
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 
EXCELENTÍSIMO AYUN-
TAMIENTO PLENO DE 
FECHA CATORCE DE DI-
CIEMBRE DE DOS MIL 
QUINCE 
 
En el Salón de Sesiones de las 
Casas Consistoriales de la ciu-
dad de A Coruña, a catorce de 
diciembre de quince. D. Xulio 
Xosé Ferreiro Baamonde y 
con la asistencia de los conceja-
les 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 Ca-
rreira, D. Daniel Díaz Gran-
dío, 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 Váz-
quez, D. Roberto Luis Coira 
Andrade, D. Martín Fernán-
dez 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, Dª 
Eudoxia María Neira Fer-

 SESIÓN ORDINARIA DO 
EXCELENTÍSIMO CONCE-
LLO PLENO DE DATA CA-
TORCE DE DECEMBRO DE 
DOUS MIL QUINCE 
 
 
No Salón de Sesións da Casa 
do Concello da cidade da Co-
ruña, a catorce de decembro de 
dous mil quince. Baixo a presi-
dencia  do Excmo. Sr. Alcalde, 
don Xulio Xosé Ferreiro Baa-
monde e coa  asistencia dos 
concelleiros, Dª María Rocío 
Fraga Sáenz, D. Xiao Varela 
Gómez, Dª Silvia Cameán Cal-
vete, D. José Manuel Sande 
García. Dª María Eugenia 
Vieito Blanco, D. Alberto Le-
ma 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 Lendoi-
ro Otero, Dª Lucía Canabal 
Pérez, D. Miguel Lorenzo To-
rres, Dª María Begoña Freire 
Vázquez, D. Roberto Luis Coi-
ra Andrade, D. Martín Fer-
nández Prado. D. Francisco 
José Mourelo Barreiro, Dª 
Mariel Padín Fernández, Dª 
María del Mar Barcón Sán-
chez, D. José Manuel García 
Pérez, Dª Silvia Longueira 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

nández, D. Fito Ferreiro 
Seoane y Dª. Avia Veira Gon-
zález, se reunió, previa convo-
catoria reglamentariamente cir-
culada, el Excelentísimo Ayun-
tamiento Pleno, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria. 
 
 
Disculpa su asistencia el señor 
don José Manuel Dapena Vare-
la. 
 
Da fe del acto el infrascrito Se-
cretario General del Pleno, 
don Manuel José Díaz Sán-
chez, hallándose además pre-
sente el Interventor General 
don Ángel David Murado 
Codesal. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Bueno. 
 
Moi boas tardes a todos e a to-
das e benvidas a esta sesión or-
dinaria do pleno do Excmo. 
Concello da Coruña. 
 
Señor Secretario. 
 
Señor Secretario General 
 

Castro, Dª Eudoxia María Nei-
ra Fernández, D. Fito Ferreiro 
Seoane e Dª. Avia Veira Gon-
zález, reuníuse, previa convo-
catoria regulamentariamente 
circulada, o excelentísimo 
Concello Pleno, co obxecto de 
realizar sesión ordinaria en 
primeira convocatoria. 
 
Desculpa a súa asistencia don 
José Manuel Dapena Varela. 
 
 
Da fe do acto o infraescrito se-
cretario xeral do Pleno, don 
Manuel José Díaz Sánchez, e 
atópase ademáis presente o in-
terventor xeral don Ángel Da-
vid Murado Codesal. 
 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Bo. 
 
Moi boas tardes a todos e a 
todas e benvidas a esta sesión 
ordinaria do pleno do Excmo. 
Concello da Coruña. 
 
Señor Secretario. 
 
Señor Secretario Xeral 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Boas tardes. 
 
Disculpar en primeiro lugar a 
don José Manuel Dapena Vare-
la que non pode asistir. 
 
I – PARTE RESOLUTIVA 
 
120 – Aprobación borradores 
actas. 
 
Asunto.- Aprobación de los 
borradores de las Actas de las 
sesiones siguientes: 
 
-Extraordinaria y urgente de 
fecha veinte de octubre de dos 
mil quince. 
 
-Ordinaria, de fecha de nueve 
de noviembre de dos mil quin-
ce. 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Algunha observación ás actas?  
Aprobamos, entonces? 
 
Moi ben, quedan aprobadas po-
lo tanto as actas da sesión ex-
traordinaria e urxente de vinte 
de outubro de dous mil quince, 
e ordinaria de nove de novem-
bro de dous mil quince. 
 

Boas tardes. 
 
Desculpar en primeiro lugar a 
don José Manuel Dapena Vare-
la que non pode asistir. 
 
I - PARTE RESOLUTIVA. 
 
120 –Aprobación borradores 
actas. 
 
Asunto.- Aprobación dos bo-
rradores das actas das sesión 
seguintes: 
 
-Extraordinaria e urxente, de 
data vinte de outubro de dous 
mil quince.  
 
-Ordinaria, de data nove de 
novembro de dous mil quince. 
 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Algunha observación ás actas?  
Aprobamos, entón? 
 
Moi ben, quedan aprobadas 
polo tanto as actas da sesión 
extraordinaria e urxente de vin-
te de outubro de dous mil quin-
ce, e ordinaria de nove de no-
vembro de dous mil quince. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Señor Secretario General 
 
121 - Comunicaciones de la 
Alcaldía 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Como ben saben os membros 
deste pleno, o pasado catorce de 
outubro aprobamos unha mo-
ción conxunta sobre a violencia 
de xénero e, dentro dos com-
promisos adquiridos nesa mo-
ción conxunta, era que en cada 
pleno ordinario se gardaría un 
minuto de silencio por cada ví-
tima asasinada pola violencia 
machista. 
 
Lamentablemente, unha vez 
máis, temos que comezar este 
pleno ordinario o día quince de 
decembro lembrando a sete mu-
lleres mortas desde o último 
pleno, asasinadas por violencia 
machista no Estado Español. 
 
Se trata de: 
 
-María del Carmen Almansa 
Donaire, Sanlúcar la Mayor, 
asasinada o día 12 de novem-
bro. 
 
-De nomes non coñecidos, Ma-

Señor Secretario Xeral 
 
121 - Comunicacións da Al-
caldía 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Como ben saben os membros 
deste pleno, o pasado catorce 
de outubro aprobamos unha 
moción conxunta sobre a vio-
lencia de xénero e, dentro dos 
compromisos adquiridos nesa 
moción conxunta, era que en 
cada pleno ordinario se garda-
ría un minuto de silencio por 
cada vítima asasinada pola vio-
lencia machista. 
 
Lamentablemente, unha vez 
máis, temos que comezar este 
pleno ordinario o día quince de 
decembro lembrando a sete 
mulleres mortas desde o último 
pleno, asasinadas por violencia 
machista no Estado Español. 
 
Se trata: 
 
-María del Carmen Almansa 
Donaire, Sanlúcar la Mayor, 
asesinada el día 12 de noviem-
bre 
 
De non coñecidos, Madrid, do 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

drid, do  14 /11/ 2015. 
 
-15/11/2015. Dona Eva Perea 
de 42 años, en Marchena (Sevi-
lla). 
 
-05/12/2015. Ramona Muñoz, 
59 años. Baza (Granada, Anda-
lucía).  
 
-09/12/2015. Mª del Castillo 
Vargas Amaya, 37 años. Lebri-
ja (Sevilla). 
 
-09/12/2015. Yessica, 24 años. 
Puerto del Rosario. 
 
E, pois, lamentablemente o día 
11 de iniciais N.F.L., 44 años, 
en Alcobendas (Madrid). 
 
Esto fai un total de sete minutos 
de silencio que gardaremos nes-
te momento. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Sirvan estes minutos como ho-
menaxe ás vítimas e pésame ás 
familias.  
 
Tamén aproveito a oportunida-
de para amosar o pésame de 

14/11/ 2015. 
 
-15/11/2015.  Doña Eva M. Pe-
rea de 42 anos. Marchena (Se-
villa). 
 
-05/12/2015. Ramona Muñoz, 
59 anos. Baza (Granada, Anda-
lucía).  
 
-09/12/2015. Mª del Castillo 
Vargas Amaya, 37 anos. Lebri-
ja (Sevilla). 
 
-09/12/2015. Yessica, 24 anos. 
Puerto del Rosario. 
  
Y, pues, lamentablemente el día 
11/12/2015. N.F.L., 44 anos, 
Alcobendas (Madrid). 
 
Isto fai un total de sete minutos 
de silencio que gardaremos 
neste momento. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Sirvan estes minutos como ho-
menaxe ás vítimas e pésame ás 
familias.  
 
Tamén aproveito a oportunida-
de para amosar o pésame de 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

toda a Corporación Municipal 
ás familias dos dous policías 
mortos en Afganistán, durante 
este fin de semana, un dos ca-
les, según teño entendido foi, 
ademais, veciño da Coruña. 
 
Moi ben. Señor Secretario. 
 
Señor Secretario General 
 
ÁREA DE ALCALDÍA 
 
122 – Toma de conocimiento  
del Decreto de Alcaldía de 3-
12-2015. 
 
Asunto.- Toma de conocimien-
to del Decreto de Alcaldía de 
fecha 3 de diciembre de 2015 
relativo a la constitución de la 
Comisión de Sugerencias y Re-
clamaciones. 
Logo Asesoría Xurídica, os 
asuntos número tres a catorce, 
que son tomas de coñecemento 
de distintas sentenzas, ditadas 
polo Tribunal de Xustiza de 
Galicia en diferentes recursos, 
promovidos contra os da Con-
sellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas de 
25-2-2013 de aprobación defi-
nitiva do Plan Xeral de Ordena-
ción Municipal do Concello da 
Coruña. 
 

toda a Corporación Municipal 
ás familias dos dous policías 
mortos en Afganistán, durante 
este fin de semana, uns dos ca-
les, segundo teño entendido foi, 
ademais, veciño da Coruña. 
 
Moi ben. Señor Secretario. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
ÁREA DE ALCALDÍA 
 
122 – Toma de coñecemento 
do Decreto da Alcaldía de 3-
12-2015. 
 
Asunto.-Toma de coñecemento 
do Decreto da Alcaldía de data 
3 de decembro de 2015 relativo 
á constitución da Comisión de 
Suxestións e Reclamacións. 
 
Logo Asesoría Xurídica, os 
asuntos número tres a catorce, 
que son tomas de coñecemento 
de distintas sentenzas, ditadas 
polo Tribunal de Xustiza de 
Galicia en diferentes recursos, 
promovidos contra os da Con-
sellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas de 
25-2-2013 de aprobación defi-
nitiva do Plan Xeral de Orde-
nación Municipal do Concello 
da Coruña. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Presidencia 
 
Sí. 
 
Destas sentenzas, deuse conta 
esta semana, na Comisión co-
rrespondente. Se trata, polo tan-
to, de dar coñecemento ao 
pleno de diversas sentenzas, 
recaídas sobre a presión de dous 
mil trece, en todo caso, non se 
require actuación do pleno para 
recurrir de ser o caso en casa-
ción, dado que Asesoría Xurídi-
ca xa está habilitada para per-
soarse e defender os intereses 
municipais deses procedemen-
tos por acordos ditados en se-
sións anteriores do Pleno, e das  
diversas sentenzas das que se da 
coñecemento, seis destas son 
desestimatorias nas que a Sala 
do Contencioso Administrativo 
do Tribunal Superior de Xustiza 
confirma o establecido no 
PXOM, e seis sentenzas, son 
estimatorias, total ou parcial-
mente afectando, pois, en todo, 
en parte ás segracións dos reco-
rrentes. 
 
 
En canto ás accións previstas ou 
realizadas polo Concello, res-
pecto as devanditas sentenzas, 
ata o momento, Asesoría Xurí-
dica está analizando cada expe-

Presidencia 
 
Si. 
 
Destas sentenzas, deuse conta 
esta semana, na Comisión co-
rrespondente. Trátase, polo 
tanto, de dar coñecemento ao 
pleno de diversas sentenzas, 
recaídas sobre a presión de 
dous mil trece, en todo caso, 
non se require actuación do 
pleno para recorrer de ser o 
caso en casación, dado que 
Asesoría Xurídica xa está habi-
litada para persoarse e defen-
der os intereses municipais de-
ses procedementos por acordos 
ditados en sesións anteriores 
do Pleno, e das  diversas sen-
tenzas das que se dá coñece-
mento, seis destas son desesti-
matorias nas que a Sala do 
Contencioso Administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza 
confirma o establecido no 
PXOM, e seis sentenzas, son 
estimatorias, total ou parcial-
mente afectando, pois, en todo, 
en parte ás segracións dos re-
correntes. 
 
En canto ás accións previstas 
ou realizadas polo Concello, 
respecto as devanditas senten-
zas, ata o momento, Asesoría 
Xurídica está a analizar cada 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

diente a fin de avaliar a correc-
ción da sentenza e tendo en 
conta o carácter extraordinario 
do recurso de casación, pois, no 
seu caso, preparar este recurso 
contra aquelas sentenzas que 
non parezan correctas. 
 
E, no caso, contrario, persoarse 
como oposición á casación, 
contra os interesados que obti-
veron sentenza desestimatoria, 
cando estea en tela de xuízo  o 
interese municipal, máis aló do 
que deriva a propia defensa ins-
titucional dos acordos, que xa 
se sostivo na instancia, ante un 
órgano colexiado de prestixio 
como é a Sala do Contencioso 
Administrativo do Tribunal Su-
premo de Xustiza. 
 

Intervenciones 
 
Señor Fernández Prado 
 
Podría… 
 
Dispone de un minuto para glo-
balmente, para esos doce temas, 
pero me gustaría, si es posi-
ble… 
 
Presidencia 
 
Si queren, polo tanto, abrimos 
unha rolda, se queren facer uso 

expediente a fin de avaliar a 
corrección da sentenza e tendo 
en conta o carácter extraordi-
nario do recurso de casación, 
pois, no seu caso, preparar este 
recurso contra aquelas senten-
zas que non parezan correctas. 
 
E, no caso, contrario, persoar-
se como oposición á casación, 
contra os interesados que obti-
veron sentenza desestimatoria, 
cando estea en tea de xuízo o 
interese municipal, máis aló do 
que deriva a propia defensa 
institucional dos acordos, que 
xa se sostivo na instancia, ante 
un órgano colexiado de presti-
xio como é a Sala do Conten-
cioso Administrativo do Tribu-
nal Supremo de Xustiza. 
 

Intervencións 
 
Señor Fernández Prado 
 
Podería… 
 
Dispón dun minuto para glo-
balmente, para eses doce te-
mas, pero gustaríame, se é po-
sible… 
 
Presidencia 
 
Se queren, polo tanto, abrimos 
unha rolda, se queren facer uso 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

os portavoces desta rolda. 
 
Señora Veira… 
 
Señor Fernández Prado 
 
Solamente es un minuto, no 
ocupo ni los tres… 
 
Presidencia 
 
Pero creo que o correcto é abrir 
unha rolda a todos os portavo-
ces e quen quera utiliza o turno 
e quen non quera, pois, non o 
usa. 
 
Señora Veira, se quere utilizar 
un turno, breve, en todo caso. 
 
 
Señora Veira González 
 
Sí.  
 
En todo caso, simplemente, si-
nalar que estes son uns recursos 
sobre o PXOM, pero que queda 
un recurso o que interpuxo o 
Grupo Municipal do BNG, con-
tra o propio PXOM, para com-
bater legalmente a privatización 
e a ordenación do porto, dentro 
doutras cousas. Os mamotretos 
de Durmideiras e outro tipo de 
actuacións que se recollían no 
PXOM, que para o BNG son 

os portavoces desta rolda. 
 
Señora Veira… 
 
Señor Fernández Prado 
 
Soamente é un minuto, non 
ocupo nin os tres… 
 
Presidencia 
 
Pero creo que o correcto é 
abrir unha rolda a todos os 
portavoces e quen quera utiliza 
a quenda e quen non quera, 
pois, non a usa. 
 
Señora Veira, se quere utilizar 
unha quenda, breve, en todo 
caso. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
En todo caso, simplemente, si-
nalar que estes son uns recur-
sos sobre o PXOM, pero que 
queda un recurso o que inter-
puxo o Grupo Municipal do 
BNG, contra o propio PXOM, 
para combater legalmente a 
privatización e a ordenación do 
porto, dentro doutras cousas. 
Os mamotretos de Adormidei-
ras e outro tipo de actuacións 
que se recollían no PXOM, que 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ilegais. E, bueno, simplemente 
facer alusión a iso. Digamos 
que as sentenzas máis gordas 
son máis importantes e fican 
ainda por coñecerse e nada 
máis. 
 
Estas, pois, xa vemos, algunhas 
xa indican, efectivamente o que 
sinalaba o BNG, dalgunhas ile-
galidades contidas no propio 
PXOM, e nós apuntamos a 
máis, incluso a cambiazos de 
última hora que, bueno, xa ve-
remos o que din os Tribunais en 
canto a isto. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas.  
 
