponía un 
contenido a algunas de las comi-
siones, la periodicidad, el informe 
bimensual, la votación aquí en 
este pleno, etcétera, etcétera. Pero 
ese no es ahora el debate y, por 
tanto, yo le digo, aproveche, reti-
re, incluso anticipadamente que lo 

tades chegan cando se fala dunha 
determinada cousa, tentando in-
cidir, pois, a ver se con iso conse-
gue algún titular de medios políti-
cos porque o titular mellor para a 
cidadanía que podiamos conse-
guir é que todos os grupos políti-
cos asinamos un acordo para a 
organización e funcionamento 
desta corporación para estes pró-
ximos catro anos e facelo, ade-
mais, daralle estabilidade.  
 
Eu entendo, tamén este goberno 
que goberna en minoría, insisto 
que é a segunda forza máis vota-
da na cidade que non é a forza 
máis votada que está a gobernar 
hoxe e debería gobernar para 
todos os cidadáns. Outra cousa é 
que faga para todos os cidadáns e 
fágao só para parte dos cidadáns.  
 
 
En todo caso, vostede di: é que lle 
damos voto ponderado nas comi-
sións. É que ten que dalo por lei. 
Iso é unha obviedade, o que vos-
tede pon. Se entrásemos, mesmo, 
a debater a composición das co-
misións, non aparece tal e como 
falamos. Lembra, vostede, que 
mesmo se poñía un contido a al-
gunhas das comisións, a periodi-
cidade, o informe bimensual, a 
votación aquí neste pleno, etcéte-
ra, etcétera. Pero ese non é agora 
o debate e, por tanto, eu dígolle, 
aproveite, retire, mesmo anticipa-
damente que o pode facer antes 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

puede hacer antes de tener lugar la 
votación de este punto, retire este 
punto, retire el siguiente y vaya-
mos a continuar con la negocia-
ción para poder alcanzar un 
acuerdo de todos los grupos polí-
ticos para toda la corporación. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Negreira. 
 
Entendo que cando non se está nas 
negociacións non se sabe aos 
acordos que se chega. É dicir, iso 
é así. Porque aquí eu non escotei 
nada… 
 
Por favor, silencio, por favor. 
 
Eu non escoitei nada, nesta inter-
vención, nestas intervencións que 
teña que ver co punto que traemos 
na orde do día, nada. Non sei por-
que algúns poden falar de cousas 
que non están na orde do día e 
outros non podemos falar cando 
estamos a falar de marcos globais 
máis amplos. Claro que si, claro 
que podemos falar. Aquí o señor 
Negreira falou de cousas que nin 
sequera están neste concello. Cada 
un pode falar do que queira. O que 
temos que saber é o que se pode 
votar ou o que non se pode votar. 
E o que é o punto da orde do día, 
non é un punto da orde do día, a 
hora de votar. Esto eu sinto, ter 
que acudir a este tipo de puntuali-
zacións porque entendo que non é 

de ter lugar a votación deste pun-
to, retire este punto, retire o se-
guinte e vaiamos continuar coa 
negociación para poder acadar 
un acordo de todos os grupos po-
líticos para toda a corporación. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Negreira. 
 
Entendo que cando non se está 
nas negociacións non se sabe aos 
acordos que se chega. É dicir, iso 
é así. Porque aquí eu non escotei 
nada? 
 
Por favor, silencio, por favor. 
 
Eu non escoitei nada, nesta inter-
vención, nestas intervencións que 
teña que ver co punto que traemos 
na orde do día, nada. Non sei 
porque algúns poden  falar de 
cousas que non están na orde do 
día e outros non podemos falar 
cando estamos a falar de marcos 
globais máis amplos. Claro que 
se, claro que podemos falar. Aquí 
o señor Negreira falou de cousas 
que nin sequera están neste con-
cello. Cada un pode falar do que 
queira. O que temos que saber é o 
que se pode votar ou o que non se 
pode votar. E o que é o punto da 
orde do día, non é un punto da 
orde do día, a hora de votar. Isto 
eu sinto, ter que acudir a este tipo 
de puntualizacións porque enten-



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

o meu papel aquí. E polo tanto é 
certo que esto forma parte dun 
acordo global máis amplo, é certo 
que non vamos a votar hoxe aquí 
aos órganos colexiados, que non 
vamos a votar aquí hoxe a Mesa 
de Contratación. Porque ou al-
gunhas cousas xa se votaron na 
Xunta de Goberno Local, foron 
aprobadas e outras cousas forman 
parte dese acordo político global, 
do que, evidentemente, vista a 
posición coincidente do Partido 
Popular e do Partido  Socialista, 
no dia de hoxe, teremos que se-
guir a falar. Claro que teremos 
que seguir falando. E seguiremos, 
falando, entendo eu, durante catro 
anos.  
 
Pero, repito, non atopei, neste de-
bate, no debate deste punto da 
orde do día, nada que tivese que 
ver coa literalidade do acordo. Se 
estas comisións nos gustan, se non 
nos gustan, se están ben definidas, 
se están mal definidas, se teñen 
que ver co acordo global ao que 
chegaramos ou no ten nada que 
ver. Eu non escoitei nada diso. 
Polo tanto, o que  teño que enten-
der é que non se trata deste punto 
da orde do día, onde está o 
desacordo. O punto da orde do 
dia, ten que ver coa filosofía e 
coas condicións nas que entende-
mos o reparto dos fondos persoais 
e materias para os grupos munici-
pais que, supoño, falaremos no 
seguinte punto da orde do dia. 

do que non é o meu papel aquí. E 
polo tanto é certo que isto forma 
parte dun acordo global máis 
amplo, é certo que non imos votar 
hoxe aquí aos órganos colexia-
dos, que non imos votar aquí hoxe 
a Mesa de Contratación. Porque 
ou algunhas cousas xa se votaron 
na Xunta de Goberno Local, foron 
aprobadas e outras cousas for-
man parte dese acordo político 
global, do que, evidentemente, 
vista a posición coincidente do 
Partido Popular e do Partido  
Socialista, no dia de hoxe, tere-
mos que seguir a falar. Claro que 
teremos que seguir falando. E 
seguiremos, falando, entendo eu, 
durante catro anos.  
 
Pero, repito, non atopei, neste 
debate, no debate deste punto da 
orde do día, nada que tivese que 
ver coa literalidade do acordo. Se 
estas comisións gústannos, se non 
nos gustan, se están ben defini-
das, se están mal definidas, se 
teñen que ver co acordo global ao 
que chegaramos ou non ten nada 
que ver. Eu non escoitei nada di-
so. Polo tanto, o que  teño que 
entender é que non se trata deste 
punto da orde do día, onde está o 
desacordo. O punto da orde do 
dia, ten que ver coa filosofía e 
coas condicións nas que entende-
mos a repartición dos fondos per-
soais e materias para os grupos 
municipais que, supoño, falare-
mos no seguinte punto da orde do 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos por tanto a votación. 
En primer lugar da enmenda de 
retirada do punto da orde do día. 
 
Votación de la enmienda presen-
tada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista para la retirada 
del punto número cuatro del orden 
del día relativo a la Creación y 
Composición de Comisiones In-
formativas. 
 
Dicha enmienda dice textualmen-
te: 
 
“Retirar la totalidad de la propues-
ta de Acuerdo que se trae hoy a 
Pleno sobre este asunto y derogar 
el Acuerdo adoptado por el Pleno 
del Ayuntamiento en su sesión de 
fecha 7 de julio de 2011 en el 
Asunto referente a “Creación y 
composición de las Comisiones 
del Pleno de la Corporación”, al  
amparo de lo dispuesto en el ar-
tículo 53 de la Ley 7/1985, de Ba-
ses de Régimen Local, en tanto no 
se adopte el pertinente acuerdo 
por el Pleno de la actual Corpora-
ción en la sesión o sesiones que se 
convoquen al efecto. 
 
Esta derogación se verifica al am-
paro de lo dispuesto en el artículo 
53 de la Ley 7/1985, de Bases de 
Régimen Local, en tanto no se 

dia. 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos por tanto a votación. 
En primeiro lugar da emenda de 
retirada do punto da orde do día. 
 
Votación da emenda presentada 
polo Grupo Municipal do Partido 
Socialista para a retirada do pun-
to número catro da orde do día 
relativo á Creación e Composi-
ción de Comisións Informativas. 
 
 
Dita emenda di textualmente: 
 
 
“Retirar a totalidade da proposta 
de acordo que se trae hoxe a 
Pleno sobre este asunto e derro-
gar o acordo adoptado polo 
Pleno do Concello na súa sesión 
de data 7 de xullo de 2011 no 
Asunto referente a “Creación e 
composición das Comisións do 
Pleno da Corporación”, ao  am-
paro do disposto no artigo 53 da 
Lei 7/1985, de Bases de Réxime 
Local, en tanto non se adopte o 
pertinente acordo polo Pleno da 
actual Corporación na sesión ou 
sesións que se convoquen para o 
efecto. 
 
Esta derrogación verifícase ao 
amparo do disposto no artigo 53 
da Lei 7/1985, de Bases de Réxi-
me Local, en tanto non se adopte 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

adopte el pertinente acuerdo por el 
Pleno de esta Corporación en la 
sesión o sesiones extraordinarias 
que se convoquen al efecto dentro 
de los treinta días siguientes al de 
la sesión constitutiva, de acuerdo 
con lo prevenido en el artículo 38 
del Real Decreto 2568/1986, que 
aprueba el Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Lo-
cales”. 
 
Señor Negreira Souto 
 
No. Retirada y derogación.  
 
Presidencia 
 
No, no, retirada do punto da orde 
do día. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Retirada y derogación, que es lo 
que hemos pedido los grupos. 
 
Presidencia 
 
A derogación, entendo que non se 
pode votar. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Se puede votar. 
 
Presidencia 
 
No se puede votar. 
 

o pertinente acordo polo Pleno 
desta Corporación na sesión ou 
sesións extraordinarias que se 
convoquen para o efecto dentro 
dos trinta días seguintes ao da 
sesión constitutiva, de acordo co 
prevido no artigo 38 do Real De-
creto 2568/1986, que aproba o 
Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídi-
co das Entidades Locais?. 
 
 
Señor Negreira Souto 
 
Non. Retirada e derrogación.  
 
Presidencia 
 
Non, non, retirada do punto da 
orde do día. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Retirada e derrogación, que é o 
que pedimos os grupos. 
 
Presidencia 
 
A derrogación, entendo que non 
se pode votar. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Pódese votar. 
 
Presidencia 
 
Non se pode votar. 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Entendo que non  é… Non forma 
parte da orde do día, nin é unha a 
orde do día a introdución que non 
se poda realizar pola porta de 
atrás. A ver si somos un pouco 
serios. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Señor Ferreiro… 
 
Señor Secretario General  
 
Corresponde a la presidencia en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
Presidencia 
 
Esta presidencia, visto o informe 
anterior que deu o secretario xeral 
e en uso das facultades que se lle 
atribúen, entende que o que se vai 
votar é a retirada do punto da orde 
do día, única e exclusivamente, é 
o que entende esta presidencia. Eu 
creo que motivadamente e argu-
mentadamente.  
 
Señor Negreira Souto 
 
Queremos que conste en acta, nos 
gustaría que constara en acta, des-
de luego, nuestra oposición a esa 
interpretación y que se debería 
votar la enmienda en su texto ín-
tegro, con independencia del in-
forme de lo que diga el secretario, 
porque este pleno tiene soberanía 
para tomar esa decisión autóno-
mamente con independencia de lo 

Entendo que non  é… Non forma 
parte da orde do día, nin é unha a 
orde do día a introdución que non 
se pode realizar pola porta de 
atrás. A ver se somos un pouco 
serios. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Señor Ferreiro… 
 
Señor secretario xeral 
 
Corresponde á presidencia no 
exercicio das súas funcións. 
 
