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SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO PLENO DE 
FECHA VEINTITRÉS DE 
JULIO DE DOS MIL QUINCE 
 
En el Salón de Sesiones de las 
Casas Consistoriales de la ciudad 
de A Coruña, a veintitrés de julio 
de dos mil quince. Bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. 
Alcalde, Don Xulio Xosé 
Ferreiro Baamonde  y con la 
asistencia de los concejales, 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 Carreira. D. 
Daniel Díaz Grandío. Dª María 
García Gómez D. Carlos 
Negreira Souto. Dª Rosa María 
Gallego Neira. Dª Rosa María 
Lendoiro Otero. Dª Lucía 
Canabal Pérez. D. Miguel 
Lorenzo Torres. Dª María 
Begoña Freire Vázquez. D. 
Roberto Luis Coira Andrade. D. 
Martín Fernández Prado. D. 
Francisco José Mourelo 
Barreiro. Dª Mariel Padín 
Fernández Dª María del Mar 
Barcón Sánchez. D. José 
Manuel García Pérez. Dª Silvia 
Longueira Castro. D. José 
Manuel Dapena Varela. Dª 
Eudoxia María Neira 
Fernández. D. Fito Ferreiro 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DO EXCELENTÍSIMO 
CONCELLO PLENO DE DATA 
VINTE E TRES DE XULLO DE 
DOUS MIL QUINCE 
 
No Salón de Sesións da Casa do 
Concello da cidade da Coruña, a 
vinte e tres de xullo de dous mil 
quince. Baixo a presidencia do 
Excmo. Sr. Alcalde, 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 
Carreira. D. Daniel Díaz 
Grandío. Dª María García 
Gómez D. Carlos Negreira Souto. 
Dª Rosa María Gallego Neira. Dª 
Rosa María Lendoiro Otero. Dª 
Lucía Canabal Pérez. D. Miguel 
Lorenzo Torres. Dª María 
Begoña Freire Vázquez. D. 
Roberto Luis Coira Andrade. D. 
Martín Fernández Prado. D. 
Francisco José Mourelo 
Barreiro. Dª Mariel Padín 
Fernández Dª María del Mar 
Barcón Sánchez. D. José Manuel 
García Pérez. Dª Silvia 
Longueira Castro. D. José 
Manuel Dapena Varela. Dª 
Eudoxia María Neira Fernández. 
D. Fito Ferreiro Seoane. Dª. Avia 
Veira González, reuníuse, previa 
convocatoria regulamenta-
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Seoane. Dª. Avia Veira 
González, se reunió, previa 
convocatoria reglamentariamente 
circulada, el Excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria en 
primera convocatoria. 
 
Da fe del acto el infrascrito 
Secretario General del Pleno, don 
Manuel José Díaz Sánchez, 
hallándose además presente el 
Interventor General don Ángel 
David Murado Codesal. 
 
Siendo las diecisiete horas y cinco 
minutos, por la Presidencia se 
declara abierta la sesión 
pasándose a tratar de los 
siguientes asuntos incluidos en el 
orden del día. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi boa tarde, a todos e a todas. 
Concelleiros e concelleiras, 
xornalistas, traballadores do 
Concello, veciños e veciñas da 
Coruña. 
 
Damos comezo a este pleno 
extraordinario do Concello da 
Coruña. 
 
I – PARTE RESOLUTIVA 
 
Señor Secretario General 
 

riamente circulada, o 
excelentísimo Concello Pleno, co 
obxecto de realizar sesión 
extraordinaria en primeira 
convocatoria. 
 
 
 
Da fe do acto o infraescrito 
secretario xeral do Pleno, don 
Manuel José Díaz Sánchez, e 
atópase ademáis presente o 
interventor xeral don Ángel David 
Murado Codesal. 
 
Ás dezasete horas e cinco 
minutos, a presidencia declara 
iniciada a sesión e pasa a tratar 
os seguintes asuntos incluidos na 
orde do día. 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi boa tarde, a todos e a todas. 
Concelleiros e concelleiras, 
xornalistas, traballadores do 
Concello, veciños e veciñas da 
Coruña. 
 
Damos comezo a este pleno 
extraordinario do Concello da 
Coruña. 
 
I - PARTE RESOLUTIVA. 
 
Señor Secretario Xeral 
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44 - Aprobación acta. 
 
Acta: Remitida a todos e cada un 
dos membros corporativos, copia 
do borrador da acta da sesión 
extraordinaria anterior, realizada o 
día once de xullo de dous mil 
quince, esta dáse por lída, e 
procédese a súa aprobación. 
 
Presidencia 
 
Algo que alegar á Acta? Dámola 
por aprobada. 
 
Señor Secretario General 
 
Comunicacións da Alcaldía. 
 
Presidencia 
 
Non hai comunicacións. 
 
Señor Secretario General 
 
Asunto segundo. 
 
45 – Acuerdo comprensivo de 
organización del pleno. 
 
Asunto.- Acuerdo comprensivo 
de la organización del pleno en 
cuanto a  la periodicidad de las 
sesiones y creación y composición 
de las comisiones informativas, 
así como del  réxime de 
retribuciones, asistencias e 
indemnizaciones de los miembros 
de la corporación. 
 

44 - Aprobación acta. 
 
Acta: Remitida a todos e cada un 
dos membros corporativos, copia 
do borrador da acta da sesión 
extraordinaria anterior, realizada 
o día once de xullo de dous mil 
quince, esta dáse por lída, e 
procédese a súa aprobación. 
 
Presidencia 
 
Algo que alegar á Acta? Dámola 
por aprobada. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Comunicacións da Alcaldía. 
 
Presidencia 
 
Non hai comunicacións. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Asunto segundo. 
 
45 – Acordo comprensivo de 
organización do pleno. 
 
Asunto.- Acordo comprensivo da 
organización do pleno en canto á 
periodicidade das sesión e 
creación e composición das 
comisións informativas, así como 
do réxime de retribucións, 
asistencias e indemnizacións dos 
membros da Corporación. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 4 - 
 

 
 

Presidencia 
 
Moi ben, traemos polo tanto, a 
pleno esta proposta de 
organización que agardamos 
reciba o apoio unánime desta 
Corporación, deste pleno, dado 
que o que non fai esta proposta é 
máis que recoller o acordo 
asinado por todos os Grupos 
Municipais o día vinte de xullo.  
 
Acordo político que se 
incorporará ao expediente destas 
propostas, e finalmente, como así 
agardamos, é aprobada.  
 
E facelo dun xeito, eu entendo que 
novedoso, dado que detectamos 
que non existía no Concello da 
Coruña, un documento, unha 
ferramenta que lle permitíse aos 
cidadáns e os Grupos coñecer, en 
cada momento, a organización da 
vida municipal. Polo tanto, 
ademais de traer a pleno, os 
acordos propios da competencia 
deste órgano, propoñemos un 
texto refundido de organización 
que ten única e exclusivamente un 
valor instrumental porque se irán 
a él incorporando sucesivos 
acordos que, tomados en cada un 
dos órganos competentes vaian 
regulando a vida do Concello, a 
vida orgánica do Concello.  
 
O que traemos hoxe, en 
cumprimento tanto deste acordo 
político é o debate á aprobación a 

Presidencia 
 
Moi ben, traemos polo tanto, a 
pleno esta proposta de 
organización que agardamos 
reciba o apoio unánime desta 
Corporación, deste pleno, dado 
que o que non fai esta proposta é 
máis que recoller o acordo 
asinado por todos os Grupos 
Municipais o día vinte de xullo.  
 
Acordo político que se 
incorporará ao expediente destas 
propostas, e finalmente, como así 
agardamos, é aprobada.  
 
E facelo dun xeito, eu entendo que 
novo, dado que detectamos que 
non existía no Concello da 
Coruña, un documento, unha 
ferramenta que lle permitíse aos 
cidadáns e os Grupos coñecer, en 
cada momento, a organización da 
vida municipal. Polo tanto, 
ademais de traer a pleno, os 
acordos propios da competencia 
deste órgano, propoñemos un 
texto refundido de organización 
que ten única e exclusivamente un 
valor instrumental porque se irán 
a él incorporando sucesivos 
acordos que, tomados en cada uns 
dos órganos competentes vaian 
regulando a vida do Concello, a 
vida orgánica do Concello.  
 
O que traemos hoxe, en 
cumprimento tanto deste acordo 
político é o debate á aprobación a 
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pleno, os debates dos acordos que 
teñen que ver coa periodicidade 
das sesións, a organización das 
comisións, e o réxime de 
dedicacións e retribucións. 
 
En canto ao primeiro, a 
periodicidade das sesións do 
pleno, será a de organizar un 
pleno ordinario o primeiro luns de 
cada mes ás dezasete horas, 
declarando inhábil, a efectos de 
celebración de sesión, o mes de 
agosto. 
 
En segundo lugar, en canto ás 
comisións informativas de pleno, 
constitúesen as seguintes 
comisións:  
 
-Comisión de Rexeneración 
Urbana, Dereito a Vivenda. 
 
-Comisión de Facenda e 
Administración que, actuará a súa 
vez, como Comisión Especial de 
Contas para o examen, estudo e 
informe de todas as contas 
orzamentarias, e 
extrapresupuestarias que debe 
aprobar o pleno e que, tamén, 
exercerá o seguimento da 
execución orzamentaria dos 
asuntos que se somentan a pleno e 
procedan da ofina orzamentaria. 
Esta Comisión, como todas as 
demais, elaborará un informe 
trimestral que se someterá a 
debate e aprobación no pleno. 
 

pleno, os debates dos acordos que 
teñen que ver coa periodicidade 
das sesións, a organización das 
comisións, e o réxime de 
dedicacións e retribucións. 
 
En canto ao primeiro, a 
periodicidade das sesións do 
pleno, será a de organizar un 
pleno ordinario o primeiro luns 
de cada mes ás dezasete horas, 
declarando inhábil, a efectos de 
realización de sesión, o mes de 
agosto. 
 
En segundo lugar, en canto ás 
comisións informativas de pleno, 
constitúesen as seguintes 
comisións:  
 
-Comisión de Rexeneración 
Urbana, Dereito a Vivenda. 
 
-Comisión de Facenda e 
Administración que, actuará a 
súa vez, como Comisión Especial 
de Contas para o exame, estudo e 
informe de todas as contas 
orzamentarias, e 
extrapresupuestarias que debe 
aprobar o pleno e que, tamén, 
exercerá o seguimento da 
execución orzamentaria dos 
asuntos que se somentan a pleno e 
procedan da ofina orzamentaria. 
Esta Comisión, como todas as 
demais, elaborará un informe 
trimestral que se someterá a 
debate e aprobación no pleno. 
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-Comisión de Emprego e 
Economía Social.  
 
-Comisión de Xustiza e Coidados. 
 
-Comisión de Cultura, Deporte e 
coñecemento que, inclúe, 
ademais, a Área de  
Normalización Lingüística. 
 
-Comisión de Igualdade e 
Diversidade. 
 
-Comisión de Participación e 
Innovación Democrática. Que, 
tamén, elaborará un informe 
trimestral, que se someterá a 
debate e aprobación do pleno. 
 
-Comisión de Medio Ambiente. 
 
-Comisión de Mobilidade 
Sostible. 
 
-Comisión de Voceiros de Grupos 
Municipais. 
 
-Comisión de Seguridade. 
 
-Comisión de Transparencia. 
 
-Comisión de Honras e 
Distincións. 
 
Ademais, se crean as Comisións 
Especiais de Suxestións e 
Reclamacións, así como a de 
Reforma do Regulamento 
Orgánico Municipal e do 
Regulamento Orgánico de 

-Comisión de Emprego e 
Economía Social. 
 
Comisión de Xustiza e Coidados. 
 