Polo Grupo Socialista. 
 
Señor García Pérez 
 
Realmente o Grupo Municipal 
Socialista, con carácter general 
ha venido votando de manera 
favorable, seguir los criterios de 
la Asesoría Jurídica del Ayun-
tamiento en defensa de la lega-
lidad y del interés general y este 
supuesto no es una excepción. 

para o BNG son ilegais. E, bo, 
simplemente facer alusión a 
iso. Digamos que as sentenzas 
máis gordas son máis impor-
tantes e fican ainda por coñe-
cerse e nada máis. 
 
Estas, pois, xa vemos, algunhas 
xa indican, efectivamente o que 
sinalaba o BNG, dalgunhas 
ilegalidades contidas no propio 
PXOM, e nós apuntamos a 
máis, mesmo a cambiazos de 
última hora que, bo, xa vere-
mos o que din os Tribunais en 
canto a isto. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas.  
 
Polo Grupo Socialista. 
 
Señor García Pérez 
 
Realmente o Grupo Municipal 
Socialista, con carácter xeral 
veu votando de maneira favo-
rable,  seguir os criterios da 
Asesoría Xurídica do Concello 
en defensa da legalidade e do 
interese xeral e este suposto 
non é unha excepción. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Muchas gracias y buenas tardes 
a todos. 
 
Efectivamente un poco en la 
línea de lo que ha dicho el Par-
tido Socialista en varios de los 
Plenos anteriores, me gustaría 
que quedase constancia. Nos 
gustaría al Grupo, de un tema 
que no es tanto solo por estas 
doce sentencias, aunque sí, de 
aplicación a estas, sino de for-
ma general porque sienta unos 
precedentes de forma genérica 
que nos gustaría, por lo menos, 
que quedara la constancia de, 
pues, el desacuerdo, y sobre 
todo la preocupación por parte 
del Grupo Popular, en el acta 
del Pleno,  para que, por lo me-
nos,  quede esa constancia. 
 
Y esta preocupación es por 
la…, creemos, que arbitrariedad 
que está aplicando la Marea en 
la decisión de recurrir o no sen-
tencias judiciales que afectan a 
este ayuntamiento en su interés 
general. 
 

 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Moitas grazas e boas tardes a 
todos. 
 
Efectivamente un pouco na liña 
do que dixo o Partido Socialis-
ta en varios dos Plenos anterio-
res, gustaríame que quedase 
constancia. Gustaríanos ao 
Grupo, dun tema que non é tan-
to só por estas doce sentenzas, 
aínda que si, de aplicación a 
estas, senón de forma xeral 
porque senta uns precedentes 
de forma xenérica que nos gus-
taría, polo menos, que quedase 
a constancia de, pois, o 
desacordo, e sobre todo a 
preocupación por parte do 
Grupo Popular, no acta do 
Pleno,  para que, polo menos,  
quede esa constancia. 
 
E esta preocupación é pola…, 
cremos, que arbitrariedade que 
está a aplicar a Marea na deci-
sión de recorrer ou non senten-
zas xudiciais que afectan a este 
concello no seu interese xeral. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Efectivamente en las doce que 
hoy vienen a conocimiento,  
seis son totalmente favorables, 
cuatro parcialmente favorables, 
y dos son desfavorables. 
 
De todas ellas, la única que han 
anunciado que recurrirán es una 
que es parcialmente favorable, 
bueno, pues, para  recurrir en la 
parte que no se ha ganado toda-
vía, cosa que nos parece bien. 
Pero no anuncia que…, y nos 
anuncian, además, que ni se 
personarán en dos de las que se 
han perdido.  
 
Y aunque estas dos sentencias 
afectan a temas menores del 
Plan, es verdad, no cambian la 
esencia del documento, pues 
solo afecta a dos propiedades en 
su consideración de suelo ur-
bano, consolidado o non conso-
lidado, manteniendo la ordena-
ción. Creemos que deberían de 
recurrirse igualmente, no sólo 
estas sino también las cuatro 
que se han ganado parcialmente 
en la parte que pueda recurrirse  
y por supuesto, damos por sen-
tado que si en algunas de las 
seis ganadas por el ayuntamien-
to, se presenta recurso no solo 
nos personaremos sino que de-
fenderemos la sentencia del 
Tribunal Superior y del docu-

Efectivamente nas doce que 
hoxe veñen a coñecemento,  
seis son totalmente favorables, 
catro parcialmente favorables, 
e dous son desfavorables. 
 
De todas elas, a única que 
anunciaron que recorrerán é 
unha que é parcialmente favo-
rable, bo, pois, para  recorrer 
na parte que non se gañou aín-
da, cousa que nos parece ben. 
Pero non anuncia que…, e 
anúnciannos, ademais, que nin 
comparecerán en dous das que 
se perderon.  
 
E aínda que estas dúas senten-
zas afectan a temas menores do 
Plan, é verdade, non cambian a 
esencia do documento, pois só 
afecta a dúas propiedades na 
súa consideración de solo ur-
bano, consolidado ou non con-
solidado, mantendo a ordena-
ción. Cremos que deberían de 
recorrerse igualmente, non só 
estas senón tamén as catro que 
se gañaron parcialmente na 
parte que poida recorrerse  e 
por suposto, damos por sentado 
que se nalgunhas das seis ga-
ñadas polo concello, preséntase 
recurso non só comparecere-
mos senón que defenderemos a 
sentenza do Tribunal Superior 
e do documento municipal. Xa 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

mento municipal. Ya lo damos 
por sentado en defensa de ese 
interés general.  
 
Tengo, a veces, la sensación de 
que quieren que los tribunales, 
les hagan la gestión que ustedes 
no hacen o no pueden hacer y 
yo, pues,  les diría,  que si quie-
ren cambiar algún documento, 
están perfectamente en su dis-
posición, háganlo, tráiganoslo 
aquí, díganos en qué quieren 
cambiar, pero, por favor, de-
fiendan los documentos vigen-
tes mientras no los cambien us-
tedes.  
 
Son mucho mejores que los an-
teriores que volverían a entrar 
en vigor. Y, como se ha visto 
recientemente en Vigo, con 
consecuencias socio-
económicas, desastrosas para la 
ciudad, se llegasen a anular. 
 
Por lo tanto, si quieren cambiar-
lo están en su derecho, pero de-
fiendan los que tenemos. 
 
Somos partidarios de cómo han 
hecho todos los gobiernos hasta 
el momento  en la ciudad, de 
recurrir, todas las sentencias 
desfavorables que vayan en 
contra de estos intereses muni-
cipales y, ya que ustedes pre-

o damos por sentado en defensa 
dese interese xeral.  
 
 
Teño, ás veces, a sensación de 
que queren que os tribunais, 
fáganlles a xestión que vostedes 
non fan ou non poden facer e 
eu, pois,  diríalles,  que se que-
ren cambiar algún documento, 
están perfectamente na súa dis-
posición, fágano, tráianolo 
aquí, díganos en que queren 
cambiar, pero, por favor, de-
fendan os documentos vixentes 
mentres non os cambien voste-
des.  
 
Son moito mellores que os an-
teriores que volverían entrar en 
vigor. E, como se viu recente-
mente en Vigo, con consecuen-
cias socio-económicas, desas-
trosas para a cidade, chegásen-
se a anular. 
 
Por tanto, se queren cambialo 
están no seu dereito, pero de-
fendan os que temos. 
 
Somos partidarios de como fi-
xeron todos os gobernos ata o 
momento  na cidade, de reco-
rrer, todas as sentenzas desfa-
vorables que vaian en contra 
destes intereses municipais e, 
xa que vostedes pretenden, go-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

tenden, gobernar aplicando los 
principios, generales del dere-
cho, sin profundizar más en 
ello, les planteo que en este ca-
so, apliquen el de igualdad, el 
principio de igualdad, porque 
unas sí y otras no. 
 
En consecuencia, adopte la 
misma posición para idénticas 
situaciones y no opten por apli-
car criterios de oportunidad pa-
ra cada sentencia. Las senten-
cias desfavorables al Ayunta-
miento deben ser recurridas y 
las favorables que sean apela-
das por los recurrentes deben 
ser igualmente defendidas. 
No personarnos en los recursos 
de apelación o de casación, 
contra sentencias favorables al 
ayuntamiento es casi o prácti-
camente lo mismo que (…) a 
sus planteamientos o incluso 
podría entenderse como alla-
narnos a sus pretensiones. Lo 
que se traduce, creo en una la-
bor jurídica de la labor desem-
peñada por este gobierno y con 
unas, entendemos que, diga-
mos, soluciones o criterios ca-
prichosos. 
 
Por lo tanto, y nos gustaría de-
jar constancia de que pedimos, 
cuando haya una sentencia  des-
favorable, como se ha hecho 

bernar aplicando os principios, 
xenerais do dereito, sen pro-
fundar máis niso, expóñolles 
que neste caso, apliquen o de 
igualdade, o principio de 
igualdade, porque unhas si e 
outras non. 
 
En consecuencia, adopte a 
mesma posición para idénticas 
situacións e non opten por apli-
car criterios de oportunidade 
para cada sentenza. As senten-
zas desfavorables ao Concello 
deben ser recorridas e as favo-
rables que sexan apeladas po-
los recorrentes deben ser 
igualmente defendidas. 
Non comparecer nos recursos 
de apelación ou de casación, 
contra sentenzas favorables ao 
concello é case ou practica-
mente o mesmo que (…) ás súas 
formulacións ou mesmo pode-
ría entenderse como conformi-
dade ás súas pretensións. O 
que se traduce, creo nun labor 
xurídico do labor desempeñado 
por este goberno e cunhas, en-
tendemos que, digamos, solu-
cións ou criterios caprichosos. 
 
 
Por tanto, e gustaríanos deixar 
constancia de que pedimos, 
cando haxa unha sentenza  des-
favorable, como se fixo ata 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

hasta ahora pues se recurra, por 
parte de los servicios jurídicos 
con un criterio de decisión polí-
tica de recurrir y defender eso, 
más allá del propio que no sea 
una valoración o justificación 
técnica. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. 
 
A Marea non é a que toma as 
decisións, quen toma as deci-
sións é o Goberno Municipal e 
Asesoría Xurídica, en base úni-
camente a criterios obxectivos e 
a criterios xurídicos , de defen-
sa. 
 
Bueno, deuse a explicación 
cumprinda. Eu creo na comi-
sión, creo que por parte da con-
celleira e da dirección de Ase-
soría Xurídica, sobre as actua-
cións en cada unha das senten-
zas, non é desde logo nin capri-
chosa, nin moito menos políti-
ca, é unha cuestión xurídica, en 
algún caso, porque ainda que a 
sentenza sea formalmente des-
favorable, realmente é dacordo 
co que defendeu o concello, 
durante o proceso que hai unha 

agora pois se recorra, por par-
te dos servizos xurídicos cun 
criterio de decisión política de 
recorrer e defender iso, máis 
aló do propio que non sexa un-
ha valoración ou xustificación 
técnica. 
 
Moitísimas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernán-
dez Prado. 
 
A Marea non é a que toma as 
decisións, quen toma as deci-
sións é o Goberno Municipal e 
Asesoría Xurídica, en base uni-
camente a criterios obxectivos 
e a criterios xurídicos , de de-
fensa. 
 
Bo, deuse a explicación cum-
prinda. Eu creo na comisión, 
creo que por parte da conce-
lleira e da dirección de Aseso-
ría Xurídica, sobre as actua-
cións en cada unha das senten-
zas, non é desde logo nin capri-
chosa, nin moito menos políti-
ca, é unha cuestión xurídica, 
nalgún caso, porque ainda que 
a sentenza sexa formalmente 
desfavorable, realmente é da-
cordo co que defendeu o conce-
llo, durante o proceso que hai 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

setenza -agora mesmo non me 
dou conta do número-, donde se 
declaraba, por parte do conce-
llo, da Asesoría Xurídica, ante-
rior, incluso, e que era un erro 
do concello cando se lle daba a 
razón ao recurrente. 
 
Bueno, non ten sentido recurrir, 
algo cando o propio concello xa 
afirmou durante o proceso que 
se equivocara. 
 
Bueno, entonces, é un caso por 
caso, non se valora, digamos, 
non hai ningunha vulneración 
do principio de igualdade por-
que ten que ver coa corrección 
xurídica ou coa afectación a un 
interese municipal. En todo ca-
so, repito, non hai ningunha 
intención de deixar en mans dos 
xuizes o traballo que lle corres-
ponde a este goberno munici-
pal, tanto cando haxa que pro-
poñer modificacións do pla-
neamento, pois, se traerán a este 
pleno, non vamos a ir pola porta 
de atrás en ningún caso, senón, 
simplemente dado que sea o 
recurso de casación, como ben 
sabe e se non, pois, llo digo eu. 
 
Recurso extraordinario, motivos 
taxados e cuestións de especial 
transcendencia, hai que valorar 
caso por caso si conven recurrir 

unha setenza -agora mesmo 
non me dou conta do número-, 
onde se declaraba, por parte do 
concello, da Asesoría Xurídica, 
anterior, mesmo, e que era un 
erro do concello cando se lle 
daba a razón ao recorrente. 
 
Bo, non ten sentido recorrer, 
algo cando o propio concello 
xa afirmou durante o proceso 
que se equivocara. 
 
Bo, entón, é un caso por caso, 
non se valora, digamos, non hai 
ningunha vulneración do prin-
cipio de igualdade porque ten 
que ver coa corrección xurídica 
ou coa afectación a un interese 
municipal. En todo caso, repito, 
non hai ningunha intención de 
deixar en mans dos xuizes o 
traballo que lle corresponde a 
este goberno municipal, tanto 
cando haxa que propoñer mo-
dificacións do planeamento, 
pois, traeranse a este pleno, 
non imos ir pola porta de atrás 
en ningún caso, senón, simple-
mente dado que sexa o recurso 
de casación, como ben sabe e 
se non, pois, llo digo eu. 
 
Recurso extraordinario, moti-
vos taxados e cuestións de es-
pecial transcendencia, hai que 
valorar caso por caso se con-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ou non para seguir recurrindo 
en gastos ou si, realmente existe  
o motivo de casación, que non 
porque se perda sempre hai po-
sibilidades de recurrir. Hai mo-
tivos taxados e hai que ver, en 
cada caso, se se dan ou non. 
 
 
En todo caso, repito, responde a 
criterios absolutamente lóxicos. 
 
 
Moi ben. 
 
Moigas, grazas.  
 
Señor Secretario. 
 
Señor Secretario General 
 
Asesoría Jurídica 
 
123 – Tomar conocimiento 
sentencia. 
 
Asunto.- Tomar conocimiento 
sentencia dictada por el TSJG, 
en el recurso 4625/2013 pro-
movido por Asociación de ve-
cinos Peña Moa contra orden de 
la Consellería de Medio Am-
biente, Territorio e Infraestruc-
turas de 25-2-2013 sobre apro-
bación definitiva del Plan Ge-
neral de Ordenación Municipal 
del Ayuntamiento de A Coruña. 

ven recorrer ou non para se-
guir recurrindo en gastos ou se, 
realmente existe  o motivo de 
casación, que non porque se 
perda sempre hai posibilidades 
de recorrer. Hai motivos taxa-
dos e hai que ver, en cada caso, 
se dan ou non. 
 
En todo caso, repito, responde 
a criterios absolutamente lóxi-
cos. 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Secretario. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Asesoría Xurídica 
 
123 – Tomar coñecemento 
sentencia. 
 
Asunto.- Tomar coñecemento 
sentenza ditada polo TSJG, no 
recurso 4625/2013 promovido 
por Asociación de vecinos Peña 
Moa contra orden da Conselle-
ría de Medio Ambiente, Terri-
torio e Infraestruturas de 25-2-
2013 sobre aprobación definiti-
va do Plan Xeral de Ordena-
ción Municipal do Concello da 
Coruña. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Este asunto  ha sido dictami-
nado por la Comisión Infor-
mativa de Hacienda y Admi-
nistración,  con los votos fa-
vorables de todos los Grupos 
Municipales. Se propone al 
Pleno Municipal: 
 

Acuerdo 
 
Primero.- Tomar conocimiento 
de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, 
en el recurso contencioso-
administrativo número 
4625/2013 promovido por Aso-
ciación de Veciños Pena Moa 
contra orden de la Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestructuras de 25-2-2013 
sobre aprobación definitiva del 
Plan General de Ordenación 
Municipal del Ayuntamiento de 
A Coruña. 
 