Presidencia 
 
Esta presidencia, visto o informe 
anterior que deu o secretario xe-
ral e en uso das facultades que se 
lle atribúen, entende que o que se 
vai votar é a retirada do punto da 
orde do día, única e exclusiva-
mente, é o que entende esta presi-
dencia. Eu creo que motivada-
mente e argumentadamente.  
 
Señor Negreira Souto 
 
Queremos que conste en acta, 
gustaríanos que constase en acta, 
desde logo, a nosa oposición a 
esa interpretación e que se debe-
ría votar a emenda no seu texto 
íntegro, con independencia do 
informe do que diga o secretario, 
porque este pleno ten soberanía 
para tomar esa decisión autóno-
mamente con independencia do 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

que diga el secretario. 
 
Por tanto, le pido, por favor, que 
incluya esa enmienda en su inte-
gridad. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Unha  cuestión  de orde, señor 
Ferreiro, pola nosa banda.  
 
Dado que a súa decisión ten que 
ver co informe do secretario, por-
que a vostede lle informou o se-
cretario que hai diferencias e que 
non modifica substancialmente o 
tema, nós, pola nosa banda, reti-
ramos a enmenda e non se preo-
cupe, insistimos en votar en contra 
do acordo. Pero retiramos a en-
menda porque non queremos que 
iso sexa ningún motivo de contro-
versia, nin que vostede tome una 
decisión baseada nun informe e 
que ao final recaiga sobre vostede 
unha decisión que pódese compar-
tir en térmos xurídicos ou non. 
Retiramos a enmenda, non hai 
problema ningún pola banda do 
Partido Socialista. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Retira a enmenda, entendo, na súa 
totalidade? 
 
Señora Barcón Sánchez 
 

que diga o secretario. 
 
Por tanto, pídolle, por favor, que 
inclúa esa emenda na súa integri-
dade. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Unha  cuestión de orde, señor 
Ferreiro, pola nosa banda.  
 
Dado que a súa decisión ten que 
ver co informe do secretario, por-
que a vostede lle informou o se-
cretario que hai diferenzas e que 
non modifica substancialmente o 
tema, nós, pola nosa banda, reti-
ramos a emenda e non se preocu-
pe, insistimos en votar en contra 
do acordo. Pero retiramos a 
emenda porque non queremos que 
iso sexa ningún motivo de contro-
versia, nin que vostede tome unha 
decisión baseada nun informe e 
que ao final recaia sobre vostede 
unha decisión que podar compar-
tir en térmos xurídicos ou non. 
Retiramos a emenda, non hai 
problema ningún pola banda do 
Partido Socialista. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Retira a emenda, entendo, na súa 
totalidade? 
 
Señora Barcón Sánchez 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Totalidade. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. Polo tan-
to o que vamos a votar é a propos-
ta de acordo. 
 
Votación da proposta de acordo 
, asunto número cuatro del Or-

den del Día 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación o asunto nú-
mero catro, referenciado na orde 
do día, producíndose o siguinte 
resultado: 
 
Vota  a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 vo-
tos). 
 
Vota en contra el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Gale-
go/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Entendo que non hai abstencións. 

Totalidade. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. Polo tan-
to o que imos votar é a proposta 
de acordo. 
 
Votación da proposta de acordo , 
asunto número catro da Orde do 

Día 
 
Seguidamente pola presidencia 
someter a votación o asunto nú-
mero catro, referenciado na orde 
do día, producíndose o siguinte 
resultado: 
 
Vota  a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 vo-
tos). 
 
Vota en contra o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Gale-
go/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Entendo que non hai abstencións. 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
Moi ben. Non pasa, non é aproba-
da a proposta. 
 
Señor Secretario Gemeral  
 
43 – Proposta de retribucións, 
asistencias e indemnizacións dos 
membros da Corporación. 
 
Asunto.-Proposta de retribucións, 
asistencias e indemnizacións dos 
membros da Corporación. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, o seguinte punto da orde 
do día, o quinto punto da orde do 
día é o relativo a proposta de re-
tribucións, asistencias e indemni-
zacións. 
 
A proposta que fai este goberno 
para a distribución dos recursos 
económicos, materiais e humanos 
da corporación, ten que ver con 
tres principios diferentes ou ba-
sease en tres principios diferentes: 
 
 
-O compromiso ético. 
-A racionalización  
-E a proporcionalidade 
 
O compromiso ético, para rehabi-
litar esa imaxe que os representan-
tes públicos foron adquirindo nos 
últimos anos, non moi positiva e 
recuperar a credibilidade tras anos 
que, certamente, nalgúns casos 

 
Moi ben. Non pasa, non é apro-
bada a proposta. 
 
Señor secretario xeral 
 
43 - Proposta de retribucións, 
asistencias e indemnizacións dos 
membros da Corporación. 
 
Asunto.-Proposta de retribucións, 
asistencias e indemnizacións dos 
membros da Corporación. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, o seguinte punto da orde 
do día, o quinto punto da orde do 
día é o relativo a proposta de re-
tribucións, asistencias e indemni-
zacións. 
 
A proposta que fai este goberno 
para a distribución dos recursos 
económicos, materiais e humanos 
da corporación, ten que ver con 
tres principios diferentes ou ba-
sease en tres principios diferen-
tes: 
 
-O compromiso ético. 
-A racionalización  
-E a proporcionalidade 
 
O compromiso ético, para rehabi-
litar esa imaxe que os represen-
tantes públicos foron adquirindo 
nos últimos anos, non moi positi-
va e recuperar a credibilidade 
tras anos que, certamente, nal-



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

foron de abuso, e ademais enviar 
un sinal de solidaridade e de em-
patía coas persoas que o están a 
pasar peor nestes momentos.  A 
limitación salarial dos cargos pú-
blicos, entende este goberno, é 
unha obriga desta época. 
 
 
En segundo lugar, a racionaliza-
ción. A situación económica den-
tro e fora das paredes de María 
Pita, obriganos a tomar decisións 
difíciles e limitar polo tanto recur-
sos que consumen os representan-
tes para poder dedicalos ao ben 
común.  
 
É coñecido o compromiso, deste 
goberno, do goberno da Marea 
Atlántica, en aforrar un millón de 
euros a ano no que lle custaban 
aos coruñeses e coruñesas o go-
berno, para poder dedícalo a polí-
ticas de emerxencia, como é a 
renda social municipal.  
 
O segundo criterio é un criterio de 
proporcionalidade. A representa-
ción dos grupos municipais nesta 
cámara, debe ter como principio 
básico, ou debe ser o principio 
básico de organización nos órga-
nos colexiados e así, repito, o fixo 
este goberno. Tamén na distribu-
ción dos recursos económicos, 
materiais e humanos. Tamén aí o 
principio de proporcionalidade 
debe guiar as nosas decisións. Pe-
ro a proporcionalidade tamén con 

gúns casos foron de abuso, e 
ademais enviar un sinal de soli-
daridade e de empatía coas per-
soas que o están a pasar peor 
nestes momentos.  A limitación 
salarial dos cargos públicos, en-
tende este goberno, é unha obriga 
desta época. 
 
En segundo lugar, a racionaliza-
ción. A situación económica den-
tro e fora das paredes de María 
Pita, obriganos a tomar decisións 
difíciles e limitar polo tanto re-
cursos que consomen os represen-
tantes para poder dedicalos ao 
ben común.  
 
É coñecido o compromiso, deste 
goberno, do goberno da Marea 
Atlántica, en aforrar un millón de 
euros a ano no que lle custaban 
aos coruñeses e coruñesas o go-
berno, para poder dedícalo a po-
líticas de emerxencia, como é a 
renda social municipal.  
 
O segundo criterio é un criterio 
de proporcionalidade. A repre-
sentación dos grupos municipais 
nesta cámara, debe ter como 
principio básico, ou debe ser o 
principio básico de organización 
nos órganos colexiados e así, re-
pito, o fixo este goberno. Tamén 
na distribución dos recursos eco-
nómicos, materiais e humanos. 
Tamén aí o principio de propor-
cionalidade debe guiar as nosas 
decisións. Pero a proporcionali-



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

respecto a responsabilidades asu-
midas. Gobernar en minoría, 
tamén é gobernar. Gobernar en 
minoría, implica máis que diálogo 
que tamén implica acordos, tamén 
para esas grandes políticas para 
todos os asuntos que a lei obriga a 
aprobar neste pleno, pero implica 
sobre todo e tamén asumir respon-
sabilidades que a xente e este 
pleno atribuiu ao goberno. Gober-
nar en minoría non pode ser nin 
gobernar menos, nin gobernar 
peor.  
 
 
Este goberno propón limitar o sa-
lario do alcalde a cuarenta mil 
euros brutos anuais e os de os 
concelleiros a trinta e cinco mil 
euros brutos anuais, en dedicación 
exclusiva. Ou a dezasete mil qui-
nietos euros brutos anuais en de-
dicación parcial. Independente-
mente de que os concelleiros, 
concelleiras, con esta dedicación 
asuman ou non asuman áreas de 
goberno. 
 
Polo tanto esa é a proposta que se 
trae hoxe aquí. Se procura, polo 
tanto, que ningún grupo lle falten  
recursos para facer o seu traballo e 
logo dunha rolda de conversas que 
se iniciou o catro de xuño, propu-
semoslle aos grupos, que o go-
berno local teña nove dedicacións 
exclusivas, incluida a de o alcalde 
e os grupos da oposición, teñan o 
seguinte reparto. O Grupo Popu-

dade tamén con respecto a res-
ponsabilidades asumidas. Gober-
nar en minoría, tamén é gober-
nar. Gobernar en minoría, impli-
ca máis que diálogo que tamén 
implica acordos, tamén para esas 
grandes políticas para todos os 
asuntos que a lei obriga a apro-
bar neste pleno, pero implica so-
bre todo e tamén asumir respon-
sabilidades que a xente e este 
pleno atribuiu ao goberno. Go-
bernar en minoría non pode ser 
nin gobernar menos, nin gobernar 
peor.  
 
Este goberno propón limitar o 
salario do alcalde a corenta mil 
euros brutos anuais e os de os 
concelleiros a trinta e cinco mil 
euros brutos anuais, en dedica-
ción exclusiva. Ou a dezasete mil 
cincocentos euros brutos anuais 
en dedicación parcial. Indepen-
dentemente de que os concellei-
ros, concelleiras, con esta dedica-
ción asuman ou non asuman 
áreas de goberno. 
 
Polo tanto esa é a proposta que se 
trae hoxe aquí. Procúrase, polo 
tanto, que ningún grupo lle falten  
recursos para facer o seu traballo 
e logo dunha rolda de conversas 
que se iniciou o catro de xuño, 
propusemoslle aos grupos, que o 
goberno local teña nove dedica-
cións exclusivas, incluída a de o 
alcalde e os grupos da oposición, 
teñan a seguinte repartición. O 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

lar, o Grupo  do Partido Popular, 
catro dedicacións exclusivas que 
poden distribuir, se queren, en 
oito parciais; o Partido Socialista 
tres exclusivas, que poderían ser 
tres parciais e o Bloque Naciona-
lista Galego, unha exclusiva.  
 