-Comisión de Cultura, Deporte e 
coñecemento que, inclúe, 
ademais, a Área de 
Normalización  Lingüística. 
 
-Comisión de Igualdade e 
Diversidade. 
 
-Comisión de Participación e 
Innovación Democrática. Que, 
tamén, elaborará un informe 
trimestral, que se someterá a 
debate e aprobación do pleno. 
 
-Comisión de Medio Ambiente. 
 
-Comisión de Mobilidade 
Sostible. 
 
-Comisión de Voceiros de Grupos 
Municipais. 
 
-Comisión de Seguridade. 
 
-Comisión de Transparencia. 
 
-Comisión de Honras e 
Distincións. 
 
Ademais, créanse as Comisións 
Especiais de Suxestións e 
Reclamacións, así como a de 
Reforma do Regulamento 
Orgánico Municipal e do 
Regulamento Orgánico de 
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Participación Cidadá. Estas 
Comisións estarán integradas por 
un representante de cada Grupo 
Municipal que terán voto 
ponderado. E así mesmo o acordo 
político inclúe que a presidencia 
será repartida entre os diversos 
Grupos Municipais, 
correspondendolle cinco 
presidencias ao Grupo de 
Goberno, Grupo de Marea 
Atlántica, cinco ao Partido 
Popular, tres ao Partido Socialista 
e un ao Bloque Nacionalista 
Galego. 
 
Por último traese o relativo a 
retribucións, asistencias e 
indemnizacións dos membros da 
Corporación, que será o seguinte:  
 
O Alcalde, terá unha retribución 
de coarenta mil euros brutos 
anuais. 
 
Os Tenentes de Alcalde e 
Concelleiros con Áreas de Xestión 
e Delegacións de atribucións do 
Alcalde ou Xunta de Goberno 
Local, terán unha dedicación de 
trinta e cinco mil euros brutos 
anuais. Ambos, Alcalde e 
Concelleiros da Área de Goberno, 
exercerán a súa dedicación en 
réxime de exclusividade.  
 
En terceiro lugar, haberá unha 
adicación de seis horas por 
xornada laborable, de vinte e sete 
mil euros brutos anuais, para o 

Participación Cidadá. Estas 
Comisións estarán integradas por 
un representante de cada Grupo 
Municipal que terán voto 
ponderado. E así mesmo o acordo 
político inclúe que a presidencia 
será repartida entre os diversos 
Grupos Municipais, 
correspondendolle cinco 
presidencias ao Grupo de 
Goberno, Grupo de Marea 
Atlántica, cinco ao Partido 
Popular, tres ao Partido 
Socialista e un ao Bloque 
Nacionalista Galego. 
 
Por último traese o relativo a 
retribucións, asistencias e 
indemnizacións dos membros da 
Corporación, que será o seguinte:  
 
O Alcalde, terá unha retribución 
de coarenta mil euros brutos 
anuais. 
 
Os Tenentes de Alcalde e 
Concelleiros con Áreas de Xestión 
e Delegacións de atribucións do 
Alcalde ou Xunta de Goberno 
Local, terán unha dedicación de 
trinta e cinco mil euros brutos 
anuais. Ambos, Alcalde e 
Concelleiros da Área de Goberno, 
exercerán a súa dedicación en 
réxime de exclusividade.  
 
En terceiro lugar, haberá unha 
adicación de seis horas por 
xornada laborable, de vinte e sete 
mil euros brutos anuais, para o 
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voceiro e voceira do Grupo 
Municipal ou outro concelleiro, o 
que quede designado, por cada 
Grupo en substitución do voceiro 
ou voceira. 
 
E finalmente os Concelleiros ou 
Concelleiras que pertecen a 
Grupos Municipais, e exercen a 
súa función en réxime de 
dedicación parcial cun  mínimo de 
catro horas por xornada, terán 
unha dediación de vinte mil euros 
brutos anuais. 
 
Ademais disto, se aproba un 
réxime de indemnizacións e 
existencias de cento oitenta euros 
por sesión aos plenos, cun 
máximo de dúas asistencias, e de 
noventa euros por asistencia a 
comisión, cun máximo de dúas 
asistencias, ambas e mensuais.  
 
Estas dedicacións das que 
acabamos de falar, se reparten 
segundo o acordo político, ao que 
chegaron os Grupos en canto a 
Marea Atlántica, tera dedicación 
do Alcalde, máis oito dedicacións 
exclusivas. O Grupo do Partido 
Popular, terá nove dedicacións 
parciais, o  Grupo do Partido 
Socialista seis dedicacións 
parciais e, o Grupo do Bloque 
Nacionalista Galego, unha 
dedicación parcial.  
 
Este é o acordo que se somete ao 
pleno. A continuación teñen a 

voceiro e voceira do Grupo 
Municipal o outro concelleiro, o 
que quede nomeado, por cada 
Grupo en substitución do voceiro 
ou voceira. 
 
E finalmente os Concelleiros ou 
Concelleiras que pertecen a 
Grupos Municipais, e exercen a 
súa función en réxime de 
dedicación parcial cun  mínimo 
de catro horas por xornada, terán 
unha dediación de vinte mil euros 
brutos anuais. 
 
Ademais disto, se aproba un 
réxime de indemnizacións e 
existencias de cento oitenta euros 
por sesión aos plenos, cun 
máximo de dúas asistencias, e de 
noventa euros por asistencia a 
comisión, cun máximo de dúas 
asistencias, ambas  e mensuais.  
 
Estas dedicacións das que 
acabamos de falar, repártesen 
segundo o acordo político, ao que 
chegaron os Grupos en canto a 
Marea Atlántica, tera dedicación 
do Alcalde, máis oito dedicacións 
exclusivas. O Grupo do Partido 
Popular, terá nove dedicacións 
parciais, o  Grupo do Partido 
Socialista seis dedicacións 
parciais e, o Grupo do Bloque 
Nacionalista Galego, unha 
dedicación parcial.  
 
Este é o acordo que se somete ao 
pleno. A continuación teñen a 
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palabra os voceiros e voceiras dos 
Grupos Municipais, comenzando 
polo Bloque Nacionalista Galego. 
 
 
Señora Veira González 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Desde o Bloque Nacionalista 
Galego, anunciamos o noso voto a 
favor da proposta que se trae hoxe 
a pleno, pois, foi asinada polos 
catro Grupos Políticos que 
conformamos esta Corporación. 
 
No anterior  pleno, xa fixen 
referencia a aquelas cuestións nas 
que foi mellorada a proposta 
inicial que nos presentara o Grupo 
de Goberno na primeira reunión 
multilateral e polo tanto, nese 
sentido non me vou repetir. 
 
Si quixera facer unha reflexión 
sobre o proceso que nos levou ata 
aquí e que nos ten que levar a 
tomar nota e aprender para o que 
nos fica de mandato que non son 
nada menos que catro anos. 
 
Desde o BNG, desde logo, 
pensamos que se podía ter feito 
mellor e sobre todo que podía 
terse feito pensando máis nos 
intereses da Coruña, das 
coruñesas e coruñeses, e non tanto 
nos intereses dos Grupos 
políticos. Neste sentido, nós 
fumos sinceiros e coherentes en 

palabra os voceiros e voceiras 
dos Grupos Municipais, 
comezando polo Bloque 
Nacionalista Galego. 
 
Señora Veira González 
 
Grazas, señor Alcalde. 
 
Desde o Bloque Nacionalista 
Galego, anunciamos o noso voto 
a favor da proposta que se trae 
hoxe a pleno, pois, foi asinada 
polos catro Grupos Políticos que 
conformamos esta Corporación. 
 
No anterior  pleno, xa fixen 
referencia a aquelas cuestións nas 
que foi mellorada a proposta 
inicial que nos presentara o 
Grupo de Goberno na primeira 
reunión multilateral e polo tanto, 
nese sentido non me vou repetir. 
 
Se quixera facer unha reflexión 
sobre o proceso que nos levou ata 
aquí e que nos ten que levar a 
tomar nota e aprender para o que 
nos fica de mandato que non son 
nada menos que catro anos. 
 
Desde o BNG, desde logo, 
pensamos que se podía ter feito 
mellor e sobre todo que podía 
terse feito pensando máis nos 
intereses da Coruña, das 
coruñesas e coruñeses, e non 
tanto nos intereses dos Grupos 
políticos. Neste sentido, nós fumos 
sinceros e coherentes en todo 
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todo momento nas reunións, ainda 
que con flexibilidade e mantendo 
a nosa disposición a chegar ao 
acordo.  
 
De feito, no anterior pleno, 
votamos a favor, dado que foron 
aceptadas as nosas iniciativas. 
Entendiamos que o que se 
propoñía no acordo para os 
Grupos Políticos era suficiente e, 
incluso, propuxemos a rebaixa na 
retribución desta concelleira, 
cousa que finalmente así 
aconteceu. 
 
O que non compartimos foron as 
formas e as mudanzas de criterio 
no modelo de negociación. E 
quero facer esta crítica de cara a 
tomarmos nota e aprendernos para 
vindeiras ocacións, porque o que 
aconteceu é que se iniciaron logo 
da investidura as negociacións cos 
Grupos por separado excluíndo o 
BNG, cando estas negociacións se 
atascaron xuntouse a todos os 
Grupos. Cando as renunións 
multilaterais no fructificaron, ten 
lugar o pleno de organización. E 
logo dun pleno do que non se 
chega a acordar nada, tárdase 
catro días en poñerse en contacto 
cos Grupos de novo. Volver ás 
reunións por separado e para 
rematar, xuntar de novo a todos 
cunha proposta de acordo que con 
algunha modificación veu sendo a 
que se asinou e a que se trae hoxe 
como anexo.  

momento nas reunións, ainda que 
con flexibilidade e mantendo a 
nosa disposición a chegar ao 
acordo.  
 
De feito, no anterior pleno, 
votamos a favor, dado que foron 
aceptadas as nosas iniciativas. 
Entendiamos que o que se 
propoñía no acordo para os 
Grupos Políticos era suficiente e, 
mesmo, propuxemos a rebaixa na 
retribución desta concelleira, 
cousa que finalmente así 
aconteceu. 
 
O que non compartimos foron as 
formas e as mudanzas de criterio 
no modelo de negociación. E 
quero facer esta crítica para 
tomarmos nota e aprendernos 
para vindeiras ocacións, porque o 
que aconteceu é que se iniciaron 
logo da investidura as 
negociacións cos Grupos por 
separado excluíndo o BNG, cando 
estas negociacións atascáronse 
xuntouse a todos os Grupos. 
Cando as renunións multilaterais 
non frutificaron, ten lugar o pleno 
de organización. E logo dun pleno 
do que non se chega a acordar 
nada, tárdase catro días en 
poñerse en contacto cos Grupos 
de novo. Volver ás reunións por 
separado e para rematar, xuntar 
de novo a todos cunha proposta 
de acordo que con algunha 
modificación veu sendo a que se 
asinou e a que se trae hoxe como 
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Agardamos desde o BNG que a 
tónica xeral do mandato sexa 
outra porque se nos atascamos 
nun pleno de organización, que 
normalmente adoita ser algo máis 
ben rápido, ou incluso de trámite 
non quero pensar no que pode 
acontecer diante dun orzamento, 
diante dun modificativo de 
crédito. Por iso é importante 
aprendermos desta situación. E 
insistimos na nosa disposición a 
chegar a acordos en pro do pobo 
da Coruña, dos intereses xerais da 
cidade. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Partido Socialista de Galicia. 
 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor Alcalde. Boas 
tardes a todos e a todas. 
 
Ben, nós queremos comezar 
amosando a nosa satisfacción por 
este acordo unánime e dende logo 
amosando a responsabilidade dos 
socialistas e das socialistas  
coruñeses, nesta cuestión, nesta 
cuestión da organización 
municipal, seremos quen de 

anexo.  
 