Segundo.- En el supuesto de 
que se interponga recurso de 
casación, comparecer en las 
actuaciones que se sigan ante la 
Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Supremo; a tal fin se confiere la 
representación municipal al 
Procurador de los Tribunales en 

 
Este asunto foi ditaminado po-
la Comisión Informativa de 
Facenda e Administración, cos 
votos favorables de todos os 
Grupos Municipais. Proponse 
ao Pleno Municipal: 
 
 

Acordo 
 
Primeiro.- Tomar coñecemento 
da sentenza ditada pola Sala do 
contencioso-administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, no recurso contencio-
so-administrativo número 
4625/2013 promovido por Aso-
ciación de Veciños Pena Moa 
contra orde da Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas de 25-2-2013 
sobre aprobación definitiva do 
Plan Xeral de Ordenación Mu-
nicipal do Concello da Coruña. 
 
 
Segundo.- No caso de que se 
interpoña recurso de casación, 
comparecer nas actuacións que 
se sigan ante a Sala do conten-
cioso-administrativo do Tribu-
nal Supremo; a tal fin confírese 
a representación municipal ao 
Procurador dos Tribunais en 
Madrid, D. Luís Arredondo 
Sanz, que actuará baixo a di-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Madrid, D. Luis Arredondo 
Sanz, que actuará bajo la direc-
ción técnica de la Directora de 
la Asesoría Jurídica Municipal, 
Dª. Marta García Pérez, y de los 
Letrados de los Servicios Jurí-
dicos Municipales, D. Juan 
Hernández López,  Dª. María 
José Macías Mourelle, D. Fran-
cisco Javier Mato Fariña y D. 
Miguel Anxo López Prado, in-
distintamente. 
 
124 – Tomar conocimiento 
sentencia. 
 
Asunto.- Toma de conocimien-
to sentencia dictada por el 
TSJG, en el recurso 4361/2013 
promovido por Comercial Are-
vano Fuentes contra orden de la 
Consellería de Medio Ambien-
te, Territorio e Infraestructuras 
de 25-2-2013 sobre aprobación 
definitiva del Plan General de 
Ordenación  Municipal del 
Ayuntamiento de A Coruña. 
 
Este asunto  ha sido dictami-
nado por la Comisión Infor-
mativa de Hacienda y Admi-
nistración,  con los votos fa-
vorables de todos los Grupos 
Municipales. Se propone al 
Pleno Municipal: 
 

Acuerdo 

rección técnica da Directora da 
Asesoría Xurídica Municipal, 
Dª. Marta García Pérez, e dos 
Letrados dos Servizos Xurídi-
cos Municipais, D. Juan Her-
nández López,  Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Francisco 
Javier Mato Fariña e D. Mi-
guel Anxo López Prado, indis-
tintamente. 
 
 
 
124 – Tomar coñecemento 
sentenza. 
 
Asunto.- Tomar coñecemento 
sentenza ditada por el TSJG, no 
recurso 4361/2013 promovido 
por Comercial Arevano Fuen-
tes contra orden da Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestruturas de 25-2-2013 
sobre aprobación definitiva do 
Plan Xeral de Ordenación Mu-
nicipal do Concello da Coruña. 
 
 
Este asunto foi ditaminado po-
la Comisión Informativa de 
Facenda e Administración, cos 
votos favorables de todos os 
Grupos Municipais. Proponse 
ao Pleno Municipal: 
 
 

Acordo 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Primero.- Tomar conocimiento 
de la  sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, 
en el recurso contencioso-
administrativo número 
4361/2013 promovido por Co-
mercial Arevano Fuentes contra 
orden de la Consellería de Me-
dio Ambiente, Territorio e In-
fraestructuras de 25-2-2013 so-
bre aprobación definitiva del 
Plan General de Ordenación 
Municipal del Ayuntamiento de 
A Coruña. 
 
Segundo.- En el supuesto de 
que se interponga recurso de 
casación, comparecer en las 
actuaciones que se sigan ante la 
Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Supremo; a tal fin se confiere la 
representación municipal al 
Procurador de los Tribunales en 
Madrid, D. Luis Arredondo 
Sanz, que actuará bajo la direc-
ción técnica de la Directora de 
la Asesoría Jurídica Municipal, 
Dª. Marta García Pérez, y de los 
Letrados de los Servicios Jurí-
dicos Municipales, D. Juan 
Hernández López,  Dª. María 
José Macías Mourelle, D. Fran-
cisco Javier Mato Fariña y D. 

 
Primeiro.- Tomar coñecemento 
da  sentenza ditada pola Sala 
do contencioso-administrativo 
do Tribunal Superior de Xusti-
za de Galicia, no recurso con-
tencioso-administrativo número 
4361/2013 promovido por Co-
mercial Arevano Fuentes con-
tra orde da Consellería de Me-
dio Ambiente, Territorio e In-
fraestruturas de 25-2-2013 so-
bre aprobación definitiva do 
Plan Xeral de Ordenación Mu-
nicipal do Concello da Coruña. 
 
 
 
Segundo.- No caso de que se 
interpoña recurso de casación, 
comparecer nas actuacións que 
se sigan ante a Sala do conten-
cioso-administrativo do Tribu-
nal Supremo; a tal fin confírese 
a representación municipal ao 
Procurador dos Tribunais en 
Madrid, D. Luís Arredondo 
Sanz, que actuará baixo a di-
rección técnica da Directora da 
Asesoría Xurídica Municipal, 
Dª. Marta García Pérez, e dos 
Letrados dos Servizos Xurídi-
cos Municipais, D. Juan Her-
nández López,  Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Francisco 
Javier Mato Fariña e D. Mi-
guel Anxo López Prado, indis-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Miguel Anxo López Prado, in-
distintamente. 
 
125 – Tomar conocimiento 
sentencia. 
 
Asunto.- Tomar conocimiento 
sentencia dictada por el TSJG, 
en el recurso 4306/2013 pro-
movido por Carolina Pemán 
Seoane contra orden de la Con-
sellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestructuras de 
25-2-2013 sobre aprobación 
definitiva del  Plan General de 
Ordenación Municipal del 
Ayuntamiento de A Coruña. 
 
Este asunto  ha sido dictami-
nado por la Comisión Infor-
mativa de Hacienda y Admi-
nistración,  con los votos fa-
vorables de todos los Grupos 
Municipales. Se propone al 
Pleno Municipal: 
 

Acuerdo 
 
Primero.- Tomar conocimiento 
de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, 
en el recurso contencioso-
administrativo número 
4306/2013 promovido por Ca-
rolina Pemán Seoane, contra 

tintamente 
 
 
125 – Tomar coñecemento 
sentenza 
 
Asunto.-Tomar coñecemento 
sentenza ditada polo TSXG, no 
recurso 4306/2013 promovido 
por Carolina Pemán Seoane 
contra orde da Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas de 25-2-2013 
sobre aprobación definitiva do 
Plan Xeral de Ordenación Mu-
nicipal do Concello da Coruña. 
 
 
Este asunto foi ditaminado po-
la Comisión Informativa de 
Facenda e Administración, cos 
votos favorables de todos os 
Grupos Municipais. Proponse 
ao Pleno Municipal: 
 
 

Acordo 
 
Primeiro.- Tomar coñecemento 
da sentenza ditada pola Sala do 
contencioso-administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, no recurso contencio-
so-administrativo número 
4306/2013 promovido por Ca-
rolina Pemán Seoane contra 
orde da Consellería de Medio 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

orden de la Consellería de Me-
dio Ambiente, Territorio e In-
fraestructuras de 25-2-2013 so-
bre aprobación definitiva del 
Plan General de Ordenación 
Municipal del Ayuntamiento de 
A Coruña. 
 
Segundo.- En el supuesto de 
que se interponga recurso de 
casación, comparecer en las 
actuaciones que se sigan ante la 
Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Supremo; a tal fin se confiere la 
representación municipal al 
Procurador de los Tribunales en 
Madrid, D. Luis Arredondo 
Sanz, que actuará bajo la direc-
ción técnica de la Directora de 
la Asesoría Jurídica Municipal, 
Dª. Marta García Pérez, y de los 
Letrados de los Servicios Jurí-
dicos Municipales, D. Juan 
Hernández López,  Dª. María 
José Macías Mourelle, D. Fran-
cisco Javier Mato Fariña y D. 
Miguel Anxo López Prado, in-
distintamente 
 
126 -  Tomar  conocimiento 
sentencia. 
 
Asunto.- Tomar conocimiento 
sentencia dictada por el TSJG, 
en el recurso 4673/2013 pro-
movido por Mopesa, S.A.  con-

Ambiente, Territorio e Infraes-
truturas de 25-2-2013 sobre 
aprobación definitiva do Plan 
Xeral de Ordenación Municipal 
do Concello da Coruña. 
 
 
 
Segundo.- No caso de que se 
interpoña recurso de casación, 
comparecer nas actuacións que 
se sigan ante a Sala do conten-
cioso-administrativo do Tribu-
nal Supremo; a tal fin confírese 
a representación municipal ao 
Procurador dos Tribunais en 
Madrid, D. Luís Arredondo 
Sanz, que actuará baixo a di-
rección técnica da Directora da 
Asesoría Xurídica Municipal, 
Dª. Marta García Pérez, e dos 
Letrados dos Servizos Xurídi-
cos Municipais, D. Juan Her-
nández López,  Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Francisco 
Javier Mato Fariña e D. Mi-
guel Anxo López Prado, indis-
tintamente 
 
 
126 – Tomar coñecemento 
sentenza. 
 
Asunto.- Tomar coñecemento 
sentenza ditada polo TSXG, no 
recurso 4673/2013 promovido 
por Mopesa, S.A.  contra orde 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

tra orden de la Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras de 25-2-2013 
sobre aprobación definitiva del 
Plan General de Ordenación 
Municipal del Ayuntamiento de 
A Coruña. 
 
Este asunto  ha sido dictami-
nado por la Comisión Infor-
mativa de Hacienda y Admi-
nistración,  con los votos fa-
vorables de todos los Grupos 
Municipales. Se propone al 
Pleno Municipal: 
 

Acuerdo 
 
Primero.- Tomar conocimiento 
de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, 
en el recurso contencioso-
administrativo número 
4673/2013 promovido por 
Mopesa, S.A. contra orden de la 
Consellería de Medio Ambien-
te, Territorio e Infraestructuras 
de 25-2-2013 sobre aprobación 
definitiva del Plan General de 
Ordenación Municipal del 
Ayuntamiento de A Coruña. 
 
Segundo.- En el supuesto de 
que se interponga recurso de 
casación, comparecer en las 

da Consellería de Medio Am-
biente, Territorio e Infraestru-
turas de 25-2-2013 sobre apro-
bación definitiva do Plan Xeral 
de Ordenación Municipal do 
Concello da Coruña. 
 
 
Este asunto foi ditaminado po-
la Comisión Informativa de 
Facenda e Administración, cos 
votos favorables de todos os 
Grupos Municipais. Proponse 
ao Pleno Municipal: 
 
 

Acordo 
 

Primeiro.- Tomar coñecemento 
da sentenza ditada pola Sala do 
contencioso-administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, no recurso contencio-
so-administrativo número 
4673/2013 promovido por 
Mopesa, S.A. contra orde da 
Consellería de Medio Ambien-
te, Territorio e Infraestruturas 
de 25-2-2013 sobre aprobación 
definitiva do Plan Xeral de Or-
denación Municipal do Conce-
llo da Coruña. 
 
 
Segundo.- No caso de que se 
interpoña recurso de casación, 
comparecer nas actuacións que 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

actuaciones que se sigan ante la 
Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Supremo; a tal fin se confiere la 
representación municipal al 
Procurador de los Tribunales en 
Madrid, D. Luis Arredondo 
Sanz, que actuará bajo la direc-
ción técnica de la Directora de 
la Asesoría Jurídica Municipal, 
Dª. Marta García Pérez, y de los 
Letrados de los Servicios Jurí-
dicos Municipales, D. Juan 
Hernández López,  Dª. María 
José Macías Mourelle, D. Fran-
cisco Javier Mato Fariña y D. 
Miguel Anxo López Prado, in-
distintamente. 
 
127 – Tomar conocimiento 
sentencia. 
 
Asunto.- Tomar conocimiento 
de  la sentencia dictada por el 
TSJG, en el recurso 4643/2013 
promovido por D. Francisco 
Chas Montaña contra orden de 
la Consellería de Medio Am-
biente, Territorio e Infraestruc-
turas de 25-2-2013 sobre apro-
bación definitiva del Plan Ge-
neral de Ordenación Municipal 
del Ayuntamiento de A Coruña. 
 
Este asunto  ha sido dictami-
nado por la Comisión Infor-
mativa de Hacienda y Admi-

se sigan ante a Sala do conten-
cioso-administrativo do Tribu-
nal Supremo; a tal fin confírese 
a representación municipal ao 
Procurador dos Tribunais en 
Madrid, D. Luís Arredondo 
Sanz, que actuará baixo a di-
rección técnica da Directora da 
Asesoría Xurídica Municipal, 
Dª. Marta García Pérez, e dos 
Letrados dos Servizos Xurídi-
cos Municipais, D. Juan Her-
nández López,  Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Francisco 
Javier Mato Fariña e D. Mi-
guel Anxo López Prado, indis-
tintamente 
 
 
127 – Tomar coñecemento 
sentenza. 
 
Asunto.- Tomar coñecemento 
da sentenza ditada polo TSXG, 
no recurso 4643/2013 promo-
vido por D. Francisco Chas 
Montaña contra orde da Con-
sellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas de 
25-2-2013 sobre aprobación 
definitiva do Plan Xeral de Or-
denación      Municipal do 
Concello  da Coruña. 
 
Este asunto foi ditaminado po-
la Comisión Informativa de 
Facenda e Administración, cos 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

nistración,  con los votos fa-
vorables de todos los Grupos 
Municipales. Se propone al 
Pleno Municipal: 
 

Acuerdo 
 

Primero.- Tomar conocimiento 
de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, 
en el recurso contencioso-
administrativo número 
4643/2013 promovido por Don 
Francisco Chas Montaña contra 
orden de la Consellería de Me-
dio Ambiente, Territorio e In-
fraestructuras de 25-2-2013 so-
bre aprobación definitiva del 
Plan General de Ordenación 
Municipal del Ayuntamiento de 
A Coruña. 
 
Segundo.- En el supuesto de 
que se interponga recurso de 
casación, comparecer en las 
actuaciones que se sigan ante la 
Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Supremo; a tal fin se confiere la 
representación municipal al 
Procurador de los Tribunales en 
Madrid, D. Luis Arredondo 
Sanz, que actuará bajo la direc-
ción técnica de la Directora de 
la Asesoría Jurídica Municipal, 

votos favorables de todos os 
Grupos Municipais. Proponse 
ao Pleno Municipal: 
 
 

Acordo 
 

Primeiro.- Tomar coñecemento 
da sentenza ditada pola Sala do 
contencioso-administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, no recurso contencio-
so-administrativo número 
4643/2013 promovido por D. 
Francisco Chas Montaña con-
tra orde da Consellería de Me-
dio Ambiente, Territorio e In-
fraestruturas de 25-2-2013 so-
bre aprobación definitiva do 
Plan Xeral de Ordenación Mu-
nicipal do Concello da Coruña. 
 
 
 
Segundo.- No caso de que se 
interpoña recurso de casación, 
comparecer nas actuacións que 
se sigan ante a Sala do conten-
cioso-administrativo do Tribu-
nal Supremo; a tal fin confírese 
a representación municipal ao 
Procurador dos Tribunais en 
Madrid, D. Luís Arredondo 
Sanz, que actuará baixo a di-
rección técnica da Directora da 
Asesoría Xurídica Municipal, 
Dª. Marta García Pérez, e dos 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Dª. Marta García Pérez, y de los 
Letrados de los Servicios Jurí-
dicos Municipales, D. Juan 
Hernández López,  Dª. María 
José Macías Mourelle, D. Fran-
cisco Javier Mato Fariña y D. 
Miguel Anxo López Prado, in-
distintamente. 
 
128 - Tomar conocimiento 
sentencia. 
 
Asunto.- Tomar  conocimiento 
sentencia dictada por el TSJG, 
en el recurso 4573/2013 pro-
movido por Comunidad de Pro-
pietarios Calle Simón Bolívar, 
45 contra orden de la Conselle-
ría de Medio Ambiente, Territo-
rio e Infraestructuras de 25-2-
2013 sobre aprobación definiti-
va del Plan General de Ordena-
ción Municipal del Ayunta-
miento de A Coruña. 
 
Este asunto  ha sido dictami-
nado por la Comisión Infor-
mativa de Hacienda y Admi-
nistración,  con los votos fa-
vorables de todos los Grupos 
Municipales. Se propone al 
Pleno Municipal: 

Acuerdo 
 

Primero.- Tomar conocimiento 
de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-

Letrados dos Servizos Xurídi-
cos Municipais, D. Juan Her-
nández López,  Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Francisco 
Javier Mato Fariña e D. Mi-
guel Anxo López Prado, indis-
tintamente 
 
 
128 – Tomar coñecemento 
sentenza. 
 