 
En canto ao persoal de apoio, pro-
poñemos manter o mesmo número 
de persoas, vinte e un que existían 
no mandato anterior. Pero refor-
zando a oposición que duplicaría 
o seu persoal de aopio quedando 
da seguinte maneira: dous aseso-
res para o Partido Popular, dous 
asesores para o Partido Socialista 
e un asesor para o BNG. E ade-
mais existe o compromiso, deste 
goberno municipal de dotar cun 
auxiliar administrativo propio do 
concello a cada un dos grupos 
municipais. 
 
Hai que lembrar que ademais can-
do falamos deste persoal eventual 
non hablamos solo de persoal 
eventual que se dedica ao go-
berno, que se dedica a oposición. 
Hai persoal eventual que realiza 
tarefas institucionais, iso tamén 
temos que telo en conta á hora de 
falar do reparto. 
 
Por último, deixando en mans de 
cada grupo o reparto específico 
das súas dedicacións, propoñemos 
que os concelleiros sen dedicación 
nos grupos da oposición, non así 

Grupo Popular, o Grupo  do Par-
tido Popular, catro dedicacións 
exclusivas que poden distribuír, 
se queren, en oito parciais; o Par-
tido Socialista tres exclusivas, que 
poderían ser tres parciais e o 
Bloque Nacionalista Galego, un-
ha exclusiva.  
 
En canto ao persoal de apoio, 
propoñemos manter o mesmo nú-
mero de persoas, vinte e un que 
existían no mandato anterior. Pe-
ro reforzando a oposición que 
duplicaría o seu persoal de aopio 
quedando da seguinte maneira: 
dous asesores para o Partido Po-
pular, dous asesores para o Par-
tido Socialista e un asesor para o 
BNG. E ademais existe o com-
promiso, deste goberno municipal 
de dotar cun auxiliar administra-
tivo propio do concello a cada 
uns dos grupos municipais. 
 
Hai que lembrar que ademais 
cando falamos deste persoal even-
tual non falamos só de persoal 
eventual que se dedica ao go-
berno, que se dedica a oposición. 
Hai persoal eventual que realiza 
tarefas institucionais, iso tamén 
temos que telo en conta á hora de 
falar da  repartición. 
 
Por último, deixando en mans de 
cada grupo a repartición específi-
ca das súas dedicacións, propo-
ñemos que os concelleiros sen 
dedicación nos grupos da oposi-



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

os do goberno, que renunciarán a 
elas, podan ver recompensado os 
seus traballos nos plenos e nas 
comisións, cunha compensación 
económica, razoable. Un cincuen-
ta por cento máis económica da 
que existía no mandato anterior. 
Cento oitenta euros por asistencia 
a pleno, máximo dúas por mes, e 
noventa euros por asistencia a 
comisións, máximo dúas por mes.  
 
 
É polo tanto un grande esforzo 
que se realiza por todos e todas. 
Por este goberno local, por esta 
corporación e pola cidadanía da 
Coruña, que se suma ao xa falado 
de incorporación de todos os gru-
pos a todos os órganos colexiados, 
incluindo consellos de administra-
ción de empresas municipais. 
Proporcionalidade na representa-
ción, proporcionalidade nas res-
ponsabilidades e proporcionalida-
de nos medios necesarios para 
asumilas entendendo o papel que 
a cada un lle corresponde. Esta é a 
proposta que se lle trae a pleno e 
que se debatirá a continuación. 
 
 
Doña Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
En primeiro lugar, é ben curioso 
que se fale de acordo global e 

ción, non así os do goberno, que 
renunciarán a elas, podan ver 
recompensado os seus traballos 
nos plenos e nas comisións, cunha 
compensación económica, ra-
zoable. Un cincuenta por cento 
máis económica da que existía no 
mandato anterior. Cento oitenta 
euros por asistencia a pleno, má-
ximo dúas por mes, e noventa eu-
ros por asistencia a comisións, 
máximo dúas por mes.  
 
É polo tanto un grande esforzo 
que se realiza por todos e todas. 
Por este goberno local, por esta 
corporación e pola cidadanía da 
Coruña, que se suma ao xa falado 
de incorporación de todos os gru-
pos a todos os órganos colexia-
dos, incluíndo consellos de admi-
nistración de empresas munici-
pais. Proporcionalidade na repre-
sentación, proporcionalidade nas 
responsabilidades e proporciona-
lidade nos medios necesarios pa-
ra asumilas entendendo o papel 
que a cada un lle corresponde. 
Esta é a proposta que se lle trae a 
pleno e que se debaterá a conti-
nuación. 
 
Dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
En primeiro lugar, é ben curioso 
que se fale de acordo global e 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

cando o punto gordo de atasco das 
conversas foi este, non foron as 
comisións, nin foi a periodicidade 
das sesións, que se podería ter 
aprobado, perfectamente, hoxe 
aquí. No que se refire a este punto 
de retribucións, que si cadra, co-
mo digo, foi o punto no que máis 
atascadas e atascados quedamos 
nas conversas, temos que dicir 
varias cuestións. 
 
A primeira, que non compartimos 
o xeito de facer do goberno e aí se 
que termos que ser críticos porque 
a primeira vez que se nos convoca 
a estas conversas foi exclusiva-
mente cando esas conversas esta-
ban atascadas por os outros dous 
grupos municipais e se convoca a 
unha conversa multilateral. E xa 
digo, cando xa estaban atascadas e 
non había case saída. Ningunha 
chamada logo de darmos o voto 
favorable ao alcalde e o seu go-
berno, cando nós ademais tivemos 
públicamente unha actitude máis 
que correcta e aberta ao diálogo. 
Eu non sei, se esto responde a no-
va política ou a que responde, o 
que eu entendo como unha falta 
de respecto as minorías, que so-
mos igual de lexítimas e ao resto 
dos grupos municipais. 
 
 
Agora si, entrando en materia, si 
que estamos contentos na rebaixa 
das asistencias a pleno e comi-
sións, xa que na inicial proposta 

cando o punto gordo de atasco 
das conversas foi este, non foron 
as comisións, nin foi a periodici-
dade das sesións, que se podería 
ter aprobado, perfectamente, hoxe 
aquí. No que se refire a este punto 
de retribucións, que se cadra, 
como digo, foi o punto non que 
máis atrancadas e atrancados 
quedamos nas conversas, temos 
que dicir varias cuestións. 
 
A primeira, que non compartimos 
o xeito de facer do goberno e aí se 
que termos que ser críticos por-
que a primeira vez que se nos 
convoca a estas conversas foi ex-
clusivamente cando esas conver-
sas estaban atascadas por os ou-
tros dous grupos municipais e 
convócase a unha conversa multi-
lateral. E xa digo, cando xa esta-
ban atascadas e non había case 
saída. Ningunha chamada logo de 
darmos o voto favorable ao alcal-
de e o seu goberno, cando nós 
ademais tivemos publicamente 
unha actitude máis que correcta e 
aberta ao diálogo. Eu non sei, se 
isto responde a nova política ou a 
que responde, o que eu entendo 
como unha falta de respecto as 
minorías, que somos igual de lexí-
timas e ao resto dos grupos muni-
cipais. 
 
Agora se, entrando en materia, se 
que estamos contentos na rebaixa 
das asistencias a pleno e comi-
sións, xa que na inicial proposta 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

do goberno, se facía unha rebaixa 
pequeña, mais, nos insistimos, no 
que insistimos tamén, no pleno de 
organización do señor Negreira, e 
é que esas asistencias a pleno que 
eran de trescentos sesenta euros, 
tiñan que reducirse nun cincuenta 
por cento e, polo tanto, ficar en 
cento oitenta como finalmente se 
propón. E as asistencias ás comi-
sións de cento oitenta a noventa, 
como tamén propusimos nós, e 
finalmente se trae a pleno. Polo 
tanto por esa banda estamos con-
tentos e como digo non é unha 
novidade esta proposta do BNG, 
senón que é algo coherente co que 
fixemos e lle demandamos ao se-
ñor Negreira no seu pleno de or-
ganización. E tamén, por suposto, 
co que levabamos no noso pro-
grama electoral.  
 
No que se refire á proposta de re-
tribucións de concelleiras e conce-
lleiros, eu, sinceiramente, agrade-
zo que se expoña aquí o que se 
propuxo, o que propuxo o goberno 
nese documento que nos achegou 
ás… ao resto de grupos porque 
creo que aquí se teñen que falar as 
cousas con luz e taquigráfos. Por-
que efectivamente, na proposta 
que ven a pleno non aparecen re-
flectidas esa disgregación de retri-
bucións e dedicacións, pero agra-
dexo e insisto que se diga, aquí, o 
que se lle ofrece aos grupos da 
oposición. 
 

do goberno, se facía unha rebaixa 
pequena, mais, insistímonos, no 
que insistimos tamén, no pleno de 
organización do señor Negreira, e 
é que esas asistencias a pleno que 
eran de trescentos sesenta euros, 
tiñan que reducirse nun cincuenta 
por cento e, polo tanto, ficar en 
cento oitenta como finalmente 
proponse. E as asistencias ás co-
misións de cento oitenta a noven-
ta, como tamén propuxemos nós, 
e finalmente tráese a pleno. Polo 
tanto por esa banda estamos con-
tentos e como digo non é unha 
novidade esta proposta do BNG, 
senón que é algo coherente co que 
fixemos e lle demandamos ao se-
ñor Negreira no seu pleno de or-
ganización. E tamén, por suposto, 
co que levabamos no noso pro-
grama electoral.  
 
No que se refire á proposta de 
retribucións de concelleiras e 
concelleiros, eu, sinceiramente, 
agradezo que se expoña aquí o 
que se propuxo, o que propuxo o 
goberno nese documento que nos 
achegou ás… ao resto de grupos 
porque creo que aquí se teñen que 
falar as cousas con luz e taqui-
gráfos. Porque efectivamente, na 
proposta que ven a pleno non 
aparecen reflectidas esa disgre-
gación de retribucións e dedica-
cións, pero agradexo e insisto que 
se diga, aquí, o que se lle ofrece 
aos grupos da oposición. 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Iso en primero lugar.  E despois, e 
despois, ademais, de estar de 
acordo coas rebaixas salariais e as 
concelleiras e concelleiros e que 
vai acorde tamén co que nos leva-
bamos no noso programa electoral 
é que tamén lle deixamos ao señor 
Negreira no momento do seu 
pleno de organización que no seu 
momento se fixaba un salario, 
para o noso ver, desorbitado. Pero 
si que botamos en falta unha das 
cuestións, que Marea Atlántica 
levou no seu programa e que non 
se reflicten no acordo que se trae e 
é, por exemplo, a diminución dos 
salarios de persoal de confianza. E 
que non se cumpre co prometido 
en campaña que era que o persoal 
de confianza rebaixara o seu sala-
rio. Por que se manteñen os sala-
rios dos directores de Área e, nós 
entendemos, non é que o enten-
demos nós, é que é así, que os 
directores de área son persoal de 
confianza do goberno, pese ao 
labor que teñan diariamente, é 
persoal de confianza que nomea o 
gobernó e polo tanto debería asu-
mir, tamén,  esa rebaixa salarial, 
da que tanto se falou en días pre-
vios ás eleccións, en campaña 
electoral.  
 