Agardamos desde o BNG que a 
tónica xeral do mandato sexa 
outra porque se nos atascamos 
nun pleno de organización, que 
normalmente adoita ser algo máis 
ben rápido, o mesmo de trámite 
non quero pensar no que pode 
acontecer diante dun orzamento, 
diante dun modificativo de 
crédito. Por iso é importante 
aprendermos desta situación. E 
insistimos na nosa disposición a 
chegar a acordos en prol do pobo 
da Coruña, dos intereses xerais 
da cidade. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Partido Socialista de 
Galicia. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor Alcalde. Boas 
tardes a todos e a todas. 
 
Ben, nós queremos comezar 
amosando a nosa satisfacción por 
este acordo unánime e dende logo 
amosando a responsabilidade dos 
socialistas e das socialistas  
coruñeses, nesta cuestión, nesta 
cuestión da organización 
municipal, seremos quen de 
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responder á responsabilidade e 
que asumimos neste novo marco 
organizativo.  
 
Para nós é un acordo que amosa 
as craras un novo contorno. Un 
contorno, seguramente, dicía, eu 
no anterior pleno, non desexado 
polas organizacións políticas 
porque seguramente que todos nós 
saímos a sacar unha maoiría 
absoluta, pero quixeron os 
coruñeses e as coruñesas, bueno, 
pois, sentarnos nun entorno sen 
maiorías, polo tanto no que é 
imprescindible falar, no que é 
imprescindible dialogar, no que é 
imprescindible chegar a 
consensos.  
 
Ben, as negociacións remataron, 
finalmente, cun modelo 
organizativo que a nós nos parece 
que presenta unhas posibilidades, 
unhas  ferramentas que farán 
posible, precisamente, que dese 
diálogo, que deses consensos, 
sexamos quen de poñer en marcha 
políticas activas para mellorar a 
vida dos cidadáns, porque é obvio 
que  este marco organizativo, 
sendo, baixo o noso xuízo, un bo 
marco organizativo que aspiramos 
a que perdure no tempo máis alá 
das necesidades aritméticas, ou 
das maiorías existentes non 
garante que o fagamos ben.  
 
 
Agora só o podemos garantir nós 

responder á responsabilidade e 
que asumimos neste novo marco 
organizativo.  
 
Para nós é un acordo que amosa 
as craras un novo contorno. Un 
contorno, seguramente, dicía, eu 
no anterior pleno, non desexado 
polas organizacións políticas 
porque seguramente que todos 
nós saímos a sacar unha maoiría 
absoluta, pero quixeron os 
coruñeses e as coruñesas, bo, 
pois, sentarnos nunha contorna 
sen maiorías, polo tanto no que é 
imprescindible falar, no que é 
imprescindible dialogar, no que é 
imprescindible chegar a 
consensos.  
 
Ben, as negociacións remataron, 
finalmente, cun modelo 
organizativo que a nós parécenos 
que presenta unhas posibilidades, 
unhas  ferramentas que farán 
posible, precisamente, que dese 
diálogo, que deses consensos, 
sexamos quen de poñer en 
marcha políticas activas para 
mellorar a vida dos cidadáns, 
porque é obvio que  este marco 
organizativo, sendo, baixo o noso 
xuízo, un bo marco organizativo 
que aspiramos a que perdure no 
tempo máis alá das necesidades 
aritméticas, ou das maiorías 
existentes non garante que o 
fagamos ben.  
 
Agora só o podemos garantir nós 
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e dende logo, hoxe, nós, aquí, 
queremos poñer de manifesto o 
compromiso e a responsabilidade 
dos socialistas e das socialistas 
coruñesas de quenes nos sentamos 
aquí, pero  de todos os socialistas 
da Coruña, para que este modelo 
organizativo se transforme tamén 
nunha mellora de vida dos 
cidadáns e dende logo dende, a 
posición na que nos puxeron os 
cidadáns dende aí, traballaremos 
con lealdade á institución, con 
lealdade ás restantes forzas 
políticas pero por riba de todo, 
con lealdade aos coruñeses e as 
coruñesas. 
 
Un novo marco, ademais que… 
bueno, pois, reflicte a pluralidade 
existente hoxe na cidade, pero que 
tamén reflicte a necesidade de 
máis transparencia. As 
posibilidades de participación 
cidadá. Por certo, falaba vostede 
esta mañá, señor Ferreiro, na… 
escoitámolo falar de que ia a 
colgar as declaracións de bens do 
goberno, pedímoslle, o Grupo 
Socialista, pídelle, formalmente 
que nese mismo momento, se 
colguen tamén as declaracións de 
bens e os curriculums de todos os 
concelleiros e as concelleiras, a lo 
menos dos socialistas que están a 
disposición e para que queden a 
disposición de todos os coruñeses. 
 
E finalmente, só  dúas suxestións. 
Bueno, nós pensamos que o 

e dende logo, hoxe, nós, aquí, 
queremos poñer de manifesto o 
compromiso e a responsabilidade 
dos socialistas e das socialistas 
coruñesas de quenes sentámonos 
aquí, pero  de todos os socialistas 
da Coruña, para que este modelo 
organizativo transfórmese tamén 
nunha mellora de vida dos 
cidadáns e dende logo dende, a 
posición na que nos puxeron os 
cidadáns dende aí, traballaremos 
con lealdade á institución, con 
lealdade ás restantes forzas 
políticas pero por riba de todo, 
con lealdade aos coruñeses e as 
coruñesas. 
 
Un novo marco, ademais que… 
Bo, pois, reflicte a pluralidade 
existente hoxe na cidade, pero que 
tamén reflicte a necesidade de 
máis transparencia. As 
posibilidades de participación 
cidadá. Por certo, falaba vostede 
esta mañá, señor Ferreiro, na… 
escoitámolo falar de que ia a 
colgar as declaracións de bens do 
goberno, pedímoslle, o Grupo 
Socialista, pídelle, formalmente 
que nese mesmo momento, se 
colguen tamén as declaracións de 
bens e os curriculums de todos os 
concelleiros e as concelleiras, ao 
menos dos socialistas que están a 
disposición e para que queden a 
disposición de todos os coruñeses. 
 
E finalmente, só  dúas suxestións. 
Bo, nós pensamos que o 
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documento do acordo político 
asinado, debe, efectivamente, 
como vostede ven de dicir, figurar 
no propio expediente. De feito,  
pensabamos que debía de ser eso 
exactamente o que se reflectira na 
orde do día do pleno.  
 
Porque para que máis ou para que 
modifícalo e dar lugar… Bueno, 
pois, a algunha dúbida. En todo 
caso, quedando no anexo o acordo 
de goberno, o acordo político, 
asinado é para nós máis que 
suficiente. É unha pequeña 
aclaración porque vostede falaba 
do tema das retribucións e como 
todos escoitamos algunhas 
declaracións na prensa sen dúbida, 
de responsables políticos, que na 
miña opinión, é que se aburren e 
non teñen nada máis que dicir, 
aclarar que as dietas só as 
cobrarán os concelleiros e as 
concelleiras que non teñan nin a 
adicación exclusiva, ni adicación 
parcial, para que quede negro 
sobre blanco é para que esto non 
se volva a convertir nun arma 
arroxadiza.  
 
En calquera caso, rematar, 
decindo, reiterando o noso 
compromiso de traballar con 
lealdade con todos vostedes, pero 
por riba de todo con lealdade 
polos cidadáns, polos coruñeses. 
Eles quixeron que houbera este 
marco, sexamos responsables. 
Fomos quen de acadar este acordo 

documento do acordo político 
asinado, debe, efectivamente, 
como vostede ven de dicir, figurar 
no propio expediente. De feito,  
pensabamos que debía de ser iso 
exactamente o que se reflectira na 
orde do día do pleno.  
 
Porque para que máis ou para 
que modifícalo e dar lugar… Bo, 
pois, a algunha dúbida. En todo 
caso, quedando no anexo o 
acordo de goberno, o acordo 
político, asinado é para nós máis 
que suficiente. É unha pequena 
aclaración porque vostede falaba 
do tema das retribucións e como 
todos escoitamos algunhas 
declaracións na prensa sen 
dúbida, de responsables políticos, 
que na miña opinión, é que se 
aburren e non teñen nada máis 
que dicir, aclarar que as dietas só 
as cobrarán os concelleiros e as 
concelleiras que non teñan nin a 
adicación exclusiva, nin 
adicación parcial, para que quede  
negro sobre branco é para que 
isto non se volva a converter nun 
arma arroxadiza.  
 
En calquera caso, rematar, 
decindo, reiterando o noso 
compromiso de traballar con 
lealdade con todos vostedes, pero 
por riba de todo con lealdade 
polos cidadáns, polos coruñeses. 
Eles quixeron que houbera este 
marco, sexamos responsables. 
Fomos quen de acadar este 
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e agora que temos este acordo e 
este marco organizativo vamos a 
convertilo en melloras de vida 
para os coruñeses, porque eso é en 
realidade o que queremos todos os 
que nos sentamos aquí. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Polo Grupo do Partido Popular. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Muchas gracias, señor Ferreiro. 
Muy buenas tardes a todos, a 
todos los compañeros, concejales, 
a todo el público que nos 
acompaña, a todos los medios de 
comunicación. 
 
Bueno, yo realmente podría 
suscribir, prácticamente todas las 
palabras que han dicho los 
portavoces anteriores y por tanto, 
casi obviaría mi intervención en la 
medida de lo que este acuerdo es 
lo que hemos pactado los Grupos 
Políticos y que, por tanto, 
anunciarle nuestro voto favorable.  
 
Yo sólo dos cosas podría 
puntualizar o añadir a lo que han 
dicho mis compañeros. La 
primera que este pleno, hoy, 
demuestra que estábamos 
acertados  aquel sábado, del día 

acordo e agora que temos este 
acordo e este marco organizativo 
imos a convertilo en melloras de 
vida para os coruñeses, porque 
iso é en realidade o que queremos 
todos os que nos sentamos aquí. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Polo Grupo do Partido Popular. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
Moi boas tardes a todos, a todos 
os compañeiros, concelleiros, a 
todo o público que nos acompaña, 
a todos os medios de 
comunicación. 
 
Bo, eu realmente podería 
subscribir, practicamente todas as 
palabras que dixeron os 
portavoces anteriores e por tanto, 
case obviaría a miña intervención 
na medida do que este acordo é o 
que pactamos os Grupos Políticos 
e que, por tanto, anunciarlle o 
noso voto favorable.  
 
Eu só dúas cousas podería 
puntualizar ou engadir ao que 
dixeron os meus compañeiros. A 
primeira que este pleno, hoxe, 
demostra que estabamos 
acertados  aquel sábado, do día 
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once de julio, estábamos acertados 
en rechazar lo que se trajo a este 
pleno, porque entendíamos que 
era mejor un acuerdo global y por 
tanto, creo que fue, importante 
que aquel pleno del día once, 
precisamente,  se rechazase, lo 
que se traía y que se sustituyese 
por este acuerdo que es un 
acuerdo global, un acuerdo de 
todos los partidos políticos y en 
esta medida creo que se acierta y 
si acertamos en su día, el día once 
de julio, votando precisamente, en 
contra de aquella propuesta no 
consensuada que se quiso traer al 
pleno. 
 