Asunto.- Tomar coñecemento 
sentenza ditada polo TSXG, no 
recurso 4573/2013 promovido 
por Comunidade de Propieta-
rios Rúa Simón Bolívar, 45 
contra orde da Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas de 25-2-2013 
sobre aprobación definitiva do 
Plan Xeral de Ordenación Mu-
nicipal do Concello da Coruña. 
 
 
Este asunto foi ditaminado po-
la Comisión Informativa de 
Facenda e Administración, cos 
votos favorables de todos os 
Grupos Municipais. Proponse 
ao Pleno Municipal: 
 

Acordo 
 
Primeiro.- Tomar coñecemento 
da sentenza ditada pola Sala do 
contencioso-administrativo do 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, 
en el recurso contencioso-
administrativo número 
4573/2013 promovido por Co-
munidad de Propietarios de la 
calle Simón Bolivar 45 contra 
orden de la Consellería de Me-
dio Ambiente, Territorio e In-
fraestructuras de 25-2-2013 so-
bre aprobación definitiva del 
Plan General de Ordenación 
Municipal del Ayuntamiento de 
A Coruña. 
 
Segundo.- En el supuesto de 
que se interponga recurso de 
casación, comparecer en las 
actuaciones que se sigan ante la 
Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Supremo; a tal fin se confiere la 
representación municipal al 
Procurador de los Tribunales en 
Madrid, D. Luis Arredondo 
Sanz, que actuará bajo la direc-
ción técnica de la Directora de 
la Asesoría Jurídica Municipal, 
Dª. Marta García Pérez, y de los 
Letrados de los Servicios Jurí-
dicos Municipales, D. Juan 
Hernández López,  Dª. María 
José Macías Mourelle, D. Fran-
cisco Javier Mato Fariña y D. 
Miguel Anxo López Prado, in-
distintamente. 
 

Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, no recurso contencio-
so-administrativo número 
4573/2013 promovido por Co-
munidad de Propietarios de la 
calle Simón Bolivar 45 contra 
orde da Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraes-
truturas de 25-2-2013 sobre 
aprobación definitiva do Plan 
Xeral de Ordenación Municipal 
do Concello da Coruña. 
 
 
 
Segundo.- No caso de que se 
interpoña recurso de casación, 
comparecer nas actuacións que 
se sigan ante a Sala do conten-
cioso-administrativo do Tribu-
nal Supremo; a tal fin confírese 
a representación municipal ao 
Procurador dos Tribunais en 
Madrid, D. Luís Arredondo 
Sanz, que actuará baixo a di-
rección técnica da Directora da 
Asesoría Xurídica Municipal, 
Dª. Marta García Pérez, e dos 
Letrados dos Servizos Xurídi-
cos Municipais, D. Juan Her-
nández López,  Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Francisco 
Javier Mato Fariña e D. Mi-
guel Anxo López Prado, indis-
tintamente 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

129 - Tomar conocimiento 
sentencia. 
 
Asunto.- Tomar conocimiento 
de la  sentencia dictada por el 
TSJG, en el recurso 4623/2013 
promovido por Inmobiliaria 
Masar, S.L., contra orden de la 
Consellería de Medio Ambien-
te, Territorio e Infraestructuras 
de 25-2-2013 sobre aprobación 
definitiva del Plan General de 
Ordenación Municipal del 
Ayuntamiento de A Coruña. 
 
Este asunto  ha sido dictami-
nado por la Comisión Infor-
mativa de Hacienda y Admi-
nistración,  con los votos fa-
vorables de todos los Grupos 
Municipales. Se propone al 
Pleno Municipal: 
 

Acuerdo 
 

Primero.- Tomar conocimiento 
de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, 
en el recurso contencioso-
administrativo número senten-
cia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 

129 – Tomar coñecemento 
sentenza. 
 
Asunto.- Tomar coñecemento 
sentenza ditada polo TSXG, no 
recurso 4623/2013 promovido 
por Inmobiliaria Masar, S.L., 
contra orde da Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas de 25-2-2013 
sobre aprobación definitiva do 
Plan Xeral de Ordenación Mu-
nicipal do Concello da Coruña. 
 
 
Este asunto foi ditaminado po-
la Comisión Informativa de 
Facenda e Administración, cos 
votos favorables de todos os 
Grupos Municipais. Proponse 
ao Pleno Municipal: 
 
 

Acordo 
 

Primeiro.- Tomar coñecemento 
da sentenza ditada pola Sala do 
contencioso-administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, no recurso contencio-
so-administrativo número sen-
tencia ditada pola Sala do con-
tencioso-administrativo do Tri-
bunal Superior de Xustiza de 
Galicia, no recurso contencio-
so-administrativo número 
4623/2013 promovido por In-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

4623/2013 promovido por Im-
mobiliaria Masar S.L., contra 
orden de la Consellería de Me-
dio Ambiente, Territorio e In-
fraestructuras de 25-2-2013 so-
bre aprobación definitiva del 
Plan General de Ordenación 
Municipal del Ayuntamiento de 
A Coruña. 
 
Segundo.- En el supuesto de 
que se interponga recurso de 
casación, comparecer en las 
actuaciones que se sigan ante la 
Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Supremo; a tal fin se confiere la 
representación municipal al 
Procurador de los Tribunales en 
Madrid, D. Luis Arredondo 
Sanz, que actuará bajo la direc-
ción técnica de la Directora de 
la Asesoría Jurídica Municipal, 
Dª. Marta García Pérez, y de los 
Letrados de los Servicios Jurí-
dicos Municipales, D. Juan 
Hernández López,  Dª. María 
José Macías Mourelle, D. Fran-
cisco Javier Mato Fariña y D. 
Miguel Anxo López Prado, in-
distintamente. 
 
130 - Toma conocimiento sen-
tencia. 
 
Asunto.-Tomar conocimiento 
sentencia dictada por el TSJG, 

mobiliaria Masar, S.L., contra 
orde da Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraes-
truturas de 25-2-2013 sobre 
aprobación definitiva do Plan 
Xeral de Ordenación Municipal 
do Concello da Coruña. 
 
 
 
Segundo.- No caso de que se 
interpoña recurso de casación, 
comparecer nas actuacións que 
se sigan ante a Sala do conten-
cioso-administrativo do Tribu-
nal Supremo; a tal fin confírese 
a representación municipal ao 
Procurador dos Tribunais en 
Madrid, D. Luís Arredondo 
Sanz, que actuará baixo a di-
rección técnica da Directora da 
Asesoría Xurídica Municipal, 
Dª. Marta García Pérez, e dos 
Letrados dos Servizos Xurídi-
cos Municipais, D. Juan Her-
nández López,  Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Francisco 
Javier Mato Fariña e D. Mi-
guel Anxo López Prado, indis-
tintamente 
 
 
130 – Tomar coñecemento 
sentenza. 
 
Asunto.- Tomar coñecemento 
sentenza ditada polo TSJG, no 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

en el recurso 4586/2013 pro-
movido por Dª. María Belén 
Candame Lago y Otros contra 
orden de la Consellería de Me-
dio Ambiente, Territorio e In-
fraestructuras de 25-2-2013 so-
bre aprobación definitiva del 
Plan General de Ordenación 
Municipal del Ayuntamiento de 
A Coruña. 
 
Este asunto  ha sido dictami-
nado por la Comisión Infor-
mativa de Hacienda y Admi-
nistración,  con los votos fa-
vorables de todos los Grupos 
Municipales. Se propone al 
Pleno Municipal: 
 

Acuerdo 
 

Tomar conocimiento de la sen-
tencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 
4586/2013 promovido por Dª 
María Belén Candame Lago  y 
Otros contra orden de la Conse-
llería de Medio Ambiente, Te-
rritorio e Infraestructuras de 25-
2-2013 sobre aprobación defini-
tiva del Plan General de Orde-
nación Municipal del Ayunta-
miento de A Coruña. 
 

recurso 4586/2013 promovido 
por Dª. María Belén Candame 
Lago e Outros contra orde da 
Consellería de Medio Ambien-
te, Territorio e Infraestruturas 
de 25-2-2013 sobre aprobación 
definitiva do Plan Xeral de Or-
denación Municipal do Conce-
llo da Coruña. 
 
 
Este asunto foi ditaminado po-
la Comisión Informativa de 
Facenda e Administración, cos 
votos favorables de todos os 
Grupos Municipais. Proponse 
ao Pleno Municipal: 
 
 

Acordo 
 
Tomar coñecemento da senten-
za ditada pola Sala do conten-
cioso-administrativo do Tribu-
nal Superior de Xustiza de Ga-
licia, no recurso contencioso-
administrativo número 
4586/2013 promovido por Dª 
María Belén Candame Lago  e 
Outros e OUTROS contra orde 
da Consellería de Medio Am-
biente, Territorio e Infraestru-
turas de 25-2-2013 sobre apro-
bación definitiva do Plan Xeral 
de Ordenación Municipal do 
Concello da Coruña 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

131 - Toma de conocimiento 
sentencia. 
 
Asunto.- Tomar conocimiento 
sentencia dictada por el TSJG, 
en el recurso número 
4340/2013 promovido por Dª. 
Carmen Martínez Uzal  contra 
orden de la Consellería de Me-
dio Ambiente, Territorio e In-
fraestructuras de 25-2-2013 so-
bre aprobación definitiva del 
Plan General de Ordenación 
Municipal del Ayuntamiento de 
A Coruña. 
 
Este asunto  ha sido dictami-
nado por la Comisión Infor-
mativa de Hacienda y Admi-
nistración,  con los votos fa-
vorables de todos los Grupos 
Municipales. Se propone al 
Pleno Municipal: 
 

Acuerdo 
 

Tomar conocimiento sentencia 
dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 
4340/2013 promovido por Dª. 
Carmen Martínez Uzal contra 
orden de la Consellería de Me-
dio Ambiente, Territorio e In-
fraestructuras de 25-2-2013 so-

131 – Tomar coñecemento 
sentenza. 
 
Asunto.- Tomar coñecemento 
sentenza ditada polo TSXG, no 
recurso número 4340/2013 
promovido por Dª. Carmen 
Martínez Uzal  contra orde da 
Consellería de Medio Ambien-
te, Territorio e Infraestruturas 
de 25-2-2013 sobre aprobación 
definitiva do Plan Xeral de Or-
denación Municipal do Conce-
llo da Coruña. 
 
 
Este asunto foi ditaminado po-
la Comisión Informativa de 
Facenda e Administración, cos 
votgos favorables de todos os 
Grupos Municipais. Proponse 
ao Pleno Municipal: 
 
 

Acordo 
 

Tomar coñecemento sentenza 
ditada pola Sala do contencio-
so-administrativo do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia, 
no recurso contencioso-
administrativo número 
4340/2013 promovido por Dª. 
Carmen Martínez Uzal  contra 
orde da Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraes-
truturas de 25-2-2013 sobre 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

bre aprobación definitiva del 
Plan General de Ordenación 
Municipal del Ayuntamiento de 
A Coruña. 
 
132 - Toma conocimiento sen-
tencia. 
 
Asunto.- Tomar conocimiento 
sentencia dictada por el TSJG, 
en el recurso número 
4642/2013 promovido por 
Promotora de Viviendas Urba-
nas, S.L. contra orden de la 
Consellería de Medio Ambien-
te, Territorio e Infraestructuras 
de 25-2-2013 sobre aprobación 
definitiva del Plan General de 
Ordenación Municipal del 
Ayuntamiento de A Coruña. 
 
Este asunto  ha sido dictami-
nado por la Comisión Infor-
mativa de Hacienda y Admi-
nistración,  con los votos fa-
vorables de todos los Grupos 
Municipales. Se propone al 
Pleno Municipal: 
 

Acuerdo 
 

Primero.- Tomar conocimiento 
sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Galicia, en el recurso 
contencioso-administrativo nú-

aprobación definitiva do Plan 
Xeral de Ordenación Municipal 
do Concello da Coruña. 
 
 
132 – Tomar coñecemento 
sentenza. 
 
Asunto.- Tomar coñecemento 
sentenza ditada polo TSXG, no 
recurso número 4642/2013 
promovido por Promotora de 
Vivendas Urbanas, S.L. contra 
orde da Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraes-
truturas de 25-2-2013 sobre 
aprobación definitiva do Plan 
Xeral de Ordenación Municipal 
do Concello da Coruña. 
 
 
Este asunto foi ditaminado po-
la Comisión Informativa de 
Facenda e Administración, cos 
votos favorables de todos os 
Grupos Municipais. Proponse 
ao Pleno Municipal: 
 
 

Acordo 
 

Primeiro.- Tomar coñecemento 
sentenza ditada pola Sala do 
contencioso-administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, no recurso contencio-
so-administrativo número 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

mero 4642/2013 promovido por 
Promotora de Viviendas Urba-
nas, S.L. contra orden de la 
Consellería de Medio Ambien-
te, Territorio e Infraestructuras 
de 25-2-2013 sobre aprobación 
definitiva del Plan General de 
Ordenación Municipal del 
Ayuntamiento de A Coruña. 
 
Segundo.- En el supuesto de 
que se interponga recurso de 
casación, comparecer en las 
actuaciones que se sigan ante la 
Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Supremo; a tal fin se confiere la 
representación municipal al 
Procurador de los Tribunales en 
Madrid, D. Luis Arredondo 
Sanz, que actuará bajo la direc-
ción técnica de la Directora de 
la Asesoría Jurídica Municipal, 
Dª. Marta García Pérez, y de los 
Letrados de los Servicios Jurí-
dicos Municipales, D. Juan 
Hernández López,  Dª. María 
José Macías Mourelle, D. Fran-
cisco Javier Mato Fariña y D. 
Miguel Anxo López Prado, in-
distintamente. 
 
133 - Tomar conocimiento 
sentencia. 
 
Asunto.-Tomar conocimiento 
sentencia dictada por el TSJG, 

4642/2013 promovido por 
Promotora de Viviendas Urba-
nas, S.L. contra orde da Conse-
llería de Medio Ambiente, Te-
rritorio e Infraestruturas de 25-
2-2013 sobre aprobación defi-
nitiva do Plan Xeral de Orde-
nación Municipal do Concello 
da Coruña. 
 
Segundo.- No caso de que se 
interpoña recurso de casación, 
comparecer nas actuacións que 
se sigan ante a Sala do conten-
cioso-administrativo do Tribu-
nal Supremo; a tal fin confírese 
a representación municipal ao 
Procurador dos Tribunais en 
Madrid, D. Luís Arredondo 
Sanz, que actuará baixo a di-
rección técnica da Directora da 
Asesoría Xurídica Municipal, 
Dª. Marta García Pérez, e dos 
Letrados dos Servizos Xurídi-
cos Municipais, D. Juan Her-
nández López,  Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Francisco 
Javier Mato Fariña e D. Mi-
guel Anxo López Prado, indis-
tintamente. 
 
 
133 – Tomar coñecemento 
sentenza 
 
Asunto.- Tomar coñecemento 
sentenza ditada polo TSXG, no 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

en el recurso 4632/2013 pro-
movido por Stacrco Invest, SA, 
contra orden de la Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestructuras de 25-2-2013 
sobre aprobación definitiva del 
Plan General de Ordenación 
Municipal del Ayuntamiento de 
A Coruña. 
 
Este asunto  ha sido dictami-
nado por la Comisión Infor-
mativa de Hacienda y Admi-
nistración,  con los votos fa-
vorables de todos los Grupos 
Municipales. Se propone al 
Pleno Municipal: 
 

Acuerdo 
 

Primero.- Tomar conocimiento 
sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Galicia, en el recurso 
contencioso-administrativo nú-
mero 4632/2013 promovido por 
Stacrco Invest, SA contra orden 
de la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraes-
tructuras de 25-2-2013 sobre 
aprobación definitiva del Plan 
General de Ordenación Munici-
pal del Ayuntamiento de A Co-
ruña. 
 
Segundo.- En el supuesto de 

recurso 4632/2013 promovido 
por Stacrco Invest, SA, contra 
orde da Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraes-
truturas de 25-2-2013 sobre 
aprobación definitiva do Plan 
Xeral de Ordenación Municipal 
do Concello da Coruña. 
 
 
Este asunto foi ditaminado po-
la Comisión Informativa de 
Facenda e Administración, cos 
votos favorables de todos os 
Grupos Municipais. Proponse 
ao Pleno Municipal: 
 
 

Acordo 
 

Primero.- Tomar coñecemento 
sentenza ditada pola Sala do 
Contencioso-Administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, no recurso contencio-
so-administrativo número 
4632/2013 promovido por Sta-
crco Invest, SA contra orden da 
Consellería de Medio Ambien-
te, Territorio e Infraestructuras 
de 25-2-2013 sobre aprobación 
definitiva do Plan Xeral de Or-
denación Municipal do Conce-
llo da Coruña. 
 