 
Polo tanto votamos de menos ese 
cumprimento con esa, con esa 
promesa e si concordamos co res-
to de rebaixas que propuxemos 
nós no pleno de organización, xa 

Iso en primeiro lugar.  E despois, 
e despois, ademais, de estar de 
acordo coas rebaixas salariais e 
as concelleiras e concelleiros e 
que vai acorde tamén co que nos 
levabamos no noso programa 
electoral é que tamén lle deixa-
mos ao señor Negreira no mo-
mento do seu pleno de organiza-
ción que no  seu momento fixába-
se un salario, para o noso ver, 
desorbitado. Pero se que botamos 
en falta unha das cuestións, que 
Marea Atlántica no seu programa 
e que non se reflicten no acordo 
que se trae e é, por exemplo, a 
diminución dos salarios de per-
soal de confianza. E que non se 
cumpre co prometido en campaña 
que era que o persoal de confian-
za rebaixara o seu salario. Por 
que se manteñen os salarios dos 
directores de Área e, nós enten-
demos, non é que o entendemos 
nós, é que é así, que os directores 
de área son persoal de confianza 
do goberno, pese ao labor que 
teñan diariamente, é persoal de 
confianza que nomea o gobernou 
e polo tanto debería asumir, 
tamén,  esa rebaixa salarial, da 
que tanto se falou en días previos 
ás eleccións, en campaña electo-
ral.  
 
Polo tanto votamos de menos ese 
cumprimento con esa, con esa 
promesa e se concordamos co 
resto de rebaixas que propuxemos 
nós no pleno de organización, xa 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

digo, señor Negreira e que hoxe se 
traen aquí. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Dona Mar Barcón. 
 
Señora Barcón, Sánchez 
 
Gracias, señor alcalde. 
 
Non é o que vostede explicou. 
Non é  o que se somete a vota-
ción, claro. É dicir, vostede expli-
cou a proposta de acordo, a última 
proposta de acordo, a última por-
que a primeira tampouco era esta, 
pero bueno, a última proposta de 
acordo. (Vale pulpo como animal 
de compañía). Non é esa proposta, 
pero xa que vostede fala diso nós 
non temos ningún problema. Nós 
propoñemos tamén, nove dedica-
cións exclusivas para o Goberno, 
ningunha para o Grupo Socialista. 
Eliminar as dietas por asistencia 
ás Comisións e aos plenos, e ao 
atasco, como fala vostede de atas-
co, donde se atasca a cuestión, a 
cuestión atáscase e o que nós pro-
poñemos oito persoas de  persoal 
eventual para o goberno e sete 
para repartir co resto da oposición. 
E ese é o atasco. Pero o goberno 
poderá contratar, despois máis  
persoal eventual, sen problema 
ninguno. 
 

digo, señor Negreira e que hoxe 
tráense aquí. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Dona Mar Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Non é o que vostede explicou. Non 
é  o que se somete a votación, cla-
ro. É dicir, vostede explicou a 
proposta de acordo, a última pro-
posta de acordo, a última porque 
a primeira tampouco era esta, 
pero bo, a última proposta de 
acordo. (Vale polbo como animal 
de compañía). Non é esa propos-
ta, pero xa que vostede fala diso 
nós non temos ningún problema. 
Nós propoñemos tamén, nove de-
dicacións exclusivas para o Go-
berno, ningunha para o Grupo 
Socialista. Eliminar as dietas por 
asistencia ás Comisións e aos 
plenos, e ao atasco, como fala 
vostede de atasco, onde se atasca 
a cuestión, a cuestión atáscase e o 
que nós propoñemos oito persoas 
de persoal  eventual para o go-
berno e sete para repartir co resto 
da oposición. E ese é o atasco. 
Pero o goberno poderá contratar, 
despois máis  persoal eventual, 
sen problema ningún. 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

En realidade, ese é o atasco? Non 
pode ser, ese non é o atasco. Po-
demos falar aquí de cuestións que 
non figuraban no punto anterior, 
relativo ás comisións, que tam-
pouco figuraban aquí, e que non 
figuraban na última proposta que 
fixeron vostedes escrita. O infor-
me bimensual das comisións. De 
verdade vai a facelo? Van vir aquí 
a aprobarse un informe bimen-
sual? As comisións van falar do 
que se falaba? Ou aí tamén ai 
tamén hai un atasco?  Hai un atas-
co porque nos empeñamos e algún 
ven co argumentario da casa. Dal-
gún solo lles interesa os salarios. 
Non é certo, señor alcalde, non é 
certo. Sabe vostede que este tema 
non se plantexou na mesa de ne-
gociación ata esta semana. Sabeo 
vostede perfectamente. E a mín 
me parece que en virtude de ese 
acordo global deberíamos facer-
nos un favor. En virtude do fa-
vor…, facerlle un favor á demo-
cracia aos cidadáns. Aos coruñe-
ses decirlle que estamos falando 
de moitas cousas e ben importan-
tes. Non dun cargo eventual, ou 
do que cobre un eventual, Que 
non teño ningún interés de bai-
xarlle o salario ao seu xefe de ga-
binete, de gabinete de prensa, ou 
de quen sexa.  
 
Pero non se poden facer a mitade 
dos discursos. Nós non falamos 
dos salarios das direccións de 
área, das direccións de área de 

En realidade, ese é o atasco? Non 
pode ser, ese non é o atasco. Po-
demos falar aquí de cuestións que 
non figuraban no punto anterior, 
relativo ás comisións, que tam-
pouco figuraban aquí, e que non 
figuraban na última proposta que 
fixeron vostedes escrita. O infor-
me bimensual das comisións. De 
verdade vai a facelo? Van vir 
aquí a aprobarse un informe bi-
mensual? As comisións van falar 
do que se falaba? Ou aí tamén ai 
tamén hai un atasco?  Hai un 
atasco porque nos empeñamos e 
algún ven co argumentario da 
casa. Dalgún só lles interesa os 
salarios. Non é certo, señor al-
calde, non é certo. Sabe vostede 
que este tema non se plantexou na 
mesa de negociación ata esta se-
mana. Sabeo vostede perfecta-
mente. E a mín paréceme que en 
virtude dese acordo global debe-
riamos facernos un favor. En vir-
tude do favor… facerlle un favor 
á democracia aos cidadáns. Aos 
coruñeses decirlle que estamos 
falando de moitas cousas e ben 
importantes. Non dun cargo even-
tual, ou do que cobre un eventual, 
Que non teño ningún interese de 
baixarlle o salario ao seu xefe de 
gabinete, de gabinete de prensa, 
ou de quen sexa.  
 
Pero non pódense facer a mitade 
dos discursos. Nós non falamos 
dos salarios das direccións de 
área, das direccións de área de 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

alcaldía, se fai falla falamos, pero 
non é ese. Me parece que o debate 
debería ser que é unha situación 
dun goberno absolutamente lexí-
timo cos votos dos coruñeses e 
das organizacións políticas que 
respaldan ao alcalde. Que respeta-
ron a elección do alcalde. Que 
nese, ámbito e nese marco, hai 
unha maneira de organizar e go-
bernar, e que nos queda unha le-
xislatura, obviamente, con dife-
rentes responsabilidades, como 
vostede dicía, señor Ferreiro, pero 
tamén, cun traballo diferente. 
 
Mire, eu, hai catro anos senteime 
aquí e escoitei a un grupo político 
que me decía, que iba a ser o máis 
social da historia, e que para iso 
íballe a retirar os salarios e a re-
cortar e ao final, nin iso foi certo. 
Nin o máis social da historia, nin 
lle fixeron, ni lle fixemos, nin lle 
fixeran. Aquel discurso non fixo 
ningún favor nin a democracia, 
nin a cidade, nin a política social. 
Polo tanto non nos faigamos… e 
non caiga vostede, outra vez, nesa 
trampa.  
 
O grupo socialista non fala nin se 
atasca nas retribucións, atáscase 
nun acordo global que ten que ver 
coa organización, coa pluralidade, 
coa transparencia e que non nos 
faigamos trampas. Porque nin eu 
teño nada que dicir, nin eu lle vou 
a discutir as horas que lle vai a 
botar ao traballo, nin me parece 

alcaldía, se fai falla falamos, pero 
non é ese. Paréceme que o debate 
debería ser que é unha situación 
dun goberno absolutamente lexí-
timo cos votos dos coruñeses e 
das organizacións políticas que 
apoian ao alcalde. Que respecta-
ron a elección do alcalde. Que 
nese, ámbito e nese marco, hai 
unha maneira de organizar e go-
bernar, e que nos queda unha le-
xislatura, obviamente, con dife-
rentes responsabilidades, como 
vostede dicía, señor Ferreiro, pe-
ro tamén, cun traballo diferente. 
 
Mire, eu, hai catro anos senteime 
aquí e escoitei a un grupo político 
que me dicía, que ía ser o máis 
social da historia, e que para iso 
íballe a retirar os salarios e a 
recortar e ao final, nin iso foi cer-
to. Nin o máis social da historia, 
nin lle fixeron, nin lle fixemos, nin 
lle fixeran. Aquel discurso non 
fixo ningún favor nin a democra-
cia, nin a cidade, nin a política 
social. Polo tanto non nos faga-
mos… e non caia vostede, outra 
vez, nesa trampa.  
 
O grupo socialista non fala nin 
atáscase nas retribucións, atásca-
se nun acordo global que ten que 
ver coa organización, coa plura-
lidade, coa transparencia e que 
non nos faigamos trampas. Por-
que nin eu teño nada que dicir, 
nin eu lle vou a discutir as horas 
que lle vai a botar ao traballo, nin 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

que ese sexa o discurso que ten 
que facer o alcalde da cidade, e o 
discurso que ten que liderar o 
acordo global ao que cheguen as 
forzas políticas nunha situación 
nova. Nova para todos. É certo, 
vostede repetiuno esta semana, 
nunca a oposición tivo tanto, nun-
ca o goberno tivo tan poucos con-
celleiros. Pero ten a mesma lexi-
timidade que os gobernos de de-
zaoito concelleiros, a mesma. E 
nós queremos que traballen cos 
mesmos medios. Por iso lle dici-
mos, si señor, blinde o seu go-
berno, parécenos ben.  E lle dici-
mos, conte coa persoal eventual 
que necesite, pero lle dicimos, 
tamén, non fagamos un discurso 
un pouco cívico e pouco xenero-
so; xeneroso políticamente Non 
fagamos un discurso que di que a 
política se limita aos cartos por-
que ben sabe que non é certo. E, 
por certo, ben sabe tamén, que 
algunhas persoas que o abandeira-
ron, as tres semanas viamos nos 
xornais antonte: No, no ao final 
cobra non sei canto. Ay, pero lo 
dono. Bueno, por favor, estamos a 
falando de algo máis importante. 
O alcalde da Coruña está falando 
de algo moito máis importante 
que a vontade dos cidadáns e nesa 
vontade de cambio o partido so-
cialista vai ser leal e vai a axudar, 
pero vai a axudar dende un acordo 
global que fale de participación de 
transparencia, de iniciativa, de 
lugar de traballo, de blindar ao 

paréceme que ese sexa o discurso 
que ten que facer o alcalde da 
cidade, e o discurso que ten que 
liderar o acordo global ao que 
cheguen as forzas políticas nunha 
situación nova. Nova para todos. 
É certo, vostede repetiuno esta 
semana, nunca a oposición tivo 
tanto, nunca o goberno tivo tan 
poucos concelleiros. Pero ten a 
mesma lexitimidade que os go-
bernos de dezaoito concelleiros, a 
mesma. E nós queremos que tra-
ballen cos mesmos medios. Por 
iso lle dicimos, se señor, blinde o 
seu goberno, parécenos ben.  E lle 
dicimos, conte coa persoal even-
tual que necesite, pero lle dici-
mos, tamén, non fagamos un dis-
curso un pouco cívico e pouco 
xeneroso; xeneroso politicamente 
Non fagamos un discurso que di 
que a política limítase aos cartos 
porque ben sabe que non é certo. 
E, por certo, ben sabe tamén, que 
algunhas persoas que o abandei-
raron, as tres semanas viamos nos 
xornais antonte: Non, non ao final 
cobra non sei canto. Ai, pero o 
dóno Bo, por favor, estamos a 
falando de algo máis importante. 
O alcalde da Coruña está falando 
de algo moito máis importante 
que a vontade dos cidadáns e ne-
sa vontade de cambio o partido 
socialista vai ser leal e vai a axu-
dar, pero vai a axudar dende un 
acordo global que fale de partici-
pación de transparencia, de ini-
ciativa, de lugar de traballo, de 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

goberno, de axudarlle ao goberno 
e de axudarlle aos grupos que te-
rán tamén a súa responsabilidade.  
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
Señor Negreira. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Muchas gracias, señor Ferreiro. 
 