Segundo, me gustaría subrayar 
porque se habla de la generosidad 
de unos con respecto a otros, de la 
generosidad de diez para los 
diecisiete concejales que estamos 
en este pleno y yo más que de 
generosidad, lo que quería 
referirme y, lo decía así, el día 
once de julio, hablar de voluntad 
política, de voluntad de conciliar 
posiciones, de voluntad de llegar a 
acuerdos que es lo que realmente 
hoy se refleja en este acuerdo. Por 
tanto no se puede hablar de 
generosidad de diez para 
diecisiete sino de entre todos 
intentar cerrar con voluntad 
política, un acuerdo y lo que 
pedíamos justamente aquel día 
once de julio, de tener un impulso 
político para concretar esto que 
hoy estamos haciendo aquí.  

once de xullo, estabamos 
acertados en rexeitar o que se 
trouxo a este pleno, porque 
entendiamos que era mellor un 
acordo global e por tanto, creo 
que foi, importante que aquel 
pleno do día once, precisamente,  
rexeitásese, o que se traía e que 
se substituíse por este acordo que 
é un acordo global, un acordo de 
todos os partidos políticos e nesta 
medida creo que se acerta e se 
acertamos no seu día, o día once 
de xullo, votando precisamente, 
en contra daquela proposta non 
consensuada que se quixo traer 
ao pleno. 
 
Segundo, gustaríame subliñar 
porque se fala da xenerosidade 
duns con respecto a outros, da 
xenerosidade de dez para os 
dezasete concelleiros que estamos 
neste pleno e eu máis que de 
xenerosidade, o que quería 
referirme e, dicíao así, o día once 
de xullo, falar de vontade política, 
de vontade de conciliar posicións, 
de vontade de chegar a acordos 
que é o que realmente hoxe 
reflíctese neste acordo. Por tanto 
non se pode falar de xenerosidade 
de dez para dezasete senón de 
entre todos tentar pechar con 
vontade política, un acordo e o 
que pediamos xustamente aquel 
día once de xullo, de ter un 
impulso político para concretar 
isto que hoxe estamos a facer 
aquí. 
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Por lo tanto vamos a votar en 
positivo. Es verdad que pusimos 
alguna pequeña pega en el tema 
del horario del  pleno porque 
creíamos que era bueno que fuese 
a las nueve y media de la mañana 
quizás para favorecer la labor de 
todos los medios de comunicación 
fundamentalmente y pudieran 
transmitir desde esa hora pues 
todo lo que está aconteciendo y 
eso, yo creo que favorecería el 
conocimiento de todos los 
ciudadanos coruñeses, mejor de lo 
que pasa en el pleno. Estamos 
viendo pues que hoy tampoco, por 
poner a las cinco de la tarde, 
respetando mucho al público que 
nos acompaña, tampoco viene 
muchísimo más público viene el 
que viene. Lo que es importante 
es que todos los medios de 
comunicación, prensa escrita, 
radio, televisiones, puedan dar, a 
lo largo de la mañana información 
sobre este pleno. 
 
Yo creo que ha dicho algo, señor 
Ferreiro, que me complace, 
especialmente que es que este 
acuerdo, no está cerrado del todo. 
Y es verdad que no está cerrado 
del todo, quedan una serie de 
flecos que entre todos debemos ir  
incorporando a ese acuerdo. 
Flecos como son las Comisiones, 
que habla del número, como muy 
bien dijo el señor Ferreiro, no 
recoge qué presidencias, tienen 
unos y otros partidos políticos de 

Por tanto imos votar en positivo. 
É verdade que puxemos algunha 
pequena pega no tema do horario 
do  pleno porque criamos que era 
bo que fose ás nove e media da 
mañá quizais para favorecer o 
labor de todos os medios de 
comunicación fundamentalmente 
e puidesen transmitir dende esa 
hora pois todo o que está a 
acontecer e iso, eu creo que 
favorecería o coñecemento de 
todos os cidadáns coruñeses, 
mellor do que pasa no pleno. 
Estamos a ver pois que hoxe 
tampouco, por poñer ás cinco da 
tarde, respectando moito ao 
público que nos acompaña, 
tampouco vén moitísimo máis 
público vén o que vén. O que é 
importante é que todos os medios 
de comunicación, prensa escrita, 
radio, televisións, poidan dar, ao 
longo da mañá información sobre 
este pleno. 
 
 
Eu creo que dixo algo, señor 
Ferreiro, que me comprace, 
especialmente que é que este 
acordo, non está pechado do 
todo. E é verdade que non está 
pechado do todo, quedan unha 
serie de flocos que entre todos 
debemos ir  incorporando a ese 
acordo. Flocos como son as 
Comisións, que fala do número, 
como moi ben dixo o señor 
Ferreiro, non recolle que 
presidencias, teñen uns e outros 
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esas comisiones. Si sabemos que 
son cinco, cinco y una o dos… 
una, tres, del Bloque, dúas, bueno, 
as que sexan, as que sexan. Cinco, 
cinco, pero non temos en concreto 
quen preside cada unha desas 
comisións. Polo tanto, en fin, 
debemos seguir traballando para 
concretar esa presidencia para ver 
en quen recae. Nos queda o tema 
da Xunta de portavoces que, creo 
que pode ser un bo órgano, tamén, 
para digamos modular todos os 
plenos y, nos queda definir, 
concretamente, que funciones 
tiene esa Junta de Portavoces. Yo 
creo que sería bueno para poder, 
también, modular, como digo, los 
futuros plenos.  
 
 
Y luego los órganos colegiados 
también que hoy no vienen aquí al 
pleno, pero que si forman parte 
del acuerdo, también debemos 
ponernos de acuerdo, sobre 
algunos flecos que quedan 
pendientes y por supuesto su 
composición. Por tanto, creo que 
vamos a tener que continuar 
dialogando en este tema de 
organización y funcionamiento, 
pero hemos puesto unas bases 
importantes para poder 
culminarlo. 
 
Y finalmente, también, me 
gustaría hacer un ruego. Hoy se 
habló de transparencia, por parte 
del señor Ferreiro, por la mañana 

partidos políticos desas 
comisións. Se sabemos que son 
cinco, cinco e unha ou dous… 
unha, tres, do Bloque, dúas, bo, 
as que sexan, as que sexan. 
Cinco, cinco, pero non temos en 
concreto quen preside cada unha 
desas comisións. Polo tanto, en 
fin, debemos seguir traballando 
para concretar esa presidencia 
para ver en quen recae. Quédanos 
o tema da Xunta de portavoces 
que, creo que pode ser un bo 
órgano, tamén, para digamos 
modular todos os plenos e, 
quédanos definir, concretamente, 
que funcións ten esa Xunta de 
Portavoces. Eu creo que sería bo 
para poder, tamén, modular, 
como digo, os futuros plenos.  
 
E logo os órganos colexiados 
tamén que hoxe non veñen aquí 
ao pleno, pero que se forman 
parte do acordo, tamén debemos 
poñernos de acordo, sobre algúns 
flocos que quedan pendentes e 
por suposto a súa composición. 
Por tanto, creo que imos ter que 
continuar dialogando neste tema 
de organización e funcionamento, 
pero puxemos unhas bases 
importantes para poder 
culminalo. 
 
 
E finalmente, tamén, gustaríame 
facer un rogo. Hoxe falouse de 
transparencia, por parte do señor 
Ferreiro, pola mañá e colgáronse 
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y se colgaron unas declaraciones 
de bienes, de retenciones, etcétera,  
que tenían los distintos concejales. 
Nosotros hoy pedimos, 
formalmente, también por escrito, 
dado que ya constaban esas  
declaraciones en poder del 
gobierno municipal que se 
hiciesen también las de estos 
concejales que están aquí, que 
también se habían hecho y por 
tanto, se pidió, formalmente, por 
escrito que se colgaran. Se 
podrían haber puesto ya en la 
web, conjuntamente con las 
anteriores pero que estaban ahí 
para formalmente quedase 
constancia. 
 
Bueno, pues, poco más y bueno, 
creo que es importante que 
sigamos concretando lo que nos 
queda de esta organización y 
funcionamiento y podamos 
terminar aprobando que sí hoy, 
también, pedimos, precisamente a 
iniciativa también del Partido 
Popular, que se pusiese  el 
acuerdo rubricado, creo que 
también como otras fuerzas 
políticas, el acuerdo, rubricado ya 
dentro como anexo. Digamos 
aunque materialmente no es 
votado, pues sí que figurara como 
anexo del acuerdo. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 

unhas declaracións de bens, de 
retencións, etcétera, que tiñan os 
distintos concelleiros. Nós hoxe 
pedimos, formalmente, tamén por 
escrito, dado que xa constaban 
esas  declaracións en poder do 
goberno municipal que se fixesen 
tamén as destes concelleiros que 
están aquí, que tamén se fixeran e 
por tanto, pediuse, formalmente, 
por escrito que se colgasen. 
Poderíanse poñer xa na web, 
conxuntamente cos anteriores 
pero que estaban aí para 
formalmente quedase  constancia. 
 
 
 
 
Bo, pois, pouco máis e bo, creo 
que é importante que sigamos 
concretando o que nos queda 
desta organización e 
funcionamento e podamos 
terminar aprobando que si hoxe, 
tamén, pedimos, precisamente a 
iniciativa tamén do Partido 
Popular, que se puxese  o acordo 
rubricado, creo que tamén como 
outras forzas políticas, o acordo, 
rubricado xa dentro como anexo. 
Digamos aínda que 
materialmente non é votado, pois 
si que figurase como anexo do 
acordo. 
 
Moitas grazas. 
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Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Negreira. 
 
Bueno, evidentemente o primeiro  
que cabe é tamén felicitar a todos 
os grupos por ter chegado a este 
acordo, un acordo que 
evidentemente é un punto de 
inflexión. Eu creo que é un punto 
de non retorno. Non creo que nos 
sucesivos gobernos, nas sucesivas 
corporacións municipais, caiba a 
partir de hoxe outra forma de 
entender as dedicacións, de 
entender o reparto de roles, que é 
o que hoxe inauguramos aquí.  
 
 
É un esforzo, non sei se xeneroso 
ou non, pero dende logo é un 
esforzo que facemos todos e 
todas. Este grupo de goberno, 
evidentemente polo aforro, por ter 
uns salarios acordes, tamén,  coa 
situación que temos ahí, fóra, coa 
situación social. Polo tanto, con 
ese compromiso ético de non 
distanciarnos das persoas ás que 
gobernamos e tamén de ser 
exemplares na xestión e na 
dedicación dos recursos públicos 
que non debemos esquecelos. Non 
son nosos, son de todos os veciños 
e veciñas da Coruña,  
 
Pero ao mesmo tempo estamos 
facendo unha, eu creo, unha 
dotación de medios que nunca foi 
igual nesta corporación municipal, 

Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Negreira. 
 
Bo, evidentemente o primeiro  que 
cabe é tamén felicitar a todos os 
grupos por ter chegado a este 
acordo, un acordo que 
evidentemente é un punto de 
inflexión. Eu creo que é un punto 
de non retorno. Non creo que nos 
sucesivos gobernos, nas sucesivas 
corporacións municipais, caiba a 
partir de hoxe outra forma de 
entender as dedicacións, de 
entender a repartición de roles, 
que é o que hoxe inauguramos 
aquí.  
 
É un esforzo, non sei se xeneroso 
ou non, pero dende logo é un 
esforzo que facemos todos e 
todas. Este grupo de goberno, 
evidentemente polo aforro, por ter 
uns salarios acordes, tamén,  coa 
situación que temos aí, fóra, coa 
situación social. Polo tanto, con 
ese compromiso ético de non 
distanciarnos das persoas ás que 
gobernamos e tamén de ser 
exemplares na xestión e na 
dedicación dos recursos públicos 
que non debemos esquecelos. Non 
son nosos, son de todos os veciños 
e veciñas da Coruña,  
 
Pero ao mesmo tempo estamos 
facendo unha, eu creo, unha 
dotación de medios que nunca foi 
igual nesta corporación 
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para os grupos que non forman 
parte do goberno. E o resto do 
acordo político, efectivamente se 
inclúe, non pode trasladarse tal 
cual ao pleno porque, entendemos, 
que hai que darlle unha forma 
xurídica que hai que poida ter 
forma de acordo de pleno e bueno, 
o acordo é un acordo político. 
Pero, creo que non cabe ningunha 
dúbida de que é  unha tradución 
fiel do que foi ese acordo político. 
 