Segundo.- No caso de que se 
interpoña recurso de casación, 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

que se interponga recurso de 
casación, comparecer en las 
actuaciones que se sigan ante la 
Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Supremo; a tal fin se confiere la 
representación municipal al 
Procurador de los Tribunales en 
Madrid, D. Luis Arredondo 
Sanz, que actuará bajo la direc-
ción técnica de la Directora de 
la Asesoría Jurídica Municipal, 
Dª. Marta García Pérez, y de los 
Letrados de los Servicios Jurí-
dicos Municipales Dª. María 
José Macías Mourelle, D. Fran-
cisco Javier Mato Fariña y D. 
Miguel Anxo López Prado, in-
distintamente. 
 
134 - Tomar conocimiento 
sentencia. 
 
Asunto.- Tomar conocimiento 
sentencia dictada por el TSJG, 
en el recurso 4356/2013 pro-
movido por Dricar de Inversio-
nes, SL, contra orden de la 
Consellería de Medio Ambien-
te, Territorio e Infraestructuras 
de 25-2-2013 sobre aprobación 
definitiva del Plan General de 
Ordenación Municipal del 
Ayuntamiento de A Coruña. 
 
Este asunto  ha sido dictami-
nado por la Comisión Infor-

comparecer nas actuacións que 
se sigan ante a Sala do conten-
cioso-administrativo do Tribu-
nal Supremo; a tal fin confírese 
a representación municipal ao 
Procurador dos Tribunais en 
Madrid, D. Luís Arredondo 
Sanz, que actuará baixo a di-
rección técnica da Directora da 
Asesoría Xurídica Municipal, 
Dª. Marta García Pérez, e dos 
Letrados dos Servizos Xurídi-
cos Municipais, D. Juan Her-
nández López,  Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Francisco 
Javier Mato Fariña e D. Mi-
guel Anxo López Prado, indis-
tintamente. 
 
 
134 – Tomar coñecemento 
sentenza. 
 
Asunto.- Tomar coñecemento 
sentenza ditada polo TSXG, no 
recurso 4356/2013 promovido 
por Dricar de Investimentos, 
SL, contra orde da Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestruturas de 25-2-2013 
sobre aprobación definitiva do 
Plan Xeral de Ordenación Mu-
nicipal do Concello da Coruña. 
 
 
Este asunto foi ditaminado po-
la Comisión Informativa de 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

mativa de Hacienda y Admi-
nistración,  con los votos fa-
vorables de todos los Grupos 
Municipales. Se propone al 
Pleno Municipal: 
 

Acuerdo 
 

Primero.- Tomar conocimiento 
sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Galicia, en el recurso 
contencioso-administrativo nú-
mero 4356/2013 promovido por 
Dricar de Inversiones, SL  con-
tra orden de la Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras de 25-2-2013 
sobre aprobación definitiva del 
Plan General de Ordenación 
Municipal del Ayuntamiento de 
A Coruña. 
 
Segundo.- Interponer recurso de 
casación ante el Tribunal Su-
premo; a tal fin se confiere la 
representación municipal al 
Procurador de los Tribunales en 
Madrid, D. Luis Arredondo 
Sanz, que actuará bajo la direc-
ción técnica de la Directora de 
la Asesoría Jurídica Municipal, 
Dª. Marta García Pérez, y de los 
Letrados de los Servicios Jurí-
dicos Municipales Dª. María 
José Macías Mourelle, D. Fran-

Facenda e Administración, cos 
votos favorables de todos os 
Grupos Municipais. Proponse 
ao Pleno Municipal: 
 
 

Acordo 
 

Primero.- Tomar coñecemento 
sentenza ditada pola Sala do 
Contencioso-Administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, no recurso contencio-
so-administrativo número 
4356/2013 promovido por Dri-
car de Inversiones, SL contra 
orden da Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraes-
truturas de 25-2-2013 sobre 
aprobación definitiva do Plan 
Xeral de Ordenación Municipal 
do Concello da  Coruña. 
 
 
Segundo.- Interpoñer recurso 
de casación ante o Tribunal 
Supremo; a tal fin confírese a 
representación municipal ao 
Procurador dos Tribunais en 
Madrid, D. Luís Arredondo 
Sanz, que actuará baixo a di-
rección técnica da Directora da 
Asesoría Xurídica Municipal, 
Dª. Marta García Pérez, e dos 
Letrados dos Servizos Xurídi-
cos Municipais Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Francisco 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

cisco Javier Mato Fariña y D. 
Miguel Anxo López Prado, in-
distintamente. 
 
Señor Secretario General 
 
ÁREA DE HACIENDA Y  
ADMINISTRACIÓN 
 
Hacienda 
 
135 - Conocimiento  informe 
trimestral, relativo al Plan de 
Ajuste. 
 
Asunto.- Tomar conocimiento  
del informe trimestral emitido 
por la Intervención General re-
lativo a la ejecución del Plan de 
Ajuste, referido al tercer trimes-
tre de 2015. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra a concelleira de 
Facenda para dar brevemente 
conta este informe. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Simplemente o seguimento des-
te Plan de Axuste, que demostra 
que as medidas que se adopta-

Javier Mato Fariña e D. Mi-
guel Anxo López Prado, indis-
tintamente. 
 
Señor Secretario  Xeral 
 
ÁREA DE FACENDA E AD-
MINISTRACIÓN 
 
Facenda 
 
135 – Coñecemento informe 
trimestral, relativo ao Plan de 
Axuste. 
 
Asunto.- Tomar coñecemento  
do informe trimestral emitido 
pola Intervención Xeral relati-
vo á execución do Plan de Axu-
ste, referido ó terceiro trimestre 
de 2015. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra a concelleira de 
Facenda para dar brevemente 
conta deste informe. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Simplemente o seguimento des-
te Plan de Axuste, que demos-
tra que as medidas que se 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ron tanto en gastos como ingre-
sos, veñen tendo o seu resulta-
do. E se veñen cumplindo de 
modo suficiente ás magnitudes 
con respecto ao  2015. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
En principio non estaba previs-
to tampouco un turno de pala-
bra, pero se hai especial intere-
se, pois, tampouco hai proble-
ma dun breve turno. 
 
Moi ben. 
 
Moitas, grazas, señor secretario. 
 
 

Acuerdo 
 
En cumplimiento de lo anterior, 
procede dar cuenta al Pleno, 
para su toma de conocimiento, 
del informe trimestral emitido 
por la Intervención General re-
lativo a la ejecución del Plan de 
Ajuste, referido al tercer trimes-
tre de 2015. 
 

Intervenciones 

adoptaron tanto en gastos co-
mo ingresos, veñen tendo o seu 
resultado. E se veñen cumplin-
do de modo suficiente ás mag-
nitudes con respecto ao  2015. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
En principio non estaba previs-
to tampouco unha quenda de 
palabra, pero se hai especial 
interese, pois, tampouco hai 
problema dunha breve quenda. 
 
Moi ben. 
 
Moitas, grazas, señor secreta-
rio. 
 

Acordo 
 
En cumprimento do anterior, 
procede dar conta ao Pleno, 
para a súa toma de coñecemen-
to, do informe trimestral emiti-
do pola Intervención Xeral re-
lativo á execución do Plan de 
Axuste, referido ao terceiro 
trimestre de 2015. 
 

Intervencións 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Señor Secretario General 
 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN 
E INNOVACIÓN DEMO-
CRÁTICA 
 
Participación ciudadana 
 
136 – Toma de conocimiento 
informe anual. 
 
Asunto.- Toma de conocimien-
to del informe denominado  In-
forme General de Sugerencias y 
Reclamaciones 2014. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra a Concelleira de 
Participación e innovación de-
mocrática para dar brevemente 
conta deste informe. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Ben. 
 
Boa tarde a todas e a todos. 
 
Brevemente o informe presen-
tado na Comisión de Suxestións 
e Reclamacións, en decembro 
de 2015, refirese a xestión rea-
lizada das suxestións e recla-

 
Señor Secretario Xeral 
 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN 
E INNOVACIÓN DEMO-
CRÁTICA 
 
Participación cidadá 
 
136 - Toma de coñecemento 
informe anual. 
 
Asunto.- Toma de coñecemento 
do informe denominado  Infor-
me Xeral de Suxestións e Re-
clamacións 2014. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra a Concelleira de 
Participación e innovación de-
mocrática para dar brevemente 
conta deste informe. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Ben. 
 
Boa tarde a todas e a todos. 
 
Brevemente o informe presen-
tado na Comisión de Suxestións 
e Reclamacións, en decembro 
de 2015, refirese a xestión rea-
lizada das suxestións e recla-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

macións presentadas durante o 
exercicio 2014. 
 
Como datos a suliñar nese in-
forme, pois, decir que o número 
de queixas regulamentarias pre-
sentadas durante o exercicio 
2014, incrementouse nun 
13,73%, respecto ao ano ante-
rior e dicir que a canle preferen-
te de entrada continúa a ser o 
Servizo Telefónico de Atención 
Cidadá o 010, seguido pola vía 
telemática e sendo case teste-
muñal a vía presencial da pre-
sentación de suxestións e re-
clamacións. 
 
Por outro lado, hai tres áreas 
que suman casi o 90% do total 
das queixas presentadas que son 
Medio Ambiente, Infraestructu-
ras e Mobilidade. 
 
A data de peche dos datos de 
informe que foi o un de abril de 
dous mil quince, estaban pen-
dentes de peche mil trescentas 
sesenta queixas das iniciadas en 
dous mil catorce, e o 14,88%. 
Esta cantidade é inferior á que 
quedaron pendentes por igual 
concepto ao peche do exercicio 
de 2013, que foron 1619, o que 
corresponde a un 20,09%.  
 
 

macións presentadas durante o 
exercicio 2014. 
 
Como datos a suliñar nese in-
forme, pois, dicir que o número 
de queixas regulamentarias 
presentadas durante o exercicio 
2014, incrementouse nun 
13,73%, respecto ao ano ante-
rior e dicir que a canle prefe-
rente de entrada continúa a ser 
o Servizo Telefónico de Aten-
ción Cidadá o 010, seguido po-
la vía telemática e sendo case 
testemuñal a vía presencial da 
presentación de suxestións e 
reclamacións. 
 
Por outro lado, hai tres áreas 
que suman case o 90% do total 
das queixas presentadas que 
son Medio Ambiente, Infraes-
truturas e Mobilidade. 
 
A data de peche dos datos de 
informe que foi o un de abril de 
dous mil quince, estaban pen-
dentes de peche mil trescentas 
sesenta queixas das iniciadas 
en dous mil catorce, e o 
14,88%. Esta cantidade é infe-
rior á que quedaron pendentes 
por igual concepto ao peche do 
exercicio de 2013, que foron 
1619, o que corresponde a un 
20,09%.  
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

E para rematar dicir que respec-
to ao cumprimento de prazos, 
que no regulamento de suxes-
tións e reclamacións, di que hai 
que dar unha contestación, co-
mo máximo, nun plazo máximo 
de 90 días. 
 
Dicir que aumentou a demora e 
que as tramitadas, ou a trami-
tarse fóra de prazo foron o  
46,92%, fronte ao 41,73% ao 
peche de 2013. 
 
Nada máis. 
 
Grazas. 
 

Acuerdo 
 
Tomar conocimiento del infor-
me denominado “Informe 
Anual de Sugerencias y Recla-
maciones 2015”, elaborado por 
la Dirección de Planificación y 
Administración Electrónica, 
que recoge la gestión realizada 
en la organización municipal 
con las reclamaciones y suge-
rencias presentadas por los ciu-
dadanos a lo largo del pasado 
ejercicio 2014. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 

E para rematar dicir que res-
pecto ao cumprimento de pra-
zos, que no regulamento de su-
xestións e reclamacións, di que 
hai que dar unha contestación, 
como máximo, nun prazo má-
ximo de 90 días. 
 
Dicir que aumentou a demora e 
que as tramitadas, ou a trami-
tarse fóra de prazo foron o  
46,92%, fronte ao 41,73% ao 
peche de 2013. 
 
Nada máis. 
 
Grazas. 
 

Acordo 
 

Tomar coñecemento do informe 
denominado “Informe Anual de 
Suxestións e Reclamacións 
2015”, elaborado pola Direc-
ción de Planificación e Admi-
nistración Electrónica, que re-
colle a xestión realizada na or-
ganización municipal coas re-
clamacións e suxestións presen-
tadas polos cidadás ao longo 
do pasado exercicio 2014. 
 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Ben. 
 
Moitas grazas, concelleira. 
 
Señor Secretario. 
 
Señor Secretario General 
 
II – CONTROL Y SEGUI-
MIENTO DE LA GESTIÓN: 
 
137 – Tomar  conocimiento de 
resoluciones y decretos. 
 
-Resoluciones de la Junta de 
Gobierno Local, desde la núme-
ro doce mil seiscientos uno 
(12.601), de catorce de octubre 
de dos mil quince, a la quince 
mil (15.000), de diecinueve de 
noviembre de dos mil quince. 
 
 
-Y de los decretos de la Alcal-
día desde el número seis mil 
uno (6.001), de veintiséis de 
octubre de dos mil quince, al 
número    seis mil novecientos 
(6.900), de veinte de noviembre 
de dos mil quince. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Secretario. 
 
 
Señor Secretario General 

Ben. 
 
Moitas grazas, concelleira. 
 
Señor Secretario. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
II –CONTROL E SEGUI-
MENTO DA XESTIÓN: 
 
137 – Tomar coñecemento das 
resolucións e decretos. 
 
-Resolucións da Xunta de Go-
berno Local, desde a número 
doce mil seiscentos un 
(12.601), de catorce de outubro 
de dous mil quince, á número 
quincemil (15.000), de de-
zanove de novembro de dous 
mil quince. 
 
-E dos decretos da Alcaldía   
desde o número seis mil un 
(6.001), de vinte e seis de outu-
bro de dous mil quince, ao nú-
mero seis mil novecentos 
(6.900), de vinte de novembro 
de dous mil quince. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Secreta-
rio. 
 
Señor Secretario General 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Mocións,  preguntas orais, pre-
guntas escritas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
En canto ás mocións, temos en 
primeiro lugar unha moción 
conxunta, presentada polos ca-
tro Grupos con presenza neste 
pleno, que é a moción para que 
o Concello da Coruña se sume a 
declaración de París para com-
bater o VIH, SIDA. 
 
Procedemos a súa lectura, señor 
Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Boas tardes a todos, compañei-
ros e compañeiras, ao público e 
a xente que nos está vendo polo 
streaming. 
 
Como sabedes o pasado día un 
foi o día Internacional de Loita 
contra o VIH-SIDA. 
 
A moción di: 
 
1-Propoñemos que o         con-
cello da Coruña se             sume 
á declaración de París         do 1 
de  decembro do 2014 do VIH. 

 
Mocións,  preguntas orais, pre-
guntas escritas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
En canto ás mocións, temos en 
primeiro lugar unha moción 
conxunta, presentada polos ca-
tro Grupos con presenza neste 
pleno, que é a moción para que 
o Concello da Coruña sómese a 
declaración de París para 
combater o VIH, SIDA. 
 
Procedemos a súa lectura, se-
ñor Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Boas tardes a todos, compañei-
ros e compañeiras, ao público e 
a xente que nos está vendo polo 
streaming. 
 
Como sabedes o pasado día un 
foi o día Internacional de Loita 
contra o VIH-SIDA. 
 
A moción di: 
 
1-Propoñemos que o         con-
cello da Coruña se             su-
me á declaración de París         
do 1 de  decembro do 2014 do 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Dita    declaración reflicte as 
ideas dos colectivos de loita 
contra o      VIH-Sida para que 
toda a poboación se faga a pro-
ba do VIH e poder chegar ao 
que se denomina 90-90-90. 
Apostando por mellorar as 
competencias dos profesionais 
do ámbito da integración social, 
traballando contra a estigma e a 
discriminación asociada, desde 
un enfoque de dereitos, refle-
xionando xuntos e xuntas  dun-
ha forma crítica sobre a imaxe 
que todavía existe na nosa so-
ciedade sobre as persoas que 
viven co VIH. 
 
2-O concello aumentará as axu-
das aos colectivos que loitan día 
a día contra o VIH-SIDA. Así 
como poñerá en marcha talleres 
e campañas propias de informa-
ción e prevención. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Non sei se queren usar o turno 
de palabra? Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 

VIH. Dita    declaración reflicte 
as ideas dos colectivos de loita 
contra o      VIH-Sida para que 
toda a poboación se faga a 
proba do VIH e poder chegar 
ao que se denomina 90-90-90. 
Apostando por mellorar as 
competencias dos profesionais 
do ámbito da integración so-
cial, traballando contra a es-
tigma e a discriminación aso-
ciada, desde un enfoque de de-
reitos, reflexionando xuntos e 
xuntas  dunha forma crítica 
sobre a imaxe que todavía exis-
te na nosa sociedade sobre as 
persoas que viven co VIH. 
 