Bueno, lo primero, tengo que, 
también, decir, que después de 
muchísimos años, estamos asis-
tiendo a un formato también dife-
rente donde el presidente de la 
corporación, del pleno, que es el 
presidente de todos los grupos 
municipales, está haciendo, diga-
mos, un castigo y un panegírico 
de sus propuestas y un castigo a la 
oposición y esto no es muy enten-
dible. Si usted quiere hacer un 
sistema en el que usted va a inter-
venir como portavoz, pues claro, 
me parece bastante incompatible 
con que usted dirija los plenos.  
 
Es decir, si usted toma partido, 
como está tomando, por todos los 
temas e insultando a la oposición, 
me parece muy lógico que, desde 
luego, haga y dirima las cuestio-
nes que nos afectan a todos de 
forma imparcial porque ya sabe-

blindar ao goberno, de axudarlle 
ao goberno e de axudarlle aos 
grupos que terán tamén a súa 
responsabilidade.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
Señor Negreira. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
 
Bo, o primeiro, teño que, tamén, 
dicir, que despois de moitísimos 
anos, estamos a asistir a un for-
mato tamén diferente onde o pre-
sidente da corporación, do pleno, 
que é o presidente de todos os 
grupos municipais, está a facer, 
digamos, un castigo e un panexí-
rico das súas propostas e un cas-
tigo á oposición e isto non é moi 
entendible. Se vostede quere facer 
un sistema no que vostede vai in-
tervir como portavoz, pois claro, 
paréceme bastante incompatible 
con que vostede dirixa os plenos.  
 
 
É dicir, se vostede toma partido, 
como está a tomar, por todos os 
temas e insultando á oposición, 
paréceme moi lóxico que, desde 
logo, faga e dirima as cuestións 
que nos afectan a todos de forma 
imparcial porque xa sabemos que 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

mos que no lo va a hacer y ya he-
mos visto que no lo hace. Por 
ejemplo, si usted quiere hacer un 
sistema donde usted es portavoz, 
además. Como me decía antes, 
“que yo no conozco las negocia-
ciones”. Claro que las conozco, al 
minuto todo lo que se debate por-
que yo no tengo ninguna descon-
fianza con ellos. Yo no sé si usted 
tiene desconfianza y por tanto es 
portavoz también de su grupo y no 
hay nadie dentro de los concejales 
que pueda actuar como portavoz.  
 
Pero yo creo que si usted quiere 
hacer una deliberación en este 
pleno, donde usted va a intervenir, 
no de forma imparcial, sino de 
forma parcial, debería sentarse allí 
y deberíamos entre todos los gru-
pos elegir a alguien que nos deba-
ta de forma imparcial todo el or-
den del día y, tome decisiones 
ponderadas y equilibradas y no 
parciales y yo creo que eso sería 
para reflexionar sin duda sobre 
este tema. 
 
Segundo, yo ya veo que usted no 
ha leído lo que viene al pleno. 
Porque claro cuando presenta el 
punto que vamos a debatir en el 
pleno y habla de cosas que no 
vienen en su propuesta que es es-
ta, no vienen muchas de las cosas 
que usted ha dicho no vienen para 
la votación de hoy, vienen otras 
bien distintas. Por tanto, creo que 
se está equivocando haciendo ese 

non o vai a facer e xa vimos que 
non o fai. Por exemplo, se vostede 
quere facer un sistema onde vos-
tede é portavoz, ademais. Como 
me dicía antes, “que eu non coñe-
zo as negociacións”. Claro que as 
coñezo, ao minuto todo o que se 
debate porque eu non teño nin-
gunha desconfianza con eles. Eu 
non sei se vostede ten desconfian-
za e por tanto é portavoz tamén 
do seu grupo e non hai ninguén 
dentro dos concelleiros que poida 
actuar como portavoz.  
 
Pero eu creo que se vostede quere 
facer unha deliberación neste 
pleno, onde vostede vai intervir, 
non de forma imparcial, senón de 
forma parcial, debería sentar alí e 
deberiamos entre todos os grupos 
elixir a alguén que nos debata de 
forma imparcial toda a orde do 
día e, tome decisións ponderado e 
equilibradas e non parciais e eu 
creo que iso sería para reflexio-
nar sen dúbida sobre este tema. 
 
 
Segundo, eu xa vexo que vostede 
non leu o que vén ao pleno. Por-
que claro cando presenta o punto 
que imos debater no pleno e fala 
de cousas que non veñen na súa 
proposta que é esta, non veñen 
moitas das cousas que vostede 
dixo non veñen para a votación de 
hoxe, veñen outras ben distintas. 
Por tanto, creo que se está equi-
vocando facendo ese discurso que 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

discurso que no se sabe muy bien 
si alude al acuerdo global o alude 
a lo que vamos a tratar que es algo 
muy distinto de lo que digo que 
usted está diciendo.  
 
Por tanto, creo que los argumentos 
que hemos dicho antes valen para 
la votación de ahora. Desde luego 
no estamos de acuerdo con esto. 
Pero no estamos de acuerdo por-
que creemos, insisto, que debe-
ríamos de hacer un acuerdo glo-
bal, como hemos hablado antes, y 
suscribir ese acuerdo global y lue-
go traer al pleno lo que corres-
ponda traer al pleno y no lo hemos 
hecho así. Lo hemos hecho a la 
inversa. Trae usted al pleno, para 
que traguemos con esto, o lo to-
man o lo dejan y luego dice que 
podremos continuar las negocia-
ciones. Yo creo que es al revés.  
Primero acordamos, negociamos, 
cerramos un acuerdo global de 
organización y funcionamiento y  
a partir de ahí que se tomen los 
acuerdos en los órganos municipa-
les que correspondan.  
 
Y bueno, le reitero, de verdad, esa 
reflexión, porque, en fin, tal y 
como está tomando el cariz estos 
plenos, me parece que el que de-
biera estar sentado ahí, dirigiendo 
este pleno, este órgano colegiado, 
de la ciudad, debería ser una per-
sona que tomara sus decisiones 
con imparcialidad y no como se 
está usted pronunciando antes y 

non se sabe moi ben se alude ao 
acordo global ou alude ao que 
imos tratar que é algo moi distin-
to do que digo que vostede está a 
dicir.  
 
Por tanto, creo que os argumen-
tos que dixemos antes valen para 
a votación de agora. Desde logo 
non estamos de acordo con isto. 
Pero non estamos de acordo por-
que cremos, insisto, que deberia-
mos de facer un acordo global, 
como falamos antes, e subscribir 
ese acordo global e logo traer ao 
pleno o que corresponda traer ao 
pleno e non o fixemos así. Fixé-
molo á inversa. Trae vostede ao 
pleno, para que traguemos con 
isto, ou o toman ou o deixan e 
logo di que poderemos continuar 
as negociacións. Eu creo que é ao 
revés.  Primeiro acordamos, ne-
gociamos, pechamos un acordo 
global de organización e funcio-
namento e  a partir de aí que se 
tomen os acordos nos órganos 
municipais que correspondan.  
 
 
E bo, reitérolle, de verdade, esa 
reflexión, porque, en fin, tal e co-
mo está a tomar o cariz estes ple-
nos, paréceme que o que debese 
estar sentado aí, dirixindo este 
pleno, este órgano colexiado, da 
cidade, debería ser unha persoa 
que tomase as súas decisións con 
imparcialidade e non como se 
está vostede pronunciando antes e 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

después.  
 
Y le insisto, también, en la refle-
xión del artículo 48, donde dice 
que el grupo mayoritario es el que 
interviene al final y no como está 
haciendo usted, al principio, al 
final, y por el medio. Y eso ten-
dremos ocasión de verlo y debatir-
lo, pero creo que sería lo más jus-
to y lo más normal.  
 
Y agradezco que traiga al pleno 
este punto de retribuciones, por-
que claro, tal y como usted está 
hablando en los platós nacionales 
día y noche, que este ayuntamien-
to está en suspensión de pagos, 
pues, en fin, nadie lo entiende, no 
sé si usted a costa de la imagen de 
la ciudad y por intentar machacar 
a un gobierno anterior está ha-
blando de eso. Eso, pues, denota 
poco cariño por esta ciudad, ha-
blando usted de suspensión de 
pagos, como oí ayer en un plató 
nacional o en otros sitios cuando 
si pudiese leer, con una mínima 
experiencia todos los informes 
que tiene encima de la mesa, po-
dría usted haber resuelto la situa-
ción mucho mejor de que lo ha 
hecho. Como, por cierto, lo han 
hecho otros compañeros suyos de 
otras corporaciones que no han 
usado esto en contra de gobiernos 
anteriores.  
 
Por tanto, anunciarle que nuestro 
voto va ser en contra. Por tanto le 

despois.  
 
E insístolle, tamén, na reflexión 
do artigo 48, onde di que o grupo 
maioritario é o que intervén ao 
final e non como está a facer vos-
tede, ao principio, ao final, e polo 
medio. E iso teremos ocasión de 
velo e debatelo, pero creo que 
sería o máis xusto e o máis nor-
mal.  
 
E agradezo que traia ao pleno 
este punto de retribucións, porque 
claro, tal e como vostede está a 
falar nos estudios nacionais día e 
noite, que este concello está en 
suspensión de pagos, pois, en fin, 
ninguén o entende, non sei se vos-
tede á conta da imaxe da cidade e 
por tentar machucar a un go-
berno anterior está a falar diso. 
Iso, pois, denota pouco agarimo 
por esta cidade, falando vostede 
de suspensión de pagos, como oín 
onte nun estudio nacional ou nou-
tros sitios cando se puidese ler, 
cunha mínima experiencia todos 
os informes que ten encima da 
mesa, podería vostede resolver a 
situación moito mellor de que o 
fixo. Como, por certo, fixérono 
outros compañeiros seus doutras 
corporacións que non usaron isto 
en contra de gobernos anteriores.  
 
 
 
Por tanto, anunciarlle que o noso 
voto vai ser en contra. Por tanto 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

pido que le dé un impulso a la 
negociación y que podamos antes 
del día veinte culminar ese acuer-
do global para el funcionamiento 
y organización de la ciudad. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Negreira. 
 
Bueno, co Bloque Nacionalista 
Galego, as conversas empezaron 
antes da investidura, tivemos 
reunións, antes da investidura, é 
certo que ao mellor non foron to-
das e coa calidade que nos gusta-
ría a todos pero algunha reunión 
houbo antes da investidura. En 
todo caso, a cuestión é que moitas 
das cuestións que se falaron, des-
de o principio están recollidas na 
proposta que hoxe se trae. Creo 
que, bueno, entre esa proposta foi 
a rebaixa, ou esta proposta. Efec-
tivamente que é certo, non é na 
que está na literalidade, pero for-
ma parte dese acordo político, de-
sa proposta política máis ampla 
que hai que ter en conta.   
 