 
E inclúe, efectivamente, xa 
mañán, una Xunta de Goberno 
Local donde se adoptarán novas 
decisións por parte da mesma. Xa 
se adoptaron, incluso, antes da 
sinatura do acordo determinadas 
decisións da Xunta de Goberno 
Local, como teñen que ver cos 
membros da oposición na Xunta 
de Goberno Local, con membros 
da oposición na mesa de 
contratación, etcétera, seguirase 
nos próximos días con ese 
nombramento nos órganos 
colexiados e etcétera, etcétera. 
 
Evidentemente as dietas de 
asistencia a plenos, así o marca a 
lei, e efectivamente, seguramente, 
será bo  aclaralo, son para aqueles 
que non teñen dedicación, nesta 
corporación pero o certo é que 
dende a Marea Atlántica, o único 
concelleiro que non vai a ter 
dedicación, tamén vai renunciar a 
esas dietas por asistencia. 

municipal, para os grupos que 
non forman parte do goberno. E o 
resto do acordo político, 
efectivamente se inclúe, non se 
pode trasladar tal cal ao pleno 
porque, entendemos, que hai que 
darlle unha forma xurídica que 
hai que poida ter forma de acordo 
de pleno e bo, o acordo é un 
acordo político. Pero, creo que 
non cabe ningunha dúbida de que 
é  unha tradución fiel do que foi 
ese acordo político. 
 
E inclúe, efectivamente, xa mañá, 
unha Xunta de Goberno Local 
onde se adoptarán novas 
decisións por parte da mesma. Xa 
se adoptaron, mesmo, antes da 
sinatura do acordo determinadas 
decisións da Xunta de Goberno 
Local, como teñen que ver cos 
membros da oposición na Xunta 
de Goberno Local, con membros 
da oposición na mesa de 
contratación, etcétera, seguirase 
nos próximos días con ese 
nombramento nos órganos 
colexiados e etcétera, etcétera. 
 
Evidentemente as dietas de 
asistencia a plenos, así o marca a 
lei, e efectivamente, seguramente, 
será bo  aclaralo, son para 
aqueles que non teñen dedicación, 
nesta corporación pero o certo é 
que dende a Marea Atlántica, o 
único concelleiro que non vai a 
ter dedicación, tamén vai 
renunciar a esas dietas por 
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Bueno, en canto si era necesario 
chegar ata hoxe ou non, eu creo 
que aquí, discrepamos. Creo que 
non debería ter sido necesario, 
chegar ata hoxe. Poderiamos ter 
arreglado isto, bastante antes, e 
bueno, a proba está en que a 
diferencia entre o que hoxe 
aprobamos e o que trouxemos o 
sábado pasado aquí non é tan 
grande, non é tan grande. 
 
Evidentemente seguiremos 
negociando. Todos os grupos 
están convidados a negociar, non 
sólo esas presidencias senón 
tamén, o día a día do traballo das 
comisións, evidentemente, y en 
canto a publicación, 
evidentemente se publicarán tal e 
como está solicitado. E 
lémbrarlles que os concelleiros e 
concelleiras da Marea Atlántica, 
non só colgaron as declaracións 
de bens, senón tamén as 
declaracións de IRPF. 
 
En todo caso, repito, parabéns a 
todos e a todas por este acordo, 
acadado hoxe. E agardemos que a 
partir de hoxe, efectivamente, nos 
poñamos a traballar no que 
realmente interesa aí fóra que, non 
é as cuestións internas nosas, 
senón mellorar a vida de todos e 
todas. 
 
Se a continuación algún dos 

asistencia. 
 
Bo, en canto se era necesario 
chegar ata hoxe ou non, eu creo 
que aquí, discrepamos. Creo que 
non debería ter sido necesario, 
chegar ata hoxe. Poderiamos ter 
arranxado isto, bastante antes, e 
bo, a proba está en que a 
diferenza entre o que hoxe 
aprobamos e o que trouxemos o 
sábado pasado aquí non é tan 
grande, non é tan grande. 
 
Evidentemente seguiremos 
negociando. Todos os grupos 
están convidados a negociar, non 
só esas presidencias senón tamén, 
o día a día do traballo das 
comisións, evidentemente, e en 
canto a publicación, 
evidentemente publicaranse tal e 
como está solicitado. E 
lémbrarlles que os concelleiros e 
concelleiras da Marea Atlántica, 
non só colgaron as declaracións 
de bens, senón tamén as 
declaracións de IRPF. 
 
En todo caso, repito, parabéns a 
todos e a todas por este acordo, 
acadado hoxe. E agardemos que a 
partir de hoxe, efectivamente, nos 
poñamos a traballar no que 
realmente interesa aí fóra que, 
non é as cuestións internas nosas, 
senón mellorar a vida de todos e 
todas. 
 
Se a continuación algúns dos 
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grupos quere facer uso do 
segundo turno, pois, é o momento. 
 
 
Señora Veira González 
 
Simplemente para solicitar que 
tamén se publique a declaración 
de bens que está en poder do 
Secretario e se fai falta  facer algo 
algo máis para que o suba a web, 
como o curriculum, tamén o 
solicito. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas.  
 
Señora Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Señor Alcalde, solamente que se 
podía aclararnos que é 
exactamente, que o que se colgou 
na web porque nós colgamos o 
que faga falla porque tamén 
tiñamos a declaración na nosa 
páxina a declaración e a 
declaración do IRPF, polo tanto, o 
mellor é que todos colguemos o 
mesmo e xa está. Quero dicir que 
haxa un modelo do concello 
porque seguramente, será, tamén, 
unha cuestión sin volta. 
 
Presidencia 
 
Si, non se colgaron tal cual están 
entregadas porque conteñen datos 

grupos quere facer uso da 
segunda quenda, pois, é o 
momento. 
 
Señora Veira González 
 
Simplemente para solicitar que 
tamén se publique a declaración 
de bens que está en poder do 
Secretario e se fai falta  facer 
algo algo máis para que o suba a 
web, como o curriculum, tamén o 
solicito. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas.  
 
Señora Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Señor Alcalde, soamente que se 
podía aclararnos que é 
exactamente, que o que se colgou 
na web porque nós colgamos o 
que faga falla porque tamén 
tiñamos a declaración na nosa 
páxina a declaración e a 
declaración do IRPF, polo tanto, 
o mellor é que todos colguemos o 
mesmo e xa está. Quero dicir que 
haxa un modelo do concello 
porque seguramente, será, tamén, 
unha cuestión sen volta. 
 
Presidencia 
 
Se. Non se colgaron tal cal están 
entregadas porque conteñen datos 
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sensibles como as matrículas dos 
vehículos, por exemplo. Por tanto, 
se colgaron as declaracións de 
bens, quitando eses datos 
sensibles e ademais se colgou, no 
caso, e isto non é unha obriga 
legal, de entregar no concello a 
declaración de IRPF, dos 
concelleiros e concelleiras da 
Marea Atlántica, en todo caso, se 
colgará o que se pida e de feito as 
do Grupo Popular xa están 
colgadas, as declaracións de bens, 
que dicen que xa están. Non sei se 
se colgaron mentras estamos aquí 
dentro ou en todo caso se non 
están xa, se o estarán en breve. 
 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Una cuestión de orden nada máis.  
 
As tres concelleiras que éramos  
concelleiras na anterior 
lexislatura, bueno que tiñamos xa 
as declaracións, hai algunha 
compañeira máis, que xa estaban 
colgadas as declaracións  e tal e 
de repente desapareceron da web. 
É dicir, non sei se vale ese modelo 
que se nos pediu hai catro anos se 
repitamos ese modelo que tal…, 
se hai algún modelo novo. Pero en 
todo caso, bueno, agradecería, que 
dende os servicios informáticos o 
ben donde vostede queira, que nos 
digan como é o modelo e nos 
mandamos o que faga falla. 
 

sensibles como as matrículas dos 
vehículos, por exemplo. Por tanto, 
colgáronse as declaracións de 
bens, quitando eses datos 
sensibles e ademais se colgou, no 
caso, e isto non é unha obriga 
legal, de entregar no concello a 
declaración de IRPF, dos 
concelleiros e concelleiras da 
Marea Atlántica, en todo caso, 
colgarase o que se pida e de feito 
as do Grupo Popular xa están 
colgadas, as declaracións de 
bens, que din que xa están. Non 
sei se se colgaron mentras 
estamos aquí dentro ou en todo 
caso se non están xa, se o estarán 
en breve. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Unha cuestión de orde nada máis.  
 
As tres concelleiras que éramos  
concelleiras na anterior 
lexislatura, bo que tiñamos xa as 
declaracións, hai algunha 
compañeira máis, que xa estaban 
colgadas as declaracións  e tal e 
de súpeto desapareceron da web. 
É dicir, non sei se vale ese modelo 
que se nos pediu hai catro anos 
repetir ese modelo que tal…, se 
hai algún modelo novo. Pero en 
todo caso, bo, agradecería, que 
dende os servizos informáticos ou 
ben onde vostede queira, que nos 
digan como é o modelo e nós 
mandamos o que faga falla. 
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Presidencia 
 
Podemos falar do… Nese 
momento, estando clara a vontade 
de todos.  
 
Señor Negreira. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Dos precisiones nada más, 
también, porque ya que vamos a 
ser,  ya que vamos a ser tan  
precisos todos. 
 
Dice usted, que la oposición tiene 
más medios que nunca y yo le 
digo a lo que se debe, a que el 
Gobierno municipal, tiene menos 
concejales que nunca. Eso 
también tiene que quedar 
subrayado  y por supuesto, las 
única exclusivas que hay, estas  
retribuciones, son las que tiene el 
grupo de gobierno y desde luego 
el gobierno lleva el setenta y cinco 
por ciento de los asesores totales. 
Por tanto, le quiero decir, también 
esta precisión sobre esta cuestión. 
Y segundo, créame de verdad, es 
que la diferencia es muy grande. 
Entre el día once y el día veinte es 
muy  grande. El día once no había 
acuerdo entre los grupos 
políticosy el día veinte sí lo hay. 
ES una diferencia sustancial. Ya 
sin entrar a analizar todas las 
cuestiones que no aparecían en el 
acuerdo del día once. 
 

Presidencia 
 
Podemos falar do… Nese 
momento, estando clara a vontade 
de todos.  
 
Señor Negreira. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Dúas precisións nada máis, 
tamén, porque xa que imos ser, xa 
que imos ser tan  precisos todos. 
 
 
Di vostede, que a oposición ten 
máis medios que nunca e eu 
dígolle ao que se debe, a que o 
Goberno municipal, ten menos 
concelleiros que nunca. Iso tamén 
ten que quedar subliñado  e por 
suposto, as única exclusivas que 
hai, estas retribucións,  son as 
que ten o grupo de goberno e 
desde logo o goberno leva o 
setenta e cinco por cento dos 
asesores totais. Por tanto, 
quérolle dicir, tamén esta 
precisión sobre esta cuestión. E 
segundo, crear de verdade, é que 
a diferenza é moi grande. Entre o 
día once e o día vinte é moi  
grande. O día once non había 
acordo entre os grupos políticos e 
o día vinte si o hai. É unha 
diferenza substancial. Xa sen 
entrar a analizar todas as 
cuestións que non aparecían no 
acordo do día once. 
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Pero en todo caso, vamos a votar 
favorablemente, Esperamos que 
podamos concretar todas y cada 
una de las cosas que quedan 
pendientes y que podamos seguir 
porque la organización, si tiene 
mucho interés para los 
ciudadanos.  Evidentemente ya se 
está hablando de muchas cosas. 
Estamos hablando estos días, En 
fin, no voy a tratar de las que se 
están comentando.   
 