2-O concello aumentará as 
axudas aos colectivos que 
loitan día a día contra o VIH-
SIDA. Así como poñerá en 
marcha talleres e campañas 
propias de información e pre-
vención. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Non sei se queren usar o turno 
de palabra?  Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Si. 
 
Simplemente amosar o apoio, 
por suposto do BNG a esta mo-
ción e destacar o importantísi-
mo labor que se ten que realizar 
desde os servizos públicos e 
sanitarios, que tamén poden, 
pois, ofrecer a información e a 
prevención, por suposto desde o 
Concello, pero o importantísi-
mos son os servizos públicos 
saniarios e o seu compromiso 
para estas dos cuestións que son 
a prevención e a información e, 
foi bastante escandalosa algun-
ha información que saiu en me-
dios da inda das, bueno, dos 
prexuizos que teñen, incluso os 
nosos adolescentes e as nosas 
adolescentes sobre o VIH e as 
persoas que teñen este virus. 
 
Entón, polo tanto, este labor é 
moi importante e ese tipo de 
informacións que vemos hoxe 
en día, en pleno 2015, nos re-
cordan a importe labor que te-
mos por diante, xa digo, de in-
formación, de sensibilización, 
pero, por suposto, tamén de 
prevención. 
 
E, por suposto, recoñecerlle o 
labor ás entidades que aparecen 
na moción. As entidades da Co-
ruña, que  traballan todos os 

Si. 
 
Simplemente amosar o apoio, 
por suposto do BNG a esta mo-
ción e destacar o importantísi-
mo labor que se ten que reali-
zar desde os servizos públicos e 
sanitarios, que tamén poden, 
pois, ofrecer a información e a 
prevención, por suposto desde 
o Concello, pero o importantí-
simos son os servizos públicos 
saniarios e o seu compromiso 
para estas dúas cuestións que 
son a prevención e a informa-
ción e, foi bastante escandalosa 
algunha información que saiu 
en medios da inda das, bo, dos 
prexuizos que teñen, mesmo os 
nosos adolescentes e as nosas 
adolescentes sobre o VIH e as 
persoas que teñen este virus. 
 
Entón, polo tanto, este labor é 
moi importante e ese tipo de 
informacións que vemos hoxe 
en día, en pleno 2015, nos re-
cordan a importe labor que te-
mos por diante, xa digo, de in-
formación, de sensibilización, 
pero, por suposto, tamén de 
prevención. 
 
E, por suposto, recoñecerlle o 
labor ás entidades que apare-
cen na moción. As entidades da 
Coruña, que  traballan todos os 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

días por esta cuestión. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bueno. 
 
Primeiro, quero  dar as grazas a 
todos os grupos do Concello, a 
Marea Atlántica, ao BNG, ao 
PP, ao noso propio, en especial 
aos concelleiros e concelleiras, 
a Rocío Fraga, a  Avía Veira e a 
Miguel Lorenzo, que a semana 
pasada estuvimos traballando 
para que esta moción conxunta 
saira adiante. Unha moción de 
todos, de todos e de todas as 
coruñesas. 
 
En estos momentos é un mo-
mento complicado para a loita 
contra o VIH-SIDA, (…) na 
prevención desa enfermidade 
como crónica co que os conta-
xios estanse incrementando en 
xente nova que practica HSH, 
en relacións heterosexuais. Te-
mos que recordar que non exis-
ten grupos de risco, senón prác-

días por esta cuestión. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bo. 
 
 Primeiro, quero  dar as grazas 
a todos os grupos do Concello, 
a Marea Atlántica, ao BNG, ao 
PP, ao noso propio, en especial 
aos concelleiros e concelleiras, 
a Rocío Fraga, a Avía  Veira e 
a Miguel Lorenzo, que a sema-
na pasada estivemos traballan-
do para que esta moción 
conxunta saira adiante. Unha 
moción de todos, de todos e de 
todas as coruñesas. 
 
Nestes momentos é un momento 
complicado para a loita contra 
o VIH-SIDA, (…) na preven-
ción desa enfermidade como 
crónica co que os contaxios 
estanse incrementando en xente 
nova que practica HSH, en re-
lacións heterosexuais. Temos 
que lembrar que non existen 
grupos de risco senón prácticas 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ticas de riscos. Trinta anos logo 
da aparición da pandemia, sigue 
sendo unha enfermidade que 
quen a padece sufre unha es-
tigma social. Din os entendidos 
que no VIH-SIDA, vaise a cu-
rar medicamente antes de que 
desapareza a súa estigma social. 
Por iso é importante que desde 
as institucións poñámonos a 
traballar na prevención en con-
tra da discriminación que sufren 
os portadores e os enfermos. É 
importante que desde o Conce-
llo se poñan en marcha os plans 
de prevencións e plans de edu-
cación, colaborando cos colec-
tivos LGBTI e os comités anti-
sida da nosa comunidade. 
 
 
Entre as intencións deste plan 
para cumplir para o ano 2020, o 
obxectivo é 90 90 90, que busca 
asegurar que o 90% das persoas 
que viven co VIH, coñezan o 
seu estado seroloxíco, que o 
90% das persoas que saben que 
teñan a infección estén a trata-
mento e a supresión da carga 
viral do noventa por cento de 
quen estean a tratamento. Este é 
o obxectivo da declaración de 
París.  
 
E para rematar quero agradecer 
aos colectivos que levan déca-

de riscos. Trinta anos logo da 
aparición da pandemia, segue 
sendo unha enfermidade que 
quen a padece sofre unha es-
tigma social. Din os entendidos 
que no VIH-SIDA, vaise a cu-
rar medicamente antes de que 
desapareza a súa estigma so-
cial. Por iso é importante que 
desde as institucións poñámo-
nos a traballar na prevención 
en contra da discriminación 
que sofren os portadores e os 
enfermos. É importante que 
desde o Concello se poñan en 
marcha os plans de preven-
cións e plans de educación, co-
laborando cos colectivos 
LGBTI e os comités antisida da 
nosa comunidade. 
 
Entre as intencións deste plan 
para cumprir para o ano 2020, 
o obxectivo é 90 90 90, que 
busca asegurar que o 90% das 
persoas que viven co VIH, 
coñezan o seu estado serolo-
xíco, que o 90% das persoas 
que saben que teñan a infección 
estean a tratamento e a supre-
sión da carga viral do noventa 
por cento de quen estean a tra-
tamento. Este é o obxectivo da 
declaración de París.  
 
E para rematar quero agrade-
cer aos colectivos que levan 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

das traballando, en favor dos 
dereitos, da saúde, das persoas  
co VIH. Os colectivos xa desa-
parecidos como Milhomes. E, 
na actualidade, os que traballan, 
os colectivos LGTB, Alas Co-
ruña, o Andamio de Enfrente e 
as asociacións Agaxes, Colecti-
vo Moucho, e o Comité Antisi-
da da Coruña, que este ano, ce-
lebra o seu trinta cumpleaños.  
 
 
Gracias polo seu traballo. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
 
Polo Grupo do Partido Popular, 
señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Sumarme a lo ya manifestado 
por mis compañeros respecto a 
esta enfermedad, una enferme-
dad que desde el año  81, pues, 
ha producido muchas muertes y 
que no cabe duda, que una de 
las cosas más importantes es la 
investigación, la investigación 
del SIDA y la prevención. 
 
Desde hace años en España se 

décadas traballando, en favor 
dos dereitos, da saúde, das per-
soas  co VIH. Os colectivos xa 
desaparecidos como Milhomes. 
E, na actualidade, os que tra-
ballan, os colectivos LGTB, Ás 
Coruña, o Andamio de en fron-
te e as asociacións Agaxes, Co-
lectivo Moucho, e ou Comité 
Antisida da Coruña, que este 
ano, celebra o seu trinta cum-
pleanos.  
 
Grazas polo seu traballo. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
 
Polo Grupo do Partido Popu-
lar, señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Boas tardes a todos. 
 
Sumarme ao xa manifestado 
polos meus compañeiros res-
pecto desta enfermidade, unha 
enfermidade que desde o  ano 
81, pois, produciu moitas mor-
tes e que non cabe dúbida, que 
una das cousas máis importan-
tes é a investigación, a investi-
gación da SIDA e a prevención. 
 
Desde hai anos en España apli-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

han aplicado distintos planes, 
planes  multisectoriales y últi-
mamente se ha puesto en vigor 
el Plan Estratégico de Preven-
ción y Control de las infeccio-
nes por VIH y otras infecciones 
de transmisión sexual del 2013-
2018, que incide, incide mucho 
en lo que es la puesta entre los 
recursos, en organizar estos re-
cursos y sobre todo en el apoyo 
a todos los grupos sociales im-
plicados. 
 
Como todos los que han aquí 
hablado y me han precedido, y 
quizá, quiero reconocer el apo-
yo de todos los Grupos Sociales 
y sobre todo evitar la discrimi-
nación por razón del SIDA, que 
aunque es una enfermedad que 
es conocida y que padece mu-
cha gente, sin embargo, muchas 
de las personas enfermas están 
sufriendo discriminación tanto 
social como familiar. 
 
Por eso también queremos re-
conocer la gran labor de los dis-
tintos Grupos, de las distintas 
Asociaciones que trabajan en 
favor de los enfermos del SIDA  
y aquí  hacerles un reconoci-
miento. 
 
Durante mi etapa de concejal, 
por supuesto, estuvimos en con-

cáronse distintos plans, plans  
multisectoriais e ultimamente 
púxose en vigor o Plan Estraté-
xico de Prevención e Control 
das infeccións por VIH e outras 
infeccións de transmisión se-
xual do 2013-2018, que incide, 
incide moito no que é a posta 
entre os recursos, en organizar 
estes recursos e sobre todo no 
apoio a todos os grupos sociais 
implicados. 
 
 
Como todos os que han aquí 
falado e precedéronme, e quizá, 
quero recoñecer o apoio de to-
dos os Grupos Sociais e sobre 
todo evitar a discriminación 
por razón da SIDA, que aínda 
que é unha enfermidade que é 
coñecida e que padece moita 
xente, con todo, moitas das per-
soas enfermas están a sufrir 
discriminación tanto social co-
mo familiar. 
 
Por iso tamén queremos re-
coñecer o gran labor dos dis-
tintos Grupos, das distintas 
Asociacións que traballan en 
favor dos enfermos da SIDA  e 
aquí  facerlles un recoñecemen-
to. 
 
Durante a miña etapa de con-
celleira, por suposto, estivemos 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

tacto continuo con dichas aso-
ciaciones ofreciéndoles recur-
sos, recursos tanto materiales 
como fue el piso que le entre-
gamos a Cascos, así como re-
cursos económicos, pero creo 
que era la obligación que te-
níamos como gestores, como 
políticos de que nuestros im-
puestos dedicarlos a sobre todo 
a aquellas personas más desfa-
vorecidas. 
 
Lo dicho, entre todos tenemos 
que seguir trabajando, trabajan-
do para investigar la enferme-
dad, trabajando para los enfer-
mos y sobre todo agradeciendo 
a todos aquellos colectivos: 
médicos, enfermeras y por su-
puesto asociaciones, el trabajo 
que han hecho durante estos 
años y el trabajo que están ha-
ciendo. 
 
Gracias, por su atención. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. 
 

en contacto continuo coas de-
vanditas asociacións ofrecén-
dolles recursos, recursos tanto 
materiais como foi o piso que 
lle entregamos a Cascos, así 
como recursos económicos, pe-
ro creo que era a obrigación 
que tiñamos como xestores, 
como políticos de que os nosos 
impostos dedicalos a sobre to-
do a aquelas persoas máis des-
favorecidas. 
 
O dito, entre todos temos que 
seguir traballando, traballando 
para investigar a enfermidade, 
traballando para os enfermos e 
sobre todo agradecendo a to-
dos aqueles colectivos: médi-
cos, enfermeiras e por suposto 
asociacións, o traballo que fi-
xeron durante estes anos e o 
traballo que están a facer. 
 
 
Grazas, pola súa atención. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Bueno. 
 
Incidir no que xa incideron os 
anteriores portavoces dos Gru-
pos Municipais e na importan-
cia deste apoio que demostra-
mos a esta moción conxunta, 
destacar que, como xa comen-
taba a compañeira do BNG, a 
importancia do apoio á sanida-
de pública para que sexa unha 
das primeiras, das principais 
vías para acadar eses obxecti-
vos que nos estamos planteando 
e tamén, por  suposto, destacar 
ese estigma social que se em-
pregou e polo que estiveron 
loitando todos eses colectivos 
que foron mencionados, asocia-
cións e entidades. 
 
E, bueno, mostrar tamén o noso 
compromiso desde, bueno, re-
coñer un pouco ese traballo e 
mostrar o noso compromiso que 
xa está incorporado nas nosas 
propostas deste próximo ano de 
feito xa se fixo unha experien-
cia piloto en centros de ensino 
para o futuro profesorado e o 
futuro personal de integrador 
social en centros de formación 
de formadores para o traballo 
en prevención do VIH-SIDA, e 
destacando tamén, entre outras 
cousas, pois, a labor importante 
contra este estigma social, por 

Bo. 
 
 Incidir no que xa incideron os 
anteriores portavoces dos Gru-
pos Municipais e na importan-
cia deste apoio que demostra-
mos a esta moción conxunta, 
destacar que, como xa comen-
taba a compañeira do BNG, a 
importancia do apoio á sanida-
de pública para que sexa unha 
das primeiras, das principais 
vías para acadar eses obxecti-
vos que nos estamos expoñendo 
e tamén, por suposto,  destacar 
ese estigma social que se em-
pregou e polo que estiveron 
loitando todos eses colectivos 
que foron mencionados, aso-
ciacións e entidades. 
 
E, bo, mostrar tamén o noso 
compromiso desde, bo, recoñer 
un pouco ese traballo e mostrar 
o noso compromiso que xa está 
incorporado nas nosas propos-
tas deste próximo ano de feito 
xa se fixo unha experiencia pi-
loto en centros de ensino para 
o futuro profesorado e o futuro 
persoal de integrador social en 
centros de formación de forma-
dores para o traballo en pre-
vención do VIH-SIDA, e desta-
cando tamén, entre outras cou-
sas, pois, a labor importante 
contra este estigma social, por 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

exemplo destacando a figura de 
Tomás Fábregas, un activista 
coruñés que, bueno, necesita-
mos poñer en valor. 
 
Tamén  como ese estigma so-
cial se loita e se pelexa, tamén a 
través desa participación políti-
ca e dese activismo que nos pa-
rece moi importante. Lembrar o 
tema da Sanidade Pública e 
agradecer, pois, un pouco, esta 
iniciativa e que estamos apos-
tando por ela, tamén. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
Efectivamente non votamos a 
urxencia da moción, pero tendo 
en conta que a presentábamos 
todos os Grupos, dou por feito 
de que se admitía esa urxencia e 
pasamos a votar a moción di-
rectamente. 
 
Votación de la moción con-
junta presentada por los 
Grupos Municipales, para 
que o Concello da Coruña se 
sume á declaración de París 
para combater o VIH-SIDA 
 
Seguidamente por la Presiden-
cia se somete a votación la mo-

exemplo destacando a figura de 
Tomás Fábregas, un activista 
coruñés que, bo, necesitamos 
poñer en valor. 
 
Tamén  como ese estigma so-
cial se loita e se pelexa, tamén 
a través desa participación po-
lítica e dese activismo que nos 
parece moi importante. Lem-
brar o tema dá Sanidade Públi-
ca e agradecer, pois, un pouco, 
esta iniciativa e que estamos a 
apostar por ela, tamén. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
Efectivamente non votamos a 
urxencia da moción, pero tendo 
en conta que a presentabamos 
todos os Grupos, dou por feito 
de que se admitía esa urxencia 
e pasamos a votar a moción 
directamente. 
 
Votación da moción conxunta 
presentada polos Grupos Mu-
nicipais, para que o Concello 
da Coruña sómese á declara-
ción de París para combater o 
VIH-SIDA 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a moción 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ción presentada por todos los 
Grupos Municipales para com-
batir el VIH-SIDA, producién-
dose el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 

Intervenciones  
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Queda aprobada, pois, por una-
nimidade a moción. 
 

Acuerdo 
 
1-Propoñemos que o         con-
cello da Coruña se             sume 
á declaración de París         do 1 
de  decembro do 2014 do VIH. 

presentada por todos os Gru-
pos Municipais para combater 
o VIH-SIDA, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Queda aprobada, pois, por 
unanimidade a moción. 
 