Curiosamente non está na literali-
dade porque é tradición deste con-
cello que non esté na literalidade. 
En todo caso, o acordo que se 
aproba no ano dous mil once, a 
defensa que fai deste acordo o 
portavoz do Partido Popular, era, 
incluía, exactamente, as mesmas 
consideracións que acabo de in-
cluir eu hoxe aquí, porque como 

pídolle que lle dea un impulso á 
negociación e que podamos antes 
do día vinte culminar ese acordo 
global para o funcionamento e 
organización da cidade. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Negreira. 
 
Bo, co Bloque Nacionalista Gale-
go, as conversas empezaron antes 
da investidura, tivemos reunións, 
antes da investidura, é certo que 
ao mellor non foron todas e coa 
calidade que nos gustaría a todos 
pero algunha reunión houbo antes 
da investidura. En todo caso, a 
cuestión é que moitas das cues-
tións que se falaron, desde o prin-
cipio están recollidas na proposta 
que hoxe tráese. Creo que, bo, 
entre esa proposta foi a rebaixa, 
ou esta proposta. Efectivamente 
que é certo, non é na que está na 
literalidade, pero forma parte 
dese acordo político, desa pro-
posta política máis ampla que hai 
que ter en conta.   
 
Curiosamente non está na litera-
lidade porque é tradición deste 
concello que non estea na litera-
lidade. En todo caso, o acordo 
que se aproba no ano dous mil 
once, a defensa que fai deste 
acordo o portavoz do Partido Po-
pular, era, incluía, exactamente, 
as mesmas consideracións que 
acabo de incluír eu hoxe aquí, 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

eu no sei, non teño experiencia, 
pois, me leo as actas anteriores 
para a ver si aprendo. E o que 
aprendín é que isto se facía así, 
polo menos en catro anos se fixo 
así. 
 
Por tanto, eu aprendín de quen 
veu antes ca min. Había un acordo 
e se explicaba as interiores dese 
acordo. Non acordo, evidentemen-
te, hai catro anos, non houbo nin-
gún acordo, se explicaba o que 
había detrás desa resolución, que é 
prácticamente a mesma sólo cam-
bian os números. Non cambia na-
da máis. E a falta de retroactivi-
dade na retribución, iso tamén 
cambia. 
 
Hai unha rebaixa xeral na propos-
ta que nos traemos e xa o que fi-
xemos do persoal de confianza. 
Nas concellerías non hai directo-
res de área e os directores de área 
que quedan e os salarios teñen que 
ver co que marca a lei e coas res-
ponsabilidades que teñen. Eu pre-
firía non afondar neste debate en 
público pero en todo caso pode-
mos falalo, se queren, por respec-
to a xente, Pero en todo caso, po-
demos falalo se queren. 
 
Aparte das cuestións que hoxe 
non traemos aquí e que están un 
poco no asunto, no ambiente, é o 
que ten que ver coa asignación aos 
grupos, claro aí, si é certo, que 
tamén temos algunha diferencia. 

porque como eu non sei, non teño 
experiencia, pois, léome as actas 
anteriores para a ver se aprendo. 
E o que aprendín é que isto se 
facía así, polo menos en catro 
anos se fíxose así. 
 
Por tanto, eu aprendín de quen 
veu antes ca min. Había un acor-
do e explicábase as interiores 
dese acordo. No acordo, eviden-
temente, hai catro anos, non 
houbo ningún acordo, explicábase 
o que había detrás desa resolu-
ción, que é practicamente a mes-
ma só cambian os números. Non 
cambia nada máis. E a falta de 
retroactividade na retribución, iso 
tamén cambia. 
 
Hai unha rebaixa xeral na pro-
posta que nos traemos e xa o que 
fixemos do persoal de confianza. 
Nas concellerías non hai directo-
res de área e os directores de 
área que quedan e os salarios 
teñen que ver co que marca a lei e 
coas responsabilidades que teñen. 
Eu prefiría non afondar neste de-
bate en público pero en todo caso 
podemos falalo, se queren, por 
respecto de xente, Pero en todo 
caso, podemos falalo se queren. 
 
Á parte das cuestións que hoxe 
non traemos aquí e que están un 
pouco no asunto, no ambiente, é o 
que ten que ver coa asignación 
aos grupos, claro aí, se é certo, 
que tamén temos algunha diferen-



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Este non é momento de tratalo 
pero aí tamén ven (…) diferencia 
no que é esa sensación orzamenta-
ria aos grupos municipais. 
 
A min, de todas formas, señora 
Barcón, me gustaría, facer a se-
guinte reflexión. É certo que es-
tamos nun tempo novo, é certo 
que, bueno, a oposición, pois, 
porque así debe ser e porque en-
tendemos que así non todos os 
grupos municipais van a ter máis 
traballo e van a estar indo a máis 
comisións, tamén, porque así se 
pediu. Pero a min, gustame refle-
xionar que hai catro anos, sen 
ningún tipo de acordo, o reparto 
que facía esta corporación con 
todo isto que estamos falando era 
de que con dos concelleiros máis, 
o Partido Socialista tiña menos 
dedicacións, tiña menos asesores e 
o Partido Socialista, abstívose ne-
sa votación. É difícil de entender. 
É dicir por moito que estamos a 
ese tempo novo, ese tempo novo 
significa, que significa exacta-
mente desde a súa posición. Polo 
tanto, eu creo que iso, en fin, de-
bería de facernos reflexionar, que 
podendo votar en contra, pois, non 
o fixo, como si o  vai facer hoxe. 
 
Señor Negreira, supoño que o an-
terior Presidente desta Corpora-
ción era imparcial e sempre resol-
vía as cuestións sen ter en conta a 
que partido pertencía e a que gru-
po pertencía. Non sei, non é o que 

za. Este non é momento de tratalo 
pero aí tamén ven (…) diferenza 
non que é esa sensación orzamen-
taria aos grupos municipais. 
 
A min, de todos os xeitos, señora 
Barcón, gustaríame, facer a se-
guinte reflexión. É certo que es-
tamos nun tempo novo, é certo 
que, bo, a oposición, pois, porque 
así debe ser e porque entendemos 
que así non todos os grupos mu-
nicipais van a ter máis traballo e 
van estar indo a máis comisións, 
tamén, porque así se pediu. Pero 
a min, gustame reflexionar que 
hai catro anos, sen ningún tipo de 
acordo, a repartición que facía 
esta corporación con todo isto 
que estamos falando era de que 
con douss concelleiros máis, o 
Partido Socialista tiña menos de-
dicacións, tiña menos asesores e o 
Partido Socialista, abstívose nesa 
votación. É difícil de entender. É 
dicir por moito que estamos a ese 
tempo novo, ese tempo novo signi-
fica, que significa exactamente 
desde a súa posición. Polo tanto, 
eu creo que iso, en fin, debería de 
facernos reflexionar, que podendo 
votar en contra, pois, non o fixo, 
coma se o  vai facer hoxe. 
 
Señor Negreira, supoño que o 
anterior Presidente desta Corpo-
ración era imparcial e sempre 
resolvía as cuestións sen ter en 
conta a que partido pertencía e a 
que grupo pertencía. Non sei, non 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

observe  eu desde aí fóra. Non era 
o que observaba eu dende fóra. 
Outra cousa é que se parapetase 
para non falar ou para non dar 
explicacións sobre cuestións que 
se debatían aquí, é certo, pode ser 
que fose esto. Este Grupo Munici-
pal, e este alcalde, teñen outra vi-
sión de cal debe ser a función do 
alcalde. A función do alcalde, le-
galmente, é presidir esa é a fun-
ción legal, non sei se agora que-
remos cambiala, pero é a función 
que se da.  
 
Outra cousa é que ademais asuma 
unha iniciativa política neste 
pleno e non se quede calado como 
que non vai con él as cousas que 
se fan. Ten esa, digamos, función 
e ese entendemento de que hai que 
dar a cara e hai que explicar, 
bueno, a cara máis visible, nestes 
momentos, son eu  e pouco a pou-
co, efectivamente, cando falemos 
de cuestións concretas que perte-
cen as concellerías, pois, irán fa-
lando os que (…) Para as cues-
tións de política xeral eu creo que 
debe ser o alcalde o que da a cara.  
 
 
Eu non quería falar disto porque 
creo que non era o sitio no mo-
mento. Pero si eu tiven que falar 
da situación económica deste con-
cello, e bastante prudente fun, en 
todas as intervencións que fixen, 
porque cando se me intentaba 
desde os medios de comunicación, 

é o que observe  eu desde aí fóra. 
Non era o que observaba eu den-
de fóra. Outra cousa é que se pa-
rapetase para non falar ou para 
non dar explicacións sobre cues-
tións que se debatían aquí, é cer-
to, pode ser que fose isto. Este 
Grupo Municipal, e este alcalde, 
teñen outra visión de cal debe ser 
a función do alcalde. A función do 
alcalde, legalmente, é presidir esa 
é a función legal, non sei se agora 
queremos cambiala, pero é a fun-
ción que se da.  
 
Outra cousa é que ademais asuma 
unha iniciativa política neste 
pleno e non quede calado como 
que non vai con el as cousas que 
se fan. Ten esa, digamos, función 
e ese entendemento de que hai 
que dar a cara e hai  que expli-
car, bo, a cara máis visible, nes-
tes momentos, son eu  e pouco a 
pouco, efectivamente, cando fale-
mos de cuestións concretas que 
pertecen as concellerías, pois, 
irán falando vos que (…) Para as 
cuestións de política xeral eu creo 
que debe ser o alcalde o que da a 
cara. 
 
Eu non quería falar disto porque 
creo que non era o sitio no mo-
mento. Pero se eu tiven que falar 
da situación económica deste 
concello, e bastante prudente fun, 
en todas as intervencións que fi-
xen, porque cando tentábaseme 
desde os medios de comunicación, 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

pois, realizar algunha aproxima-
ción máis ou menos alarmista, eu, 
bastante moderado, fun, non o 
digo eu, o din os papeis, dino os 
papeis. E os papeis, ademais que 
existían antes da toma de posesión 
e que non se facilitaron no traspa-
so de poderes porque eso tamén 
hai que decilo, porque se aluden a 
informes do día nove de xullo que 
a nós non nos chegaron e que non 
tivemos coñecemento ata que en-
tramos nas oficinas e puidemos ir 
a pedir os papeis. Porque a infor-
mación que se nos facilitou no 
traspaso de poderes non constaba 
ni a execución orzamentaria nin 
eses informes. Entón bastante 
prudente fun. Outra cousa é que 
oculte os erros pasados e que 
oculte a situación real. Se se pre-
tende iso, pois, evidentemente, 
pois, (…). 
 
Moitas grazas. 
 
Non sei se queren un segundo 
turno de palabra os portavoces? 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Si, dúas, pequenas cuestións.  
 
Falaba vostede do voto do Partido 
Socialista, hai catro anos, que lle 
diga que postos cambiaron, por-
que non hai máis que ver a vota-
ción de hai catro anos. De todas 
formas, como está aí a acta,  como 
vexo que ten aí a acta, pois invito 

pois, realizar algunha aproxima-
ción máis ou menos alarmista, eu, 
bastante moderado, fun, non o 
digo eu, o din os papeis, dino os 
papeis. E os papeis, ademais que 
existían antes da toma de pose-
sión e que non se facilitaron no 
traspaso de poderes porque iso 
tamén hai que decilo, porque se 
aluden a informes do día nove de 
xullo que a nós non nos chegaron 
e que non tivemos coñecemento 
ata que entramos nas oficinas e 
puidemos ir pedir os papeis. Por-
que a información que se nos faci-
litou no traspaso de poderes non 
constaba nin a execución orza-
mentaria nin eses informes. Entón 
bastante prudente fun. Outra cou-
sa é que oculte os erros pasados e 
que oculte a situación real. Pre-
tender iso, pois, evidentemente, 
pois, (…). 
 