Lo decía hoy por la mañana, los 
cien días de cortesía es reciproco. 
Cuando no hay cortesía por un 
grupo, no la puede haber por el 
otro. Por tanto ya estamos 
hablando de esas cosas también. 
Pero la organización es importante 
para que puedan aflorar y se 
pueda conocer, lo que realmente 
pasa en el ayuntamiento y yo creo 
que la que hoy hemos hecho, 
pues, nos va a permitir hoy a 
todos hacer el trabajo que los 
ciudadanos han querido que 
hagamos. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Negreira. 
 
Certo é que este goberno 
municipal ten menos concelleiros, 
efectivamente, tendo menos 
concelleiros, tamén ten menos 
persoal eventual do que tiña o seu 
goberno con máis concelleiros. É 
dicir, eran máis, necesitaban máis. 

Pero en todo caso, imos votar 
favorablemente, Esperamos que 
podamos concretar todas e cada 
unha das cousas que quedan 
pendentes e que podamos seguir 
porque a organización, se ten 
moito interese para os cidadáns.  
Evidentemente xa se está falando 
de moitas cousas. Estamos a falar 
estes días, En fin, non vou tratar 
das que se están comentando.   
 
 
Dicíao hoxe pola mañá, os cen 
días de cortesía é reciproco. 
Cando non hai cortesía por un 
grupo, non a pode haber polo 
outro. Por tanto xa estamos a 
falar desas cousas tamén. Pero a 
organización é importante para 
que poidan aflorar e póidase 
coñecer, o que realmente pasa no 
concello e eu creo que a que hoxe 
fixemos, pois, nos vai a permitir 
hoxe a todos facer o traballo que 
os cidadáns quixeron que 
fagamos. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Negreira. 
 
Certo é que este goberno 
municipal ten menos concelleiros, 
efectivamente, tendo menos 
concelleiros, tamén ten menos 
persoal eventual do que tiña o seu 
goberno con máis concelleiros. É 
dicir, eran máis, necesitaban 
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Sen embargo  para gobernar igual, 
é dicir porque gobernar en 
minoría, ou  gobernar menos non 
significa gobernar menos xente, 
non significa gobernar menos. En 
fin, eu creo que aí fóra, se agarda 
deste goberno polo menos tan 
dilixente como foi o seu. 
 
En todo caso, para iso, este 
goberno necesitará medios. E eu 
creo que negarlle medios ao 
goberno é negarllos a cidade, non 
a Marea Atlántica. E, en todo 
caso, Si que é certo que este 
goberno cobra menos, iso si é 
certo. Efectivamente va a costar 
menos aos cidadáns que antes.  
 
En canto a, bueno, a diferencia 
entre este acordo e o do día da 
semana pasada pódese ler. É dicir,  
a única diferencia, basicamente 
son as dedicacións dos grupos. 
Baixo o meu punto de vista. 
 
En todo caso, en todo caso. E 
maís alá  dos matices ou das 
cortesías que teñamos un con 
outros ou que deberíamos ter uns 
con outros. Eu creo que si é de 
cortesía, felicitarnos novamente, a 
todos,  polo acordo alcanzado. 
Repito, é un acordo histórico para 
o concello da Coruña e para a 
cidade da Coruña. 
 
O tempo que vivimos eu creo que 
exise altura de miras. De nada 
sirve xa que miremos para atrás 

máis. Con todo para gobernar 
igual, é dicir porque gobernar en 
minoría, ou  gobernar menos non 
significa gobernar menos xente, 
non significa gobernar menos. En 
fin, eu creo que aí fóra, se agarda 
deste goberno polo menos tan 
dilixente como foi o seu. 
 
En todo caso, para iso, este 
goberno necesitará medios. E eu 
creo que negarlle medios ao 
goberno é negarllos a cidade, non 
a Marea Atlántica. E, en todo 
caso, Se que é certo que este 
goberno cobra menos, iso se é 
certo. Efectivamente vai custar 
menos aos cidadáns que antes. 
 
En canto a, bo, a diferenza entre 
este acordo e o do día da semana 
pasada pódese ler. É dicir, a 
única diferenza, basicamente son 
as dedicacións dos grupos. Baixo 
o meu punto de vista. 
 
En todo caso, en todo caso. E 
maís alá  dos matices ou das 
cortesías que teñamos un con 
outros o que deberiamos ter uns 
con outros. Eu creo que se é de 
cortesía, felicitarnos novamente, 
a todos,  polo acordo alcanzado. 
Repito, é un acordo histórico para 
o concello da Coruña e para a 
cidade da Coruña. 
 
O tempo que vivimos eu creo que 
exise altura de miras. De nada 
serve xa que miremos para atrás 
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ou que, perdamos o tempo 
discutindo sobre o que fixeron 
uns, sobre o que fixeron outros. 
Foi máis fácil chegar ata aquí ou 
foi máis difícil chegar hasta este 
acordo de hoxe.  
 
A nosa resposabilidade comeza 
aquí e agora é aquí e agora. Todos 
asumimos todos e todas, nesta 
Corporación municipal, unha gran 
responsabilidade. Estes medios 
dos que nos dota hoxe a 
cidadanía, a nós, esixenos 
responsabilidade a todos e a todas 
e para iso, para iso, eu creo que a 
cidadanía a partir de  hoxe ten 
dereito a coñecer o que nós 
facemos, o que fai o goberno e o 
que fan todos os concelleiros  e 
concelleiras deste pleno ao que 
nos dedicamos, que número de 
mocións presentamos, que 
intervencións traemos a pleno a 
cantas comisións vamos, a todo 
iso eu creo que é necesidade. 
Entonces temos estes medios sin 
iguais e despois rendir contas.O 
goberno na súa acción de goberno, 
e os resto dos grupos no seu labor 
de control e oposición a este 
goberno.  
 
Poñamonos, entonces, por fin, ao 
que se espera de nós. O que se 
espera de nós é que traballemos en 
beneficio dos veciños e veciñas da 
Coruña. Que comeze, pois, a 
política en mayúsculas. Unha 
política a altura dos tempos. 

ou que, perdamos o tempo 
discutindo sobre o que fixeron 
uns, sobre o que fixeron outros. 
Foi máis fácil chegar ata aquí ou 
foi máis difícil chegar ata este 
acordo de hoxe.  
 
A nosa resposabilidade comeza 
aquí e agora é aquí e agora. 
Todos asumimos todos e todas, 
nesta Corporación municipal, 
unha gran responsabilidade. 
Estes medios dos que nos dota 
hoxe a cidadanía, a nós, esixenos 
responsabilidade a todos e a 
todas e para iso, para iso, eu creo 
que a cidadanía a partir de hoxe  
ten dereito a coñecer o que nós 
facemos, o que fai o goberno e o 
que fan todos os concelleiros  e 
concelleiras deste pleno ao que 
nos dedicamos, que número de 
mocións presentamos, que 
intervencións traemos a pleno a 
cantas comisións imos, a todo iso 
eu creo que é necesidade. Entón 
temos estes medios sen iguais e 
despois render contas.O goberno 
na súa acción de goberno, e os 
resto dos grupos no seu labor de 
control e oposición a este 
goberno.  
 
Poñamonos, entonces, por fin, ao 
que se espera de nós. O que se 
espera de nós é que traballemos 
en beneficio dos veciños e veciñas 
da Coruña. Que comeze, pois, a 
política en maiúsculas. Unha 
política a altura dos tempos. 
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Moitas grazas a todos e a todas. 
 
Bueno e agora, procederemos a 
votación. 
 

Votación asunto número dos 
 

Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número dos, referenciado en el 
orden del día, produciéndose el 
siguiente resultado. 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 

Acuerdo 
 
ACUERDO COMPRENSIVO 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
PLENO EN CUANTO A LA 
PERIODICIDAD DE LAS 
SESIONES Y CELEBRACIÓN 
Y COMPOSICIÓN DE LAS 
COMISIONES 
INFORMATIVAS, ASÍ COMO 

Moitas grazas a todos e a todas. 
 
Bo e agora, procederemos a 
votación. 

 
Votación asunto número dous 

 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación o asunto 
número dous, referenciado na 
orde do día, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista 
Galego/Asembleas Abertas 
(BNG/AA) (1 voto). 
 

Acordo 
 
ACORDO COMPRENSIVO DA 
ORGANIZACIÓN DO PLENO 
EN CANTO A 
PERIODICIDADE DAS 
SESIÓNS E CELEBRACIÓN E 
COMPOSICIÓN DAS 
COMISIÓNS INFORMATIVAS, 
ASÍ COMO DO RÉXIME DE 
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DEL RÉGIMEN DE 
ATRIBUCIONES, 
ASISTENCIAS E 
INDEMNIZACIONES DE LOS 
MIEMBROS DE LA 
CORPORACIÓN. 
 
a)Periodicidad de las sesiones 
del Pleno. 
 
PRIMERO.-Las sesiones 
ordinarias del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno tendrán lugar 
todos los primeros lunes de cada 
mes a las diecisiete horas, en 
primera convocatoria. En el orden 
de convocatoria podrá justificarse 
la celebración fuera de las Casas 
Consistoriales cuando concurran 
las causas de fuerza mayor a las 
que hacen referencia los artículos 
49 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/86, de 18 de abril 
y disposiciones concordantes. 
 
SEGUNDO.-En segunda 
convocatoria, la sesión ordinaria 
tendrá lugar dos días después de la 
señalada para la primera, a la 
misma hora. 
 
TERCERO.-Cuando la sesión, 
tanto en primera como en segunda 
convocatoria coincida con festivo, 
la sesión ordinaria tendrá lugar al 
día siguiente hábil. 
 

ATRIBUCIÓNS, ASISTENCIAS 
E INDEMNIZACIÓNS DOS 
MEMBROS DA 
CORPORACIÓN. 
 
 
 
a.Periodicidade das sesións do 
Pleno. 
 
PRIMEIRO.-As sesións 
ordinarias do Excmo. Concello 
Pleno terán lugar todos os 
primeiros luns de cada mes ás 
dezasete horas, en primeira 
convocatoria. Na orde de 
convocatoria poderá xustificarse 
a celebración fóra da Casa 
Consistorial cando concorran as 
causas de forza maior ás que fan 
referencia os artigos 49 do Texto 
Refundido das disposicións legáis 
vixentes en materia de Réxime 
Local, aprobado por Real 
Decreto Lexislativo 781/86, de 18 
de abril e disposicións 
concordantes. 
 
SEGUNDO.-En segunda 
convocatoria, a sesión ordinaria 
terá lugar dous días despois da 
sinalada para a primeira, á 
mesma hora. 
 
TERCEIRO.-Cando a sesión, 
tanto en primeira como en 
segunda convocatoria coincida 
con festivo, a sesión ordinaria 
terá lugar ao día seguinte hábil. 
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CUARTO.-El mes de agosto se 
declara inhábil a efectos de 
celebración de sesiones. 
 
b.Constitución y composición de 
las Comisiones Informativas. 
 
PRIMERO.-Son órganos 
necesarios del Pleno, creados y 
constituidos en calidad de 
Comisiones Permanentes del 
artículo 76 del ROM, las 
siguientes: 
 
-Comisión de Regeneración 
Urbana y Derecho a la 
Vivienda. Ejercerá las funciones 
previstas el artículo 72 del R.O.M. 
en relación con los asuntos que se 
sometan a la decisión del Pleno y 
que correspondan a esta Área de 
gestión municipal. 
 
-Comisión de Hacienda y 
Administración. Ejercerá las 
funciones previstas en  artículo 72 
del R.OM. en relación con los 
asuntos que se sometan a la 
decisión del Pleno y que 
correspondan a esta Área de 
gestión municipal. Actuará como 
Comisión Especial de Cuentas 
para el examen, estudio e informe 
de todas las cuentas 
presupuestarias y 
extrapresupuestarias que deba 
aprobar el Pleno de la 
Corporación, según disponen los 
artículos 116 da Ley 7/85 de dos 
de abril Reguladora de las Bases 

CUARTO.-O mes de agosto 
declárase inhábil a efectos de 
celebración de sesións. 
 
b.Constitución e composición das 
Comisións Informativas. 
 