Acordo 
 
1-Propoñemos que o         con-
cello da Coruña sómese              
á declaración de París         do 
1 de decembro  do 2014 do 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Dita    declaración reflicte as 
ideas dos colectivos de loita 
contra o      VIH-Sida para que 
toda a poboación se faga a pro-
ba do VIH e poder chegar ao 
que se denomina 90-90-90. 
Apostando por mellorar as 
competencias dos profesionais 
do ámbito da integración social, 
traballando contra a estigma e a 
discriminación asociada, desde 
un enfoque de dereitos, refle-
xionando xuntos e xuntas  dun-
ha forma crítica sobre a imaxe 
que todavía existe na nosa so-
ciedade sobre as persoas que 
viven co VIH. 
 
2-O concello aumentará as axu-
das aos colectivos que loitan día 
a día contra o VIH-SIDA. Así 
como poñerá en marcha talleres 
e campañas propias de informa-
ción e prevención. 
 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Moción do Bloque Nacionalista 
Galego, sobre o apoio e soli-
dariedade do Concello da Co-
ruña cos/as traballadores/as 
de Extel Contact Center SAU. 
 
Procedemos á lectura da mo-

VIH. Dita    declaración reflicte 
as ideas dos colectivos de loita 
contra o      VIH-Sida para que 
toda a poboación se faga a 
proba do VIH e poder chegar 
ao que se denomina 90-90-90. 
Apostando por mellorar as 
competencias dos profesionais 
do ámbito da integración so-
cial, traballando contra a es-
tigma e a discriminación aso-
ciada, desde un enfoque de de-
reitos, reflexionando xuntos e 
xuntas  dunha forma crítica 
sobre a imaxe que aínda existe 
na nosa sociedade sobre as 
persoas que viven co VIH. 
 
2-O concello aumentará as 
axudas aos colectivos que 
loitan día a día contra o VIH-
SIDA. Así como poñerá en 
marcha talleres e campañas 
propias de información e pre-
vención. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moción do Bloque Nacionalista 
Galego, sobre o apoio e solida-
riedade do Concello da Coru-
ña cos/as traballadores/as de 
Extel Contact Center SAU. 
 
Procedemos á lectura da mo-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ción. 
 
Primera moción del Grupo 
Municipal del Bloque Nacio-
nalista Galego-Asembleas 
Abertas, sobre o apoio e soli-
dariedade do Concello da Co-
ruña cos/as traballadores/as 
de Extel Contact Center SAU. 
 
Señora Veira González 
 
O Grupo Municipal do BNG, 
solicita do Pleno da Corpora-
ción Municipal a adopción do 
seguinte acordo: 
 
1.Facer público o apoio e soli-
dariedade do Concello da Co-
ruña  cos traballadoras e os tra-
balladores  de Extel Contact 
Center SAU, así como o rexei-
tamento da actitude que esta 
empresa está a ter no sentido 
anteriormente exposto. 
 
2.Apoiar as mobilizacións que 
se poidan convocar en defensa 
dos dereitos das traballadoras e 
dos traballadores de Extel Con-
tact Center SAU. 
 
3.Impulsar unha mesa de me-
diación xunto aos axentes so-
ciais para defender unhas con-
dicións de traballo dignas para 
as traballadoras e os traballado-

ción. 
 
Primeira moción do Grupo 
Municipal do Bloque Naciona-
lista Galego-Asembleas Aber-
tas, sobre o apoio e solidarie-
dade do Concello da Coruña 
cos/as traballadores/as de Ex-
tel Contact Center SAU. 
 
Señora Veira González 
 
O Grupo Municipal do BNG, 
solicita do Pleno da Corpora-
ción Municipal a adopción do 
seguinte acordo: 
 
1.Facer público o apoio e soli-
dariedade do Concello da Co-
ruña  cos/as traballadores/as 
de Extel Contact Center SAU, 
así como o rexeitamento da ac-
titude que esta empresa está a 
ter no sentido anteriormente 
exposto. 
 
2.Apoiar as mobilizacións que 
se poidan convocar en defensa 
dos dereitos dos traballado-
res/as de Extel Contact Center 
SAU. 
 
3.Impulsar unha mesa de me-
diación xunto aos axentes so-
ciais para defender unhas con-
dicións de traballo dignas para 
os/as traballadores/as da cita-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

res  da citada empresa. 
 
4.Instar á empresa á elimina-
ción das prácticas habituais 
consistentes en sancións e pre-
sións e implementar medidas de 
corrección para eliminar as cir-
cunstancias de explotación das 
traballadoras e dos traballado-
res. 
 
5.Instar a Telefónica a garantir 
unhas condicións de traballo 
dignas para todas as traballado-
ras e traballadores das súas em-
presas auxiliares, e nomeada-
mente en Extel Contact Center 
SAU. 
 
6.Esixir a todas as administra-
cións competentes na materia 
que se poñan todos os medios e 
mecanismos para garantir os 
dereitos das traballadoras  e dos 
traballadores desta empresa. 
 
7.Instar ao Goberno municipal a 
que repense e reformule as polí-
ticas e relacións do Concello da 
Coruña con Telefónica. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
Votos a favor da urxencia… 
 
Votación de la urgencia de la 

da empresa. 
 
4.Instar á empresa á elimina-
ción das prácticas habituais 
consistentes en sancións e pre-
sións e implementar medidas de 
corrección para eliminar as 
circunstancias de explotación 
dos/as traballadores/as 
 
 
5.Instar a Telefónica a garantir 
unhas condicións de traballo 
dignas para todas as traballa-
doras e traballadores das súas 
empresas auxiliares, e nomea-
damente en Extel Contact Cen-
ter SAU. 
 
6.Esixir a todas as administra-
cións competentes na materia 
que se poñan todos os medios e 
mecanismos para garantir os 
dereitos dos/as traballado-
res/as desta empresa. 
 
7.Instar ao Goberno municipal 
a que repense e reformule as 
políticas e relacións do Conce-
llo da Coruña con Telefónica. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
Votos a favor da urxencia? 
 
Votación da urxencia da 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

primera moción presentada 
por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas 
 
Sometida por la Presidencia la 
presente moción a la preceptiva 
declaración de la urgencia se 
produce el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Bloque Nacionalista  
Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 

primeira moción presentada 
polo Grupo Municipal do Blo-
que Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas 
 
Sometida pola presidencia a 
presente moción á preceptiva 
declaración da urxencia prodú-
cese o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Bloque Nacionalista  
Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Extel Contact Center, é un cen-
tro que está na…, unha empresa 
que ten un centro na nosa cida-
de que se dedica a servizos de 
telemarketing para terceiras 
empresas, entre elas Telefónica. 
 
 
Na cidade da Coruña, contan 
cun centro de traballo en Mato-
grande que ten case mil traba-
lladoras e traballadores, cun 
setenta e cinco por cento de 
mulleres, deses mil traballado-
res. 
 
E a empresa para a que presta o 
servizo, como ben dicía, era 
Telefónica. Nos últimos anos, a 
situación laboral das traballado-
res e dos traballadores desta 
empresa vense precarizando en 
cuestións que imos detallar, que 
nos detallaron tamén os traba-
lladores e as traballadoras de 
Extel en persoa nunha reunión. 
 
 
Primeiro.- Aumento de contra-
ción eventual, con centos de 
contratos a tempo parcial, de 
duración dun mes ou mesmo de 
escasos días concatenando moi-
tos dos traballadores decenas de 
contratos durante varios anos. 
Unha situación, esta de conca-
tenación, de traballos temporais 

Extel Contact Center, é un cen-
tro que está na…, unha empre-
sa que ten un centro na nosa 
cidade que se dedica a servizos 
de telemarketing para terceiras 
empresas, entre elas Telefóni-
ca. 
 
Na cidade da Coruña, contan 
cun centro de traballo en Ma-
togrande que ten case mil tra-
balladoras e traballadores, cun 
setenta e cinco por cento de 
mulleres, deses mil traballado-
res. 
 
E a empresa para a que presta 
o servizo, como ben dicía, era 
Telefónica. Nos últimos anos, a 
situación laboral das traballa-
dores e dos traballadores desta 
empresa vense precarizando en 
cuestións que imos detallar, 
que nos detallaron tamén os 
traballadores e as traballado-
ras de Extel en persoa nunha 
reunión. 
 
Primeiro.- Aumento de contra-
ción eventual, con centos de 
contratos a tempo parcial, de 
duración dun mes ou mesmo de 
escasos días concatenando 
moitos dos traballadores dece-
nas de contratos durante varios 
anos. Unha situación, esta de 
concatenación, de traballos 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

que permite a reforma laboral 
que impulsou o Partido Popu-
lar, desde o goberno central. 
 
 
Despois, falta de formación pa-
ra poder desenvolver o traballo 
de xeito correcto. As traballado-
ras fainos chegar a circunstan-
cia de que se prima a venda e a 
mínima duración da chamada 
sobre calidade de atención esi-
xindo  obxectivos de vendas e 
reais e inacesibeis, así como un 
tempo medio de xestión irriso-
rio en relación coa falta de for-
mación e de apoios  para o 
desempeño correcto, rápido e 
eficaz do traballo.  
 
 
E nos comentan que existen 
despedimentos e sancións des-
mesuradas exemplarizantes pa-
ra manter a plantilla, na planti-
lla un ambiente de terror e de 
temor e de malestar, por exem-
plo, con suspensións de 10, de 
15 e mesmo de 47 días de em-
prego e soldo por non tentar, 
simplemente por non tentar 
vender certos productos nunha 
chamada de servizo de atención 
ao cliente. 
 
A las  17:41 horas, se ausenta 
del Salón de Sesiones la seño-

temporais que permite a refor-
ma laboral que impulsou o Par-
tido Popular, desde o goberno 
central. 
 
Despois, falta de formación 
para poder desenvolver o tra-
ballo de xeito correcto. As tra-
balladoras fainos chegar a cir-
cunstancia de que se prima a 
venda e a mínima duración da 
chamada sobre calidade de 
atención esixindo  obxectivos 
de vendas e reais e inacesibeis, 
así como un tempo medio de 
xestión irrisorio en relación 
coa falta de formación e de 
apoios  para o desempeño co-
rrecto, rápido e eficaz do tra-
ballo.  
 
E coméntannos que existen 
despedimentos e sancións des-
mesuradas exemplarizantes pa-
ra manter o cadro de persoal, 
no cadro de persoal un ambien-
te de terror e de temor e de ma-
lestar, por exemplo, con sus-
pensións de 10, de 15 e mesmo 
de 47 días de emprego e soldo 
por non tentar, simplemente 
por non tentar vender certos 
produtos nunha chamada de 
servizo de atención ao cliente. 
 
Ás  17:41 horas, auséntase do 
Salón de Sesións a señora 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ra Barcón Sánchez. 
 
Presións, ameazas, berros, in-
sultos, como metodoloxía para 
optimizar o rendimento dos tra-
balladores o cal se acredita, por 
certo nunha grande porcentaxe 
de traballadores de baixa por 
incapacidade temporal, con ca-
dros de ansiedade ou depresión, 
sen estar en situación de inca-
pacidade temporal, acuden a 
traballar con altas doses de me-
dicacións para estas patoloxías. 
Por mor, pois,  como decimos, 
de condicións indignas as que 
esta empresa somete as súas 
traballadoras e traballadores. E 
isto verificouse nos resultados 
de test psicosociais que se reali-
zaron en dous mil trece, rexis-
trandose uns altísimos niveis de 
carga mental. 
 
 
Tamén destacan as traballado-
ras e os traballadores un nulo 
interese por parte do persoal de 
recursos humanos e da direc-
ción da plataforma da Coruña, 
por reunirse co Comité de Em-
presa e por dialogar coas traba-
lladoras e traballadores para dar 
saída a esta situación de con-
flicto laboral. 
 
Incumprensen tamén dereitos 

Barcón Sánchez. 
 
Presións, ameazas, berros, in-
sultos, como metodoloxía para 
optimizar o rendimento dos 
traballadores o cal acredítase, 
por certo nunha grande por-
centaxe de traballadores de 
baixa por incapacidade tempo-
ral, con cadros de ansiedade ou 
depresión, sen estar en situa-
ción de incapacidade temporal, 
acoden a traballar con altas 
doses de medicacións para es-
tas patoloxías. Por mor, pois, 
como dicimos, de condicións 
indignas as que esta empresa 
somete as súas traballadoras e 
traballadores. E isto verificou-
se resultados de test psicoso-
ciais que se realizaron en dous 
mil trece, rexistrandose uns 
altísimos niveis de carga men-
tal. 
 
Tamén destacan as traballado-
ras e os traballadores un nulo 
interese por parte do persoal de 
recursos humanos e da direc-
ción da plataforma da Coruña, 
por reunirse co Comité de Em-
presa e por dialogar coas tra-
balladoras e traballadores para 
dar saída a esta situación de 
conflito laboral. 
 
Incumprensen tamén dereitos 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

fundamentais como de consulta 
e participación dos representan-
tes dos traballadores, así como 
o dereito a información no ám-
bito global da lexislación labo-
ral como o da saúde, preven-
ción de riscos. Feitos moi gra-
ves están acontecendo nesta 
empresa. 
 
Tamén denuncian o mal estado 
dos materiais de traballo, de 
cadeiras, de pantallas, de lim-
pieza, baños averiados. De to-
do! Una situación realmente 
para desenvolver o traballo moi, 
moi precaria. 
Entón, bueno, debido a todas 
estas circunstancias, as traba-
lladoras e os traballadores ve-
ñen movilizándose desde hai 
máis dun ano, convocando pa-
ros parciais, folgas, que a últi-
ma foi en setembro cunha con-
centración diante das instala-
cións pero lonxe de tentar a 
empresa alcanzar un acordo, 
chegar á finalización de este 
conflicto e de atender ás de-
mandas dos traballadoras e dos 
traballadores, fai caso omiso a 
voz do seu cadro de persoal… 
 
Presidencia 
 
Vaia remantando, señora Veira, 
por favor. 

fundamentais como de consulta 
e participación dos represen-
tantes dous traballadores, así 
como o dereito a información 
no ámbito global da lexislación 
laboral como o da saúde, pre-
vención de riscos. Feitos moi 
graves están acontecendo nesta 
empresa. 
 
Tamén denuncian o mal estado 
dous materiais de traballo, de 
cadeiras, de pantallas, de lim-
peza, baños avariados. De to-
do! Unha situación realmente 
para desenvolver o traballo 
moi, moi precaria. 
Entón, bo, debido a todas estas 
circunstancias, as traballado-
ras e vos traballadores veñen 
mobilizándose desde hai máis 
dun ano, convocando paros 
parciais, folgas, que a última 
foi en setembro cunha concen-
tración diante das instalacións 
pero lonxe de tentar a empresa 
alcanzar un acordo, chegar á 
finalización deste conflito e de 
atender ás demandas das tra-
balladoras e dos traballadores, 
fai caso omiso a voz do seu ca-
dro de persoal? 
 
Presidencia 
 
Vaia remantando, señora Vei-
ra, por favor. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Señora Veira González 
 
Nada máis.  
 
É unha situación insostible. 
Temos aquí ás traballadoras e 
traballadores, aquí, neste Salón 
de Plenos escoitando, agardo 
que teñamos todos, pois, esa 
decencia de apoiar as súas 
reivindicacións porque son 
reivindicacións do  máis nor-
mal, tendo en conta a situación 
que se está vivindo na empresa. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
Polo Grupo Socialista, señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Anunciamos el voto favorable, 
del Grupo Municipal Socialista, 
a la moción presentada por el 
Bloque. Pero no queremos dejar 
de hacer unas cuantas aprecia-
ciones. La lectura de su moción 
es, cuando menos, sobrecoge-
dora. Habla usted en la moción 
de amenazas, agresiones, insul-
tos, sanciones ejemplarizantes, 
todas ellas prácticas que pensá-

 
Señora Veira González 
 
Nada máis.  
 
É unha situación insostible. 
Temos aquí á traballadoras e 
traballadores, aquí, neste Salón 
de Plenos escoitando, agardo 
que teñamos todos, pois, esa 
decencia de apoiar as súas 
reivindicacións porque son 
reivindicacións do máis nor-
mal, tendo en conta a situación 
que se está vivindo na empresa. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
Polo Grupo Socialista, señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Anunciamos o voto favorable, 
do Grupo Municipal Socialista, 
á moción presentada polo Blo-
que. Pero no queremos deixar 
de facer unas cantas aprecia-
cións. A lectura da súa moción 
é, cando menos, sobrecogedo-
ra. Fala vostede na moción de 
ameazas, agresións, insultos, 
sancións exemplarizantes, to-
das elas prácticas que pensa-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

bamos de otro tiempo y de otro 
lugar y parece ser que se dan en 
la propia ciudad de La Coruña. 
 
No referencian ustedes a nadie 
en la moción. Entiendo que 
tendrán constancia directa de 
estos hechos. Desde luego no-
sotros no dudamos que estare-
mos con ustedes para apoyar la 
presente. 
 