Moitas grazas. 
 
Non sei se queren unha segunda 
quenda de palabra os portavoces? 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Se, dúas, pequenas cuestións.  
 
Falaba vostede do voto do Parti-
do Socialista, hai catro anos, que 
lle diga que postos cambiaron, 
porque non hai máis que ver a 
votación de hai catro anos. De 
todos os xeitos, como está aí a 
acta,  como  vexo  que  ten  aí  a 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

a que lea aquel debate, e aí verá o 
que houbo. No houbo…  
 
 
Hai catro anos fun a primeira en 
falar aquí, hoxe, houbo quen lle 
entendeu que esa é unha maneira 
de afogar a política. Só había unha 
maneira de xestionar e unha ma-
neira  de estar e de facer política. 
Interpretou erróneamente, bueno, 
cada quen, verdade,  ve como pa-
san, despois, as cousas. Xa lle di-
go eu que imparcialidade houbo 
máis ben pouca. De todas formas, 
decía, señora Veira, na súa  
primeira intervención ao respecto 
do período de sesión, dixo unha 
frase: A participación e a demo-
cracia non se miden en euros. 
 
Bueno, eu concordo que algo si se 
mide. E que tamén é certo que a 
participación e a democracia sen 
institucións (…) E nós, estamos 
moi de acordo, co aforro e co 
compromiso de aforro que se fixo 
de feito, na outra proposta, vamos, 
cen mil euros. Sencillamente pro-
poñemos, pois, unha distribución, 
pero volvo a decilo, protexendo e 
(…) o goberno e para que o go-
berno teña toda a capacidade que 
nos parece ben.  E quero rematar 
decindo dúas cousas. Hai unha 
variación de modelo, de modelo 
organizativo, non porque varían as 
maiorías, nin non porque os gru-
pos políticos queiran, senón por-
que hai unha situación derivada da 

acta, pois convido a que lea aquel 
debate, e aí verá o que houbo. 
Non houbo…  
 
Hai catro anos fun a primeira en 
falar aquí, hoxe, houbo quen lle 
entendeu que esa é unha maneira 
de afogar a política. Só había un-
ha maneira de xestionar e unha 
maneira  de estar e de facer polí-
tica. Interpretou erroneamente, 
bo, cada quen, verdade,  ve como 
pasan, despois, as cousas. Xa lle 
digo eu que imparcialidade houbo 
máis ben pouca. De todos os xei-
tos, dicía, señora Veira, na súa  
primeira intervención ao respecto 
do período de sesión, dixo unha 
frase: A participación e a demo-
cracia non se miden  en euros. 
 
Bo, eu concordo que algo se se 
mide. E que tamén é certo que a 
participación e a democracia sen 
institucións (…) E nós, estamos 
moi de acordo, co aforro e co 
compromiso de aforro que se fixo 
de feito, na outra proposta, imos, 
cen mil euros. Sinxelamente pro-
poñemos, pois, unha distribución, 
pero volvo a decilo, protexendo e 
(…) o goberno e para que o go-
berno teña toda a capacidade que 
nos parece ben.  E quero rematar 
decindo dúas cousas. Hai unha 
variación de modelo, de modelo 
organizativo, non porque varían 
as maiorías, nin non porque os 
grupos políticos queiran, senón 
porque hai unha situación deriva-



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

vontade cidadá. E vostede que a 
interpreta e que a interpretou e 
que no seu discurso de toma de 
posesión falou reiteradamente de-
sa (…).  
 
Eu pídolle de novo, como remate 
da intervención, pídolle que a in-
terprete, e en virtude desa vontade 
cidadá lidere un acordo global. E 
traiga aquí un acordo global.  Por-
que ten que facelo vostede, señor 
alcalde. Porque vostede ten  a res-
ponsabilidade de liderar  a cidade, 
de liderar á maioría, non, a totali-
dade. Vostede ten a responsabili-
dade,  liderar esa (…). Nós fare-
mos todos os esforzos porque 
cremos que é bon que haxa máis 
comisións, que é bon que haxa 
máis traballo, que é bon que haxa 
un xeito diferente. E por certo, 
vamos a comprometernos aquí 
hoxe, para que dentro de catro 
anos o poda ler nas actas. A que 
sexa un modelo que transcenda 
unha situación de goberno sen 
maioría absoluta.  
 
Cremos que debe ser un modelo 
que transcenda as situacións das 
maiorías, que ten que ser un mo-
delo de nova organización e nova 
forma de goberno municipal, que 
transcenda ás necesidade dunha 
aritmética ou doutra porque é 
tempo dunha nova política. Nós 
comprometémonos con absoluta 
lealdade. Lidere vostede ese acor-
do global e o partido socialista, 

da da vontade cidadá. E vostede 
que a interpreta e que a interpre-
tou e que no seu discurso de toma 
de posesión falou reiteradamente 
desa (…).  
 
Eu pídolle de novo, como remate 
da intervención, pídolle que a in-
terprete, e en virtude desa vonta-
de cidadá lidere un acordo glo-
bal. E traia aquí un acordo glo-
bal.  Porque ten que facelo voste-
de, señor alcalde. Porque vostede 
ten  a responsabilidade de liderar  
a cidade, de liderar á maioría, 
non, a totalidade. Vostede ten a 
responsabilidade,  liderar esa 
(…). Nós faremos todos os esfor-
zos porque cremos que é bon que 
haxa máis comisións, que é bon 
que haxa máis traballo, que é bon 
que haxa un xeito diferente. E por 
certo, imos comprometernos aquí 
hoxe, para que dentro de catro 
anos o poda ler nas actas. A que 
sexa un modelo que transcenda 
unha situación de goberno sen 
maioría absoluta.  
 
Cremos que debe ser un modelo 
que transcenda as situacións das 
maiorías, que ten que ser un mo-
delo de nova organización e nova 
forma de goberno municipal, que 
transcenda ás necesidade dunha 
aritmética ou doutra porque é 
tempo dunha nova política. Nós 
comprometémonos con absoluta 
lealdade. Lidere vostede ese 
acordo global e o partido socia-



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

vai a estar aí facilitando a partici-
pación e iniciativa, por suposto,  
A iniciativa e a lexitimidade do 
gobernó e a participación e a ini-
ciativa do Bloque Nacionalista 
Galego, do Partido Popular e do 
Partido Socialista. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
Señor Negreira. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Muchas gracias, señor Ferreiro. 
 
Era o que lle dicía, é que a presi-
dencia debería ser imparcial, neste 
pleno. Usted non o está sendo. E 
hai modelos, pode usted consultar 
ao longo dos diversos concellos, 
Donde se vostede non vai a esa 
imparcialidade, que xa acaba de 
anunciar que non o vai facer, que 
vai a ser un concellal máis de seu 
partido político, vai a ser concellal 
do seu partido político e desde 
eses métodos por arriba de distan-
cia, pois, vai a intentar descalifi-
car e insultar tanto etapas anterio-
res como argumentos (…). Xa o 
acaba de anunciar. Bueno, pois, é 
unha intervención que vostede fai. 
A min me gustaría ter, como ti-
vemos durante moito tempo ao 
longo da democracia nesta corpo-
ración local, un presidente que 

lista, vai a estar aí facilitando a 
participación e iniciativa, por 
suposto,  A iniciativa e a lexitimi-
dade do gobernou e a participa-
ción e a iniciativa do Bloque Na-
cionalista Galego, do Partido Po-
pular e do Partido Socialista. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
Señor Negreira. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
 
Era o que lle dicía, é que a presi-
dencia debería ser imparcial, nes-
te pleno. Vostede non o está sen-
do. E hai modelos, pode vostede 
consultar ao longo dos diversos 
concellos, Onde se vostede non 
vai a esa imparcialidade, que xa 
acaba de anunciar que non o vai 
facer, que vai  ser un concelleiro 
máis do seu partido político, vai a 
ser concelleiro do seu partido 
político e desde eses métodos por 
arriba de distancia, pois, vai a 
tentar descualificar e insultar tan-
to etapas anteriores como argu-
mentos (…). Xa o acaba de anun-
ciar. Bo, pois, é unha intervención 
que vostede fai. A min gustaríame 
ter, como tivemos durante moito 
tempo ao longo da democracia 
nesta corporación local, un presi-



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

dende logo non se dedicara desde 
o púlpito no que vostede está a 
facer aseveracións do resto de 
compañeiros que están neste pleno 
e tomar as decisións do xeito máis 
imparcial. Eu tamén, a verdade 
que lle chamei incapacitados ao 
resto do seu grupo para facer valo-
racións sobre as propostas que 
trae aquí, pois, non me parece, 
tampouco, queridos, concelleiros, 
moi capacitados, estou seguro, 
para que poideran intervir, pero 
espero que o podan facer ao longo 
do resto de corporacións. 
 
 
E logo o que me parece unha falta 
de respecto total, señor Ferreiro, é 
que no twitter oficial deste conce-
llo, estea aparecendo agora Xulio 
Ferreiro decindo, sobre unha vo-
tación que ainda non tuvo lugar, a 
súa opinión, Xulio Ferreiro.  O PP 
e o Grupo Socialista, comparten 
unha visión sobre as retribucións 
que non é asumible para este go-
berno municipal. Se ha emitido 
antes de la votación de este pleno. 
Segundo twitter, fai vinte e sete 
minutos, Xulio Ferreiro. Dignifi-
car o traballo da oposición non 
pode ser  unha regalía, un privile-
xio, un accidente e unha peaxe. 
Abrimos María Pita. Esto xa antes 
da votación fai vinte e sete minu-
tos, según me consta a mín aquí,  
antes de que se tomen decisións 
neste pleno. Me parece… quérolle 
transmitir unha falta de respecto 

dente que dende logo non se dedi-
ca  dende o púlpito no que vostede 
está a facer aseveracións do resto 
de compañeiros que están neste 
pleno e tomar as decisións do xei-
to máis imparcial. Eu tamén, a 
verdade que lle chamei incapaci-
tados ao resto do seu grupo para 
facer valoracións sobre as pro-
postas que trae aquí, pois, non 
paréceme, tampouco, queridos, 
concelleiros, moi capacitados, 
estou seguro, para que poideran 
intervir, pero espero que o podan 
facer ao longo do resto de corpo-
racións. 
 
E logo o que me parece unha falta 
de respecto total, señor Ferreiro, 
é que no twitter oficial deste con-
cello, estea aparecendo agora 
Xulio Ferreiro decindo, sobre 
unha votación que ainda non tivo 
lugar, a súa opinión, Xulio Fe-
rreiro.  O PP e o Grupo Socialis-
ta, comparten unha visión sobre 
as retribucións que non é asumi-
ble para este goberno municipal. 
Emitiuse antes da votación deste 
pleno. 
Segundo twitter, fai vinte e sete 
minutos, Xulio Ferreiro. Dignifi-
car o traballo da oposición non 
pode ser  unha regalía, un privi-
lexio, un accidente e unha peaxe. 
Abrimos María Pita. Isto xa antes 
da votación fai vinte e sete minu-
tos, segundo cónstame a mín aquí,   
antes de que se tomen decisións 
neste pleno. Paréceme… quérolle 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

importante a este que é o máximo 
órgano da cidadanía. Por tanto, 
dito isto a mín me gustaría insistir 
nos argumentos que xa dixemos, 
Creo que están o suficientemente 
ditos ao longo desta sesión  e que  
de novo compartimos que primei-
ro se faga o acordo político  xeral 
e despois podan debatir, calesque-
ra outros acordos. 
 