PRIMEIRO.-Son órganos 
necesarios do Pleno, creados e 
constituidos en calidade de 
Comisións Permanentes do artigo 
76 do ROM, as seguintes: 
 
 
-Comisión de Rexeneración 
Urbana e Dereito á Vivenda. 
Exercerá as funcións previstas no 
artigo 72 do R.O.M. en relación 
cos asuntos que se sometan á 
decisión do Pleno e que 
correspondan a esta Área de 
xestión municipal. 
 
-Comisión de Facenda e 
Administración. Exercerá as 
funcións previstas no artigo 72 do 
R.O.M. en relación cos asuntos 
que se sometan á decisión do 
Pleno e que correspondan a esta 
Área de xestión municipal. 
Actuará como Comisión Especial 
de Contas para o exame, estudo e 
informe de todas as contas 
orzamentarias e 
extrapresupuestarias que deba 
aprobar o Pleno da Corporación, 
segundo dispoñen os artigos 116 
da Lei 7/85 de 2 de abril 
Reguladora das Bases de Réxime 
Local, 59 e 66 da Lei 5/97 de 22 
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de Régimen Local, 59 y 66 de la 
Ley 5/97 de 22 de julio de 
Administración Local de Galicia, 
93 del Reglamento  Orgánico 
Municipal y 127 del Reglamento 
de Organización. Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. También 
ejercerá el seguimiento de la 
ejecución presupuestaria  y  de los 
asuntos que se sometan al Pleno y 
procedan de la oficina 
presupuestaria. La Comisión 
elaborará un informe trimestral 
que se someterá a debate y 
aprobación del Pleno. 
 
-Comisión de Empleo e 
Economía Social. Ejercerá las 
funciones previstas en el  artículo 
72 del R.O.M. en relación con los 
asuntos que se sometan a la  
decisión del Pleno y que 
correspondan a esta Área de 
gestión municipal. 
 
-Comisión de Justicia Social y 
Cuidados. Ejercerá las funciones 
previstas en el artículo 72 del  
R.O.M. en relación con los 
asuntos que se sometan a la 
decisión del Pleno y que 
correspondan a esta Área de 
gestión municipal. 
 
-Comisión de Cultura, Deporte 
y Conocimiento. Ejercerá las 
funciones previstas en el artículo 
72 del  R.O.M. en relación con los 
asuntos que se sometan a la 

de xullo de Administración Local 
de Galicia, 93 do Regulamento 
Orgánico Municipal e 127 do 
Regulamento de Organización. 
Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais. 
Tamén exercerá o seguimento da 
execución orzamentaria e dos 
asuntos que se sometan ao Pleno 
e procedan da Oficina 
Orzamentaria. A Comisión 
elaborará un informe trimestral 
que se someterá a debate e 
aprobación do Pleno. 
 
 
 
-Comisión de Emprego e 
Economía Social. Exercerá as 
funcións previstas no artigo 72 do 
R.O.M. en relación cos asuntos 
que se sometan á decisión do 
Pleno e que correspondan a esta 
Área de xestión municipal. 
 
 
-Comisión de Xustiza Social e 
Coidados. Exercerá as funcións 
previstas no artigo 72 do R.O.M. 
en relación cos asuntos que se 
sometan á decisión do Pleno e 
que correspondan a esta Área de 
xestión municipal. 
 
 
-Comisión de Cultura, Deporte e 
Coñecemento. Exercerá as 
funcións previstas no artigo 72 do 
R.O.M. en relación cos asuntos 
que se sometan á decisión do 
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decisión del Pleno y que 
correspondan a esta Área de 
gestión municipal y a la 
normalización lingüística. 
 
-Comisión de Igualdad y 
Diversidad. Ejercerá las 
funciones previstas en el  artículo 
72 del R.O.M. en relación con los 
asuntos que se sometan a la  
decisión del Pleno y que 
correspondan a esta Área de 
gestión municipal. 
 
-Comisión de Participación e 
Innovación Democrática. 
Ejercerá las funciones previstas en 
el  artículo 72 del R.O.M. en 
relación con los asuntos que se 
sometan a la decisión del Pleno y 
que correspondan a esta Área de 
gestión municipal. La Comisión 
elaborará un informe trimestral 
que se someterá a debate y 
aprobación del  Pleno. 
 
-Comisión de Medio Ambiente. 
Ejercerá las funciones previstas en 
el  artículo 72 del R.O.M. en 
relación con los asuntos que se 
sometan a la  decisión del Pleno y 
que correspondan a esta Área de 
gestión municipal. 
 
-Comisión de Movilidad 
sostenible. Ejercerá las funciones 
previstas en el  artículo 72 del 
R.O.M. en relación con los 
asuntos que se sometan a la 
decisión del Pleno y que 

Pleno e que correspondan a esta 
Área de xestión municipal e a 
normalización lingüística. 
 
 
-Comisión de Igualdade e 
Diversidade. Exercerá as funcións 
previstas no artigo 72 do R.O.M. 
en relación cos asuntos que se 
sometan á decisión do Pleno e 
que correspondan a esta Área de 
xestión municipal. 
 
 
-Comisión de Participación e 
Innovación Democrática. 
Exercerá as funcións previstas no 
artigo 72 do R.O.M. en relación 
cos asuntos que se sometan á 
decisión do Pleno e que 
correspondan a esta Área de 
xestión municipal. A Comisión 
elaborará un informe trimestral 
que se someterá a debate e 
aprobación do Pleno. 
 
-Comisión de Medio Ambiente. 
Exercerá as funcións previstas no 
artigo 72 do R.O.M. en relación 
cos asuntos que se sometan á 
decisión do Pleno e que 
correspondan a esta Área de 
xestión municipal. 
 
-Comisión de Mobilidade 
sostible. Exercerá as funcións 
previstas no artigo 72 do R.O.M. 
en relación cos asuntos que se 
sometan á decisión do Pleno e 
que correspondan a esta Área de 
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correspondan a esta Área de 
gestión municipal. 
 
-Comisión de Portavoces de 
Grupos Municipales. Ejercerá las 
funciones previstas en el  apartado 
do artigo 72 do R.O.M. en 
relación con los asuntos generales 
del Pleno. 
 
-Comisión de Seguridad. 
Ejercerá las funciones previstas en 
el artículo 72 del R.O.M. en 
relación con los asuntos que se 
sometan a la decisión del Pleno y 
que correspondan las 
competencias municipales en 
materia de policía local, 
protección civil, extinción de 
incendios y salvamento. 
 
-Comisión de Transparencia. 
Ejercerá las funciones previstas en 
el  artículo 72 del R.O.M. en 
relación con los asuntos que se 
sometan a la decisión del Pleno y 
que correspondan a los planes y 
acuerdos municipales en materia 
de transparencia, cumplimiento da 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la  
información pública e buen 
gobierno y disposiciones 
concordantes. Efectuará también 
el seguimiento de las 
contrataciones del Ayuntamiento. 
La Comisión elaborará un informe 
trimestral que se someterá a 
debate y aprobación del Pleno. 
 

xestión municipal. 
 
 
-Comisión de Voceiros de Grupos 
Municipais. Exercerá as funcións 
previstas no apartado do artigo 
72 do R.O.M. en relación cos 
asuntos xerais do Pleno. 
 
 
-Comisión de Seguridade. 
Exercerá as funcións previstas no 
artigo 72 do R.O.M. en relación 
cos asuntos que se sometan á 
decisión do Pleno e que 
correspondan as competencias 
municipais en materia de policía 
local, protección civil, extinción 
de incendios e salvamento. 
 
 
-Comisión de Transparencia. 
Exercerá as funcións previstas no 
artigo 72 do R.O.M. en relación 
cos asuntos que se sometan á 
decisión do Pleno e que 
correspondan aos plans e acordos 
municipais en materia de 
transparencia, cumprimento da 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso á 
información pública e bo goberno 
e disposicións concordantes. 
Efectuará tamén o seguimento das 
contratacións do Concello. A 
Comisión elaborará un informe 
trimestral que se someterá a 
debate e aprobación do Pleno. 
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-Comisión de Honores  y 
Distinciones. Ejercerá las 
funciones previstas en el artículo 
72 del  R.O.M. en relación con los 
asuntos que se sometan a la 
decisión del Pleno conforme a lo 
previsto en el Reglamento 
Municipal de Honores y 
Distinciones y demás que le 
correspondan o le encomiende el 
Pleno. 
 
SEGUNDO.-Son órganos del 
Pleno, en calidad de Comisiones 
Especiales del artículo 77 del 
Reglamento Orgánico Municipal, 
las siguientes: 
 
-Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones. 
Ejercerá  su función en los 
términos establecidos en el 
artículo 132 da Ley 7/85 de 2 de 
abril Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y en el 
Reglamento Orgánico de 
Sugerencias y Reclamaciones, 
para la defensa de los derechos de 
los vecinos ante  la 
Administración Municipal. La 
Comisión elaborará un informe 
trimestral que se someterá a 
debate y aprobación do Pleno. 
 
-Comisión Especial de Reforma 
del Reglamento Orgánico 
Municipal y del Reglamento 
Orgánico de Participación 
Ciudadana. Tendrá como objeto 
la realización de los estudios y 

-Comisión de Honras e 
Distincións. Exercerá as funcións 
previstas no artigo 72 do R.O.M. 
en relación cos asuntos que se 
sometan á decisión do Pleno 
conforme ao previsto no 
Regulamento Municipal de 
Honras e Distincións e demáis 
que lle correspondan ou lle 
encomende o Pleno. 
 
 
SEGUNDO.-Son órganos do 
Pleno, en calidade de Comisións 
Especiais do artigo 77 do 
Regulamento Orgánico 
Municipal, as seguintes: 
 
-Comisión Especial de 
Suxestións e Reclamacións. 
Exercerá a súa función nos 
termos establecidos no artigo 132 
da Lei 7/85 de 2 de abril 
Reguladora das Bases do Réxime 
Local e no Regulamento Orgánico 
de Suxestións e Reclamacións, 
para a defensa dos dereitos dos 
veciños ante a Administración 
Municipal. A Comisión elaborará 
un informe trimestral que se 
someterá a debate e aprobación 
do Pleno. 
 
 
-Comisión Especial de Reforma 
do Regulamento Orgánico 
Municipal e do Regulamento 
Orgánico de Participación 
Cidadá. Terá como obxeto a 
realización dos estudos e 
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trabajos para reformar las 
correspondientes normas y para 
elevar al Pleno el correspondiente 
dictamen. 
 
TERCERO.-Determinar que las 
Comisiones, estarán integradas 
por un representante de cada 
Grupo Municipal o partidos que 
obtuviesen representación, con 
voto ponderado conforme a lo  
previsto en  artículos 66 da Ley 
5/97, de 22 de julio de 
Administración Local de Galicia y 
76 do Reglamento Orgánico 
Municipal. 
 
CUARTO.-El alcalde, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 
78 a) do R.O.M., es el presidente 
nato de todas las Comisiones. La 
Presidencia efectiva podrá 
delegarse en un/una miembro 
corporativo, a propuesta de la 
propia Comisión. 
 
QUINTO.-Las Comisiones 
celebrarán sesión ordinaria, como 
mínimo, cada mes, salvo que en el 
mes no se realice el Pleno. 
 
 
c.Retribuciones, asistencias y 
indemnizaciones de los 
miembros de la Corporación. 
 
PRlMEIRO.- Las retribuciones a 
los miembros de la Corporación 
en régimen de dedicación 
exclusiva o dedicación parcial 

traballos para reformar ditas 
normas e para elevar ao Pleno o 
correspondente ditame. 
 
 
TERCEIRO.-Determinar que as 
Comisións, estarán integradas 
por un representante de cada 
Grupo Municipal ou partidos que 
obtivesen representación, con 
voto ponderado conforme ao 
previsto nos artigos 66 da Lei 
5/97, de 22 de xullo de 
Administración Local de Galicia e 
76 do Regulamento Orgánico 
Municipal. 
 
CUARTO.-O Alcalde, de acordo 
co establecido no artigo 78 a) do 
R.O.M., é o presidente nato de 
todas as Comisións. A 
Presidencia efectiva poderá 
delegarse nun/ha membro 
corporativo, a proposta da propia 
Comisión. 
 
QUINTO.-As Comisións 
celebrarán sesión ordinaria, 
como mínimo, cada mes, salvo 
que no mes non se celebre o 
Pleno. 
 
c.Retribucions, asistencias e 
indemnizacións dos membros da 
Corporación. 
 
PRlMEIRO.- As retribucións a 
membros da Corporación en 
réxime de dedicación exclusiva ou 
dedicación parcial serán as 
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serán las siguientes: 
 
I.-Excmo. Sr. Alcalde: Cuarenta 
mil (40.000,00) euros brutos 
anuales. Ejercerá en régimen de 
dedicación exclusiva. Las 
retribuciones se percibirán 
mensualmente y a razón de 
catorce pagas anuales. 
 
II.-Tenientes de alcalde y 
concejales/as con área de gestión 
y delegaciones de atribuciones del 
alcalde o de la Junta de Gobierno 
Local: Treinta y cinco mil 
(35.000,00) euros brutos anuales. 
Ejercerán en régimen de 
dedicación exclusiva. Las 
retribuciones se percibirán 
mensualmente y a razón de 
catorce pagas anuales. 
 
III.-Portavoz del Grupo Municipal 
u otro concejal/a de cada Grupo 
designado en sustitución de 
aquel/a, que no perciba 
retribuciones por algunos de los 
apartados anteriores y ejerza en su 
función en régimen de dedicación 
parcial con un mínimo de seis 
horas por jornada laborable: 
Veintisiete mil (27.000,00) euros 
brutos anules. Las retribuciones se 
percibirán mensualmente e a 
razón de catorce pagas anuales. 
 
IV.-Concejales/as que pertenecen 
a Grupos Municipales y ejercen  
su función en régimen de 
dedicación parcial con un mínimo 

seguintes: 
 
I.-Excmo. Sr. Alcalde: Corenta 
mil (40.000,00) euros brutos 
anuais. Exercerá en réxime de 
dedicación exclusiva. As 
retribucións percibiranse 
mensualmente e a razón de 
catorce pagas anuais. 
 
II.-Tenentes de Alcalde e 
Concelleiros/as con área de 
xestión e delegacións de 
atribucións do Alcalde ou da 
Xunta de Goberno Local: Trinta e 
cinco mil (35.000,00) euros 
brutos anuais. Exercerán en 
réxime de dedicación exclusiva. 
As retribucións percibiranse 
mensualmente e a razón de 
catorce pagas anuais. 
 
III.-Voceiro/a de Grupo 
Municipal ou outro concelleiro/a 
de cada Grupo designado en 
sustitución de aquel/a, que non 
perciba retribucións por algún 
dos apartados anteriores e exerza 
a súa función en réxime de 
dedicación parcial cun mínimo de 
seis horas por xornada laborable: 
Vinte e sete mil (27.000,00) euros 
brutos anuais. As retribucións 
percibiránse mensualmente e a 
razón de catorce pagas anuais. 
 
IV.- Concelleiros/as que 
pertencen a Grupos Municipais e 
exercen a súa función en réxime 
de dedicación parcial cun mínimo 
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de cuatro horas por jornada 
laborable: Veinte mil (20.000,00) 
euros brutos anuales. Las 
retribuciones se percibirán 
mensualmente y a razón de doce 
pagas anuales. 
 
V.-Los miembros de la 
Corporación con dedicación 
exclusiva o parcial que sean 
funcionarios o empleados 
públicos al servicio de cualquiera 
administración tendrán derecho a 
percibir del Ayuntamiento los 
trienios o conceptos análogos de 
antigüedad que tengan 
reconocidos y acreditados por su 
administración de origen, siempre 
que dichos complementos 
retributivos no sean abonados por 
esta. 
 
SEGUNDO.-Indemnizaciones y 
asistencias.- Los miembros de la 
Corporación que no tengan 
dedicación exclusiva ni 
dedicación parcial percibirán 
asistencias por la concurrencia 
efectiva a las sesiones de los 
órganos colegiados de que formen 
parte, en la cuantía  siguiente: 
 
a).-Sesiones del Pleno de la 
Corporación Municipal: Ciento 
ochenta (180,00) euros por sesión 
con un máximo de dos asistencias 
mensuales. En el  caso de que en 
el mismo día  se celebren dos o 
más sesiones se considerará una 
asistencia. 

de catro horas por xornada 
laborable: Vinte mil (20.000,00) 
euros brutos anuais. As 
retribucións percibiranse 
mensualmente e a razón de doce 
pagas anuais. 
 
V.-Os membros da Corporación 
con dedicación exclusiva ou 
parcial que sexan funcionarios ou 
empregados públicos ao servizo 
de calquera administración terán 
dereito a percibir do Concello os 
trienios ou conceptos análogos de 
antigüidade que teñan 
recoñecidos e acreditados pola 
súa administración de orixe, 
sempre que os devanditos 
complementos retributivos non 
sexan abonados por esta. 
 
 
SEGUNDO.-Indemnizacións e 
asistencias.- Os membros da 
Corporación que non teñan 
dedicación exclusiva nin 
dedicación parcial percibirán 
asistencias pola concorrencia 
efectiva ás sesións dos órganos 
colexiados de que formen parte, 
na contía seguinte: 
 
a).-Sesións do Pleno da 
Corporación Municipal: Cento 
oitenta (180,00) euros por sesión 
cun máximo de dúas asistencias 
mensuais. No caso de que no 
mesmo día celébrense dous ou 
máis sesións considerarase unha 
asistencia. 
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b).- Sesiones de las Comisiones 
del Pleno: Noventa (90.00) euros 
por Comisión con un máximo de 
dos asistencias por cada Pleno que 
se celebre en un mes. En el caso 
de que en el  mismo día se 
celebren dos o más Comisiones se 
considerará una asistencia. 
 
TERCERO.-Las retribuciones 
percibidas en régimen de 
dedicación exclusiva o de 
dedicación parcial por los 
miembros de la Corporación serán 
incompatibles con otras 
retribuciones o percepciones, en 
los términos del artículo 75.1,2,3 e 
4 da Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen  Local. 
 
Los miembros de la Corporación 
tendrán la posibilidad de optar 
entre percibir este régimen 
retributivo o  de otros organismos 
e instituciones. 
 
CUARTO.-La pormenorización y 
relación de los/de las señores/as 
concejales/as con la aceptación 
expresa de los/as que ejerzan su 
función en régimen de dedicación 
exclusiva o especial dedicación o 
dedicación parcial será 
comunicada al Pleno de la 
Corporación en la siguiente sesión 
ordinaria, en virtud de lo 
establecido en el  apartado cuatro 
del artículo 13 del Real Decreto 
2.568/86 de 28 del  Reglamento 

b).- Sesións das Comisións do 
Pleno: Noventa (90.00) euros por 
Comisión cun máximo de dúas 
asistencias por cada Pleno que se 
celebre nun mes. No caso de que 
no mesmo día celébrense dúas ou 
máis Comisións considerarase 
unha asistencia. 
 
TERCEIRO.-As retribucións 
percibidas en réxime de 
dedicación exclusiva ou de 
dedicación parcial polos 
membros da Corporación serán 
incompatibles con outras 
retribucións ou percepcións, nos 
termos do artigo 75.1,2,3 e 4 da 
Lei 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime 
Local. 
 
Os membros da Corporación 
terán a posibilidade de optar 
entre percibir este réxime 
retributivo ou doutros organismos 
e institucións. 
 
CUARTO.-A pormenorización e 
relación dos/as señores/as 
Concelleiros/as coa aceptación 
expresa dos/as que exerzan a súa 
función en réxime de dedicación 
exclusiva ou especial dedicación 
ou dedicación parcial será 
comunicada ao Pleno da 
Corporación na seguinte sesión 
ordinaria, en virtude do 
establecido no apartado cuarto do 
artigo 13 do Real Decreto 
2.568/86 de 28 de novembro polo 
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de Organización, Funcionamiento 
e Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 
 
 
QUINTO.-Se faculta a la  
Alcaldía-Presidencia para que, a 
petición de los interesados y 
dentro de las disponibilidades 
presupuestarias, pueda determinar 
los concejales/as que habrán de 
desempeñar los cargos con 
dedicación exclusiva o especial 
dedicación y dedicación parcial. 
 
SEXTO.- Las retribuciones, 
indemnizaciones y asistencias y 
demás emolumentos se percibirán 
con efectos de fecha  de la sesión 
plenaria en la que sean aprobadas. 
 
SEPTIMO.-Los/as miembros de 
la Corporación tienen derecho a 
percibir las indemnizaciones por 
gastos de viaje de conformidad 
con lo establecido en el  Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo.  
 
Para el cálculo de las 
indemnizaciones se considerarán 
incluidos en el grupo I de la tabla 
para aplicación del  Anexo al Real 
Decreto, que recogen las Bases 
para la ejecución del Presupuesto 
del ejercicio. 
 
2. Se incorporan los anteriores 
acuerdos plenarios al documento 
refundido de los acuerdos y 
resoluciones organizativas para el  

que se aproba o Regulamento de 
Organización, Funcionamento e 
Réxime Xurídico das Entidades 
Locais. 
 
QUINTO.-Se faculta á Alcaldía-
Presidencia para que, a petición 
dos interesados e dentro das 
dispoñibilidades orzamentarias, 
poida determinar os 
Concelleiros/as que haberán de 
desempeñar os cargos con 
dedicación exclusiva ou especial 
dedicación e dedicación parcial. 
 
SEXTO.-As retribucións, 
indemnizacións e asistencias e 
demais emolumentos percibiranse 
con efectos da data da sesión 
plenaria na que sexan aprobadas. 
 
SÉTIMO.-Os/as membros da 
Corporación teñen dereito a 
percibir as indemnización por 
gastos de viaxe de conformidade 
co establecido no Real Decreto 
462/2002, de 24 de maio.  
 
Para o cálculo das 
indemnizacións consideranse 
incluidos no grupo I da táboa 
para aplicación do Anexo ao Real 
Decreto, que recollen as Bases 
para a execución do Orzamento 
do exercicio. 
 
2. Incorpóranse os anteriores 
acordos plenarios ao documento 
refundido dos acordos e 
resolucións organizativas para o 
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actual mandato corporativo, que 
se recogen en el anexo. 
 
No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las diecisiete horas 
y cuarenta minutos, por la 
Presidencia se levanta la sesión, 
redactándose la presente acta que 
firman y autorizan la Alcaldía 
Presidencia y el Secretario 
General; 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 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 
 
O ALCALDE 

actual mandato corporativo, que 
se recolle no anexo. 
 
Ó non haber máis asuntos que 
tratar, e ás    dezasete horas e 
coarenta minutos,   a presidencia 
remata a sesión, e redáctase a 
presente acta que asinan e 
autorizan a alcaldía presidencia e 
o secretario xeral; todo elo 
consonte co disposto no artigo 
110.2 do Real decreto 2568/86, 
do 28 de novembro, no que se 
aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e 
réxime xurídico das entidades 
locais.   
 

 
 
 