 
Mire, vostede, si vostede  houbera 
lído a proposta que trae a este 
pleno, que me consta que non o 
fixo, casi por las argumentacións 
que está dando, hai un punto que é 
o punto quinto que di: “se faculta 
á alcaldía presidencia para que, a 
petición dos interesados, e dentro 
das disponibilidades orzamenta-
rias, poida determinar os conce-
lleiros que haberán de desempeñar 
os cargos con dedicación exclusi-
va ou especial dedicación, ou de-
dicación parcial. (…) (…)”. Para 
rebatirlle un pouco está a dicir que 
realmente queda facultado o al-
calde, non ningún outro… Por 
tanto, eu creo que si en termos 
políticos que é o que estamos a 
falar, os grupos nas reunións que 
mantivemos, podemos chegar a un 
acordo, eso e do que se trata e a 
partir de aí todo o resto, e non 
deixar en máns da alcaldía, se iso 
é así ou non o é. Por tanto, creo 
que faltou capacidade de negocia-
ción, creo que faltan temas para 
pechar ese acordo. Vólvolle a di-

transmitir unha falta de respecto 
importante a este que é o máximo 
órgano da cidadanía. Por tanto, 
dito isto a mín gustaríame insistir 
nos argumentos que xa dixemos, 
Creo que están o suficientemente 
ditos ao longo desta sesión e  que  
de novo compartimos que primei-
ro se faga o acordo político  xeral 
e despois podan debater, cales-
quera outros acordos. 
 
Mire, vostede, se vostede  houbera 
lído a proposta que trae a este 
pleno, que me consta que non o 
fixo, case polas argumentacións 
que está a dar, hai un punto que é 
o punto quinto que di: “ facúltase 
á alcaldía presidencia para que, a 
petición dos interesados, e dentro 
das dispoñibilidades orzamenta-
rias, poida determinar os conce-
lleiros que haberán de desempe-
ñar os cargos con dedicación ex-
clusiva ou especial dedicación, ou 
dedicación parcial. (…) (…)”. 
Para rebatirlle un pouco está a 
dicir que realmente queda facul-
tado o alcalde, non ningún ou-
tro… Por tanto, eu creo que se en 
termos políticos que é o que esta-
mos a falar, os grupos nas 
reunións que mantivemos, pode-
mos chegar a un acordo, iso e do 
que se trata e a partir de aí todo o 
resto, e non deixar en máns da 
alcaldía, se iso é así ou non o é. 
Por tanto, creo que faltou capaci-
dade de negociación, creo que 
faltan temas para pechar ese 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

cir que impulse ese acordo políti-
co e que a partir de aí teñamos un 
acordo global para que podamos 
funcionar estos próximos catro 
anos.  
 
E señora Avia Veira, só para de-
cirlle, recordarlle nada máis, que 
vostede fala, non sei se falan por 
parroquias ou por bloque, porque 
fai escasos días, no concello de 
Pontevedra, o alcalde de Ponteve-
dra, o señor Lores, aprobou sala-
rios de sesenta e catro mil euros  e 
creo que aínda sigue sendo do 
Bloque Nacionalista Galego. Non 
sei se cambiou de partido, pero 
polo tanto, quero dicir que cando 
fale de salarios de outros que lle 
parece, non sei se é vostede per-
soalmente ou é como grupo políti-
co. 
 
En todo caso, señor alcalde, apro-
veite, de verdade, a diposición que 
temos todos os grupos políticos e 
conquira un acordo entre todos 
eles de forma que teñamos catro 
anos cunha organización e funcio-
namento consensuado. 
 
 
Nada máis e moitas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Negreira. 
 
Voulle ler outro twitter do Conce-
llo da Coruña que di: “A Carlos 

acordo. Vólvolle a dicir que im-
pulse ese acordo político e que a 
partir de aí teñamos un acordo 
global para que podamos funcio-
nar estes próximos catro anos. 
 
E señora Avia Veira, só para de-
cirlle, recordarlle nada máis, que 
vostede fala, non sei se falan por 
parroquias ou por bloque, porque 
hai escasos días, no concello de 
Pontevedra, o alcalde de Ponte-
vedra, o señor Lores, aprobou 
salarios de sesenta e catro mil 
euros  e creo que aínda segue 
sendo do Bloque Nacionalista 
Galego. Non sei se cambiou de 
partido, pero polo tanto, quero 
dicir que cando fale de salarios 
doutros que lle parece, non sei se 
é vostede persoalmente ou é como 
grupo político. 
 
En todo caso, señor alcalde, 
aproveite, de verdade, a diposi-
ción que temos todos os grupos 
políticos e conquira un acordo 
entre todos eles de forma que te-
ñamos catro anos cunha organi-
zación e funcionamento consen-
suado. 
 
Nada máis e moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Negreira. 
 
Voulle ler outro twitter do Conce-
llo da Coruña que di: “A Carlos 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Negreira, non lle parece compati-
ble que o alcalde interveña e diri-
xa os plenos”.  O que está facendo 
a rede social do Concello da Co-
ruña, é retransmitir este pleno, 
polo tanto cita, ahora non sei, 
dende canto tempo hai, dende as 
dez e dezaseis minutos. Non dixo 
iso, entonces? En fin, non entre-
mos esta discusión. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Quero dicir que si queremos esco-
ller os twitters… 
 
Presidencia 
 
O que está facendo, por primeira 
vez, o que está facendo por 
primeira vez o Concello da Coru-
ña, é retransmitir un pleno a través 
das redes sociais. Claro, iso non se 
fixo nunca, porque non había re-
des sociais neste concello. E aquí, 
está unha intervención do señor 
Negreira, coa cita ao twitter do 
señor Negreira. Entonces esa é a 
retransmisión que se está facendo 
polas redes sociais. O que pasa é 
que temos que ver as cousas no 
seu conxunto e saber manexar ben 
o aparato. 
 
Por suposto que todos os conce-
lleiros da Marea Atlántica están 
moi ben preparados para intervir 
neste pleno, por suposto, senón, 
non  serían concelleiros da  Marea 
Atlántica. Outra cuestión é que eu 

Negreira, non lle parece compati-
ble que o alcalde interveña e diri-
xa os plenos”.  O que está facen-
do a rede social do Concello da 
Coruña, é retransmitir este pleno, 
polo tanto cita, agora non sei, 
dende canto tempo hai, dende as 
dez e dezaseis minutos. Non dixo 
iso, entón? En fin, non entremos 
esta discusión. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Quero dicir que se queremos es-
coller os twitters… 
 
Presidencia 
 
O que está a facer, por primeira 
vez, o que está a facer  por 
primeira vez o Concello da Coru-
ña, é retransmitir un pleno a tra-
vés das redes sociais. Claro, iso 
non se fixo nunca, porque non 
había redes sociais neste conce-
llo. E aquí, está unha intervención 
do señor Negreira, coa cita ao 
twitter do señor Negreira. Entón 
esa é a retransmisión que se está 
a facer  polas redes sociais. O que 
pasa é que temos que ver as cou-
sas no seu conxunto e saber ma-
nexar ben o aparello. 
 
Por suposto que todos os conce-
lleiros da Marea Atlántica están 
moi ben preparados para intervir 
neste pleno, por suposto, senón, 
non  serían concelleiros da  Ma-
rea Atlántica. Outra cuestión é 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

me agoche detrás da súa compe-
tencia, non o vou facer, non me 
vou a agochar. Vou a dar a cara 
porque entendo é así, e aquí está a 
miña cara para que se faga o que 
se queira con ela. 
 
Evidentemente, o acordo e como 
se está o acordo, e como se redac-
ta ese acordo ten que ver cunha 
tradición que existe neste concello 
sobre como se redactan os acordos 
de retribucións e dedicacións, de 
cómo se fixo sempre.  
 
Evidentemente este alcalde, non 
vai a facer nada en orden a atribu-
ción de competencias, baixo este 
acordo que non coincida co acor-
do político de aí detrás, iso é evi-
dente. 
 
Polo tanto esa é a cuestión. Repi-
to, novamente, se queremos falar 
do acordo, (…) a non escoitar na-
da que teña que ver coa literalida-
de do acordo, excepto o que acaba 
de dicir que estaba no acordo de 
hai catro anos, no de hai oito e no 
de hai dous.  
 
Entonces, esa é a situación. Non 
acabamos de falar do que real-
mente estamos discutindo e eu 
fixen unha proposta ben clara, ou 
este grupo municipal fixo unha 
proposta ben clara, ou o goberno 
fixo unha proposta ben clara e eu 
sigo sen saber, despois, de rematar 
este pleno, cales son esas cues-

que eu me agoche detrás da súa 
competencia, non o vou facer, non 
me vou a agochar. Vou a dar a 
cara porque entendo é así, e aquí 
está a miña cara para que se faga 
o que se queira con ela. 
 
Evidentemente, o acordo e como 
se está o acordo, e como se redac-
ta ese acordo ten que ver cunha 
tradición que existe neste concello 
sobre como se redactan os acor-
dos de retribucións e dedicacións, 
de como se fixo sempre.  
 
Evidentemente este alcalde, non 
vai a facer nada en orde a atribu-
ción de competencias, baixo este 
acordo que non coincida co acor-
do político de aí detrás, iso é evi-
dente. 
 
Polo tanto esa é a cuestión. Repi-
to, novamente, querer falar do 
acordo, (…) a non escoitar nada 
que teña que ver coa literalidade 
do acordo, excepto o que acaba 
de dicir que estaba no acordo de 
hai catro anos, non de hai oito e 
non de hai dous.  
 
Entón, esa é a situación. Non 
acabamos de falar do que real-
mente estamos discutindo e eu 
fixen unha proposta ben clara, ou 
este grupo municipal fixo unha 
proposta ben clara, ou o goberno 
fixo unha proposta ben clara e eu 
sigo sen saber, despois, de rema-
tar este pleno, cales son esas 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

tións, desta proposta que non po-
den ser asumidas polos grupos. En 
todo caso, o que procede é vota-
las.  
 
Moitas grazas. 
 
Votación asunto número cinco 

 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número cinco referenciado en el  
orde del día, producíndose el se-
guinte resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 vo-
tos). 
 
Vota en contra el Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) 10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo Munici-
pal do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Gale-
go/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 
No se aprueba la propuesta de 
acuerdo. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 

cuestións, desta proposta que non 
poden ser asumidas polos grupos. 
En todo caso, o que procede é 
votalas.  
 
Moitas grazas. 
 

Votación asunto número cinco 
 
Seguidamente pola presidencia 
someter a votación o asunto nú-
mero cinco referenciado na orde 
do día, producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 vo-
tos). 
 
Vota en contra o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) 10 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Gale-
go/Asembleas Abertas (BNG/AA) 
(1 voto). 
 
Non se aproba a proposta de 
acordo. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
Unha vez rematados todos os pun-
tos da orde do día, remátase a se-
sión. 
 
Ao non haber máis asuntos que 
tratar, e ás dez horas e trinta e ca-
tro minutos, a presidencia remata 
a sesión, e redáctase a presente 
acta que asinan e autorizan a al-
caldía presidencia e o secretario 
xeral; todo elo consonte co dis-
posto no artigo 110.2 do Real de-
creto 2568/86, do 28 de novem-
bro, no que se aproba o Regula-
mento de organización, funciona-
mento e réxime xurídico das enti-
dades locais.   

 
Unha vez rematados todos os 
puntos da orde do día, remátase a 
sesión. 
 
No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las diez horas y 
treinta y cuatro minutos por la 
Presidencia se levanta la sesión, 
redactándose la presente acta que 
firman y autorizan la Alcaldía 
Presidencia y el Secretario Gene-
ral; todo ello en conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 110.2 
del Real Decreto 2568/86, de 28 
de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 