Pero bueno, la reflexión nos 
tiene que llevar un poco más 
allá, porque estas prácticas se 
producen por grandes empresas 
que, subcontratan con otras em-
presas para prestar servicios  a 
precios competitivos que no se 
localizan en Bangladesh que 
tampoco es que se justificasen 
que allí estuvieran situadas, 
sino que lo hacen en nuestras 
propias calles.  
 
 
Empresas que además por arte 
de birlibirloque,  al final tam-
bién contratan con el propio 
Ayuntamiento de La Coruña, de 
tal manera que en la propia mo-
ción y, en caso de que prospere, 
aquí se pondrían deberes para 
unos cuantos concejales del go-
bierno. El primero, posiblemen-
te, el señor Lema, desde su ata-
laya de la estrategia de empleo, 

bamos doutro tempo e doutro 
lugar e parece ser que se dan 
na propia cidade da Coruña. 
 
No referencian vostedes a nin-
guén na moción. Entendo que 
terán constancia directa destes 
feitos. Desde logo nós non du-
bidamos que estaremos con 
vostedes para apoiar a presen-
te. 
 
Pero bo, a reflexión tennos que 
levar un pouco máis aló, por-
que estas prácticas prodúcense 
por grandes empresas que, 
subcontratan con outras em-
presas para prestar servizos a 
prezos competitivos que non se 
localizan en Bangladesh que 
tampouco é que se xustificasen 
que alí estivesen situadas, se-
nón que o fan en nosas propias 
rúas.  
 
 
Empresas que ademais por arte 
de birlibirloque,  ao final tamén 
contratan co propio Concello 
da Coruña, de tal maneira que 
na propia moción e, no caso de 
que prospere, aquí poñeríanse 
deberes para uns cuantos con-
celleiros do goberno. O primei-
ro, posiblemente, a señor Lema, 
desde a súa atalaia da estrate-
xia de emprego, debería de 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

debería de preocuparse porque 
en la ciudad, empresas de la 
magnitud de Extel, que contrata 
a mil personas estén padeciendo 
estos sufrimientos que a noso-
tros nos parecen, ya le apunta-
mos, de todo orden desmedidos 
y denunciables por activa y por 
pasiva. 
 
También la señora concejala de 
Hacienda, Eugenia Vieito, de-
bería de extender estas prácticas 
en las políticas de contratación 
del ayuntamiento para grandes 
empresas que reitero que están 
haciendo negocio subcontratan-
do con otras empresas en las 
que el valor añadido que ponen 
encima de la mesa es única y 
exclusivamente el ahorro en el 
coste de personal apretando a la 
gente que en este caso, coge el 
teléfono.  
 
Pero bueno, no todo van a ser 
malas noticias, en la ciudad 
también hay empresas que utili-
zando la tecnología de la tele-
llamada a través de la combina-
ción de redes sociales (…), es-
tán alcanzando cifras relevantes 
de facturación y de éxito no in-
cidiendo como posiblemente 
está haciendo esta empresa en 
lo que es utilizar a la gente de 
manera masiva sino combinar 

preocuparse porque na cidade, 
empresas da magnitude de Ex-
tel, que contrata a mil persoas 
estean a padecer estes sufri-
mentos que a nós parécennos, 
xa lle apuntamos, de todo orde 
desmedidos e denunciables por 
activa e por pasiva. 
 
 
Tamén a señora concelleira de 
Facenda, Eugenia Vieito, debe-
ría de estender estas prácticas 
nas políticas de contratación 
do concello para grandes em-
presas que reitero que están a 
facer negocio subcontratando 
con outras empresas nas que o 
valor engadido que poñen en-
cima da mesa é única e exclusi-
vamente o aforro no custo de 
persoal apertando á xente que 
neste caso, colle o teléfono.  
 
 
Pero bo, non todo van ser ma-
las noticias, na cidade tamén 
hai empresas que utilizando a 
tecnoloxía da telechamada a 
través da combinación de redes 
sociais (…), están a alcanzar 
cifras relevantes de facturación 
e de éxito non incidindo como 
posiblemente está a facer esta 
empresa no que é utilizar á 
xente de maneira masiva senón 
combinar a tecnoloxía coas 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

la tecnología con las prestacio-
nes que las personas tienen por-
que puede pasar, perfectamente, 
que esta empresa, dentro de un 
mes, ante la presión de la ciu-
dad y del ayuntamiento decida 
deslocalizar los puestos de tra-
bajo sino somos capaces de po-
ner encima de la mesa algo de 
valor añadido que permita que 
las empresas en La Coruña, en 
España, sean competitivas en 
unas prácticas como tales. 
 
Más allá de eso, reiterando el 
apoyo  a la moción en su totali-
dad del Bloque, lamentamos 
que esto pase en la ciudad y 
deseamos que a partir de este 
momento se lo pongamos un 
poco más difícil a los gestores 
que así operan con los trabaja-
dores. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor García. 
 
Por el Grupo Popular, señora 
Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Sí. 
 

prestacións que as persoas te-
ñen porque pode pasar, perfec-
tamente, que esta empresa, 
dentro dun mes, ante a presión 
da cidade e do concello decida 
deslocalizar os postos de traba-
llo senón somos capaces de po-
ñer encima da mesa algo de 
valor engadido que permita que 
as empresas na Coruña, en Es-
paña, sexan competitivas nun-
has prácticas como tales. 
 
 
Máis aló diso, reiterando o 
apoio  á moción na súa totali-
dade do Bloque, lamentamos 
que isto pase na cidade e dese-
xamos que a partir deste mo-
mento poñámosllo un pouco 
máis difícil aos xestores que así 
operan cos traballadores. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Polo Grupo Popular, señora 
Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Si. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Buenas tardes a todos y a todos 
los que nos ven por streaming. 
 
Inicio mi intervención diciendo 
que el Grupo Municipal Popu-
lar apoyará la moción presenta-
da por el Bloque Nacionalista 
Galego, como este ayuntamien-
to ha hecho con otras empresas 
de esta ciudad en situaciones 
similares. 
 
Y nuestro apoyo se basa, en 
primer lugar en la importancia 
que para la ciudad de La Coru-
ña tienen un colectivo de apro-
ximadamente mil personas, lo 
que implica que las condiciones 
precariedad, afectan directa-
mente a esas mil personas pero 
indirectamente a muchas más 
por el impacto que tienen en el 
entorno familiar y en el entorno 
social de estos mil trabajadores. 
Porque, además, como ya  ha 
señalado la señora Avia, del 
número de trabajadores que 
presentan más del 75% de los 
trabajadores son mujeres por lo 
que no se pueden apoyar políti-
cas laborales que precaricen a 
un sector, ya por sí más preca-
rio. 
 
El plan estratégico de igualdad 
de oportunidades 2014/2016, 
cuyas líneas son el fomento de 

Boas tardes a todos e a todos 
os que nos ven por streaming. 
 
Inicio a miña intervención di-
cindo que o Grupo Municipal 
Popular apoiará a moción pre-
sentada polo Bloque Naciona-
lista Galego, como este conce-
llo fixo con outras empresas 
desta cidade en situacións simi-
lares. 
 
E o noso apoio baséase, en 
primeiro lugar na importancia 
que para a cidade da Coruña 
teñen un colectivo de aproxi-
madamente mil persoas, o que 
implica que as condiciones 
precariedade, afectan directa-
mente a esas mil persoas pero 
indirectamente a moitas máis 
polo impacto que teñen na con-
torna familiar e na contorna 
social destes mil traballadores. 
Porque, ademais, como xa  si-
nalou a señora Avia, do núme-
ro de traballadores que presen-
tan máis do 75% dos traballa-
dores son mulleres polo que 
non se poden apoiar políticas 
laborais que precaricen a un 
sector, xa por si máis precario. 
 
 
O plan estratéxico de igualdade 
de oportunidades 2014/2016, 
cuxas liñas son o fomento de 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

empleo, evitar la discriminación 
salarial y promover la concilia-
ción y la corresponsabilidad, 
bonifica a las empresas que 
contratan mujeres y que fomen-
tan la contratación de mujeres y 
por tanto, no ha lugar a preca-
riedad en estas empresas. 
 
 
No se puede consentir que las 
condiciones de trabajo de esta 
empresa, sigan siendo cada vez 
más precarias, utilizando la 
contratación eventual y parcial 
reiteradamente del mismo tra-
bajador, no primando la calidad 
del servicio, utilizando una me-
todología de optimización de 
rendimiento de los trabajadores 
que pueda afectar a la salud fí-
sica y psíquica y a la calidad de 
vida de los trabajadores y utili-
zando la necesidad de empleo 
que tienen las trabajadoras y los 
trabajadores; en muchas de esas 
familias es el único ingreso que 
tienen en este momento de for-
ma torticera en las condiciones 
de trabajo. 
 
Por tanto, concluyo, con tres 
aspectos. En esta línea nos gus-
taría instar a que la empresa 
reconsidere la necesidad y la 
urgencia de reunirse con el 
Comité de Empresa para dar 

emprego, evitar a discrimina-
ción salarial e promover a con-
ciliación e a corresponsabili-
dade, bonifica ás empresas que 
contratan mulleres e que fo-
mentan a contratación de mu-
lleres e por tanto, non ha lugar 
a precariedade nestas empre-
sas. 
 
Non se pode consentir que as 
condicións de traballo desta 
empresa, sigan sendo cada vez 
máis precarias, utilizando a 
contratación eventual e parcial 
reiteradamente do mesmo tra-
ballador, non primando a cali-
dade do servizo, utilizando un-
ha metodoloxía de optimización 
de rendemento dos traballado-
res que poida afectar á saúde 
física e psíquica e á calidade de 
vida dos traballadores e utili-
zando a necesidade de emprego 
que teñen as traballadoras e os 
traballadores; en moitas desas 
familias é o único ingreso que 
teñen neste momento de forma 
torticera nas condicións de tra-
ballo. 
 
Por tanto, conclúo, con tres 
aspectos. Nesta liña gusta-
ríanos instar a que a empresa 
reconsidere a necesidade e a 
urxencia de reunirse co Comité 
de Empresa para dar saída a 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

salida a esta situación de con-
flicto laboral que perjudica a los 
trabajadores, a las familias y a 
la estructura social de nuestra 
ciudad. 
Dos, instar al gobierno munici-
pal a que replantee las relacio-
nes del Ayuntamiento con em-
presas que puedan ser a las que 
realiza exclesus servicio. 
 
Y tercero, sería bueno recordar 
el derecho de los trabajadores, 
el derecho a la salud laboral y el 
derecho a la salud y a la calidad 
de vida de cualquier persona. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Lendoiro. 
Señor Lema. 
 
 
Señor Lema Suárez 
 
En primeiro lugar quero anun-
ciar o voto favorable do Grupo 
da Marea Atlántica a esta mo-
ción presentada polo BNG. 
Tamén lamentar que non se 
aceptase propoñela de manera 
conxunta como así llo propu-
xemos nós a representante do 
BNG, no seu momento. 
 

esta situación de conflito labo-
ral que prexudica aos traballa-
dores, ás familias e á estrutura 
social da nosa cidade. 
 
Dous, instar o goberno munici-
pal a que reformule as rela-
cións do Concello con empre-
sas que poidan ser ás que reali-
za exclesus servizo. 
 
E terceiro, sería bo lembrar o 
dereito dos traballadores, o 
dereito á saúde laboral e o de-
reito á saúde e á calidade de 
vida de calquera persoa. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Lendoi-
ro. 
Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
En primeiro lugar quero anun-
ciar ou voto favorable do Gru-
po da Marea Atlántica a esta 
moción presentada polo BNG. 
Tamén lamentar que non se 
aceptase propoñela de maneira 
conxunta como así llo propu-
xemos nós a representante do 
BNG, non seu momento. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

E ahora, manifestar o meu 
asombro un pouco ante esta ex-
hibición de cinismo a dúas par-
tes que acabo de escoitar. En 
primeiro lugar o representante 
do PSOE, o señor García,  se-
nón é representante do PSOE, 
polo menos se falou en nome 
do PSOE, que lle esixe a este 
grupo municipal que tome me-
didas en relación a unha empre-
sa que é  unha subcontrata de 
Telefónica, que é a empresa que 
vostedes mismos empezaron a 
privatizar, señor García. Unha 
empresa, por certo que sirve de 
refuxio para políticos, dinosau-
rios dos dous partidos que te-
mos aquí sentados, unha vez 
que se retiran refuxios doura-
dos, moi ben pagados, con sol-
dos de máis de 100.000 euros, 
que todos recordamos. Unha 
empresa que foi privatizada pa-
ra que fose a parar as máns de 
empresarios amigos,… 
 
 
A las 17:48 horas entre en el 
Salón de Sesiones la señora 
Barcón Sánchez. 
 
… ainda que despois a aventura 
acabou mal, pero bueno, recor-
damos todo aquello que deu 
lugar a montaxe de Antena 3 e 
etcétera, etcétera. 

E agora, manifestar o meu 
asombro un pouco ante esta 
exhibición de cinismo a dúas 
partes que acabo de escoitar. 
En primeiro lugar o represen-
tante do PSOE, o señor García,  
senón é representante do 
PSOE, polo menos se falou en 
nome do PSOE, que lle esixe a 
este grupo municipal que tome 
medidas en relación a unha 
empresa que é  unha subcontra-
ta de Telefónica, que é a em-
presa que vostedes mesmos 
empezaron a privatizar, señor 
García. Unha empresa, por 
certo que serve de refuxio para 
políticos, dinosauros dos dous 
partidos que temos aquí senta-
dos, unha vez que se retiran 
refuxios dourados, moi ben pa-
gos, con soldos de máis de 
100.000 euros, que todos lem-
bramos. Unha empresa que foi 
privatizada para que fose a pa-
rar as máns de empresarios 
amigos,… 
 
Ás 17:48 horas entre no Salón 
de Sesións a señora Barcón 
Sánchez. 
 
…ainda que despois a aventura 
acabou mal, pero bo, lembra-
mos todo aquilo que deu lugar 
a montaxe de Antena 3 e etcéte-
ra, etcétera. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Estamos vivindo, pois unha vez 
máis, unha severa, bonita e pre-
ciosa lección de hipocresía de 
dous partidos que agora, se la-
van as máns ante un feito, solo 
que  teñen responsabilidades 
directas evidentes. Evidente-
mente que non se dirimiron nes-
te hemiciclo, senón en instan-
cias superiores que foi o proce-
so de privatización de telefóni-
ca, comezaron uns e remataron 
outros.  
 
Telefónica, era a empresa pú-
blica que tiña máis persoal di-
rectamente contratado no mo-
mento no que se iniciou baixo o 
mandato de Felipe González, a 
súa privatización uns 130.000 
traballadores. Perdiu, desde 
aquela ata hoxe aproximada-
mente a mitade da súa plantilla 
que foi posiblemente subroga-
da, subcontratada en empresas 
filiais como a que ahora nos 
ocupa. 
 
Por certo, como (…) dese con-
trato, que foron auspiciadas e   
permitidas por vostedes. Con-
tratos que permiten que alguen, 
por exemplo, pague autónomos 
e siga traballando constante-
mente  máis dun ano, para a 
propia empresa SINTEL, que é, 

 
Estamos vivindo, pois unha vez 
máis, unha severa, bonita e 
preciosa lección de hipocrisía 
de dous partidos que agora, 
lávanse as máns ante un feito, 
só que  teñen responsabilidades 
directas evidentes. Evidente-
mente que non se dirimiron 
neste hemiciclo, senón en ins-
tancias superiores que foi o 
proceso de privatización de te-
lefónica, comezaron uns e re-
mataron outros.  
 
Telefónica, era a empresa pú-
blica que tiña máis persoal di-
rectamente contratado no mo-
mento non que se iniciou baixo 
o mandato de Felipe González, 
a súa privatización uns 130.000 
traballadores. Perdiu, desde 
aquela ata hoxe aproximada-
mente a mitade da súa persoal 
que foi posiblemente subroga-
da,  subcontratada en empresas 
filiais como a que agora nos 
ocupa. 
 
Por certo, como (…) dese con-
trato, que foron auspiciadas e   
permitidas por vostedes. Con-
tratos que permiten que alguen, 
por exemplo, pague autónomos 
e siga traballando constante-
mente  máis dun ano, para a 
propia empresa SINTEL, que é, 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

por exemplo, outro caso que xa 
se falou aquí.  
 
Entón, nós por suposto, estamos 
pola mellora das condicións de 
traballo destas compañeiras e 
destes compañeiros de Extel, 
pero tamén temos memoria, e 
desde logo que non imos permi-
tir que nos imputen a nós res-
ponsabilidades que son conse-
cuencia directa de políticas que 
levaron primeiro o PSOE, e que 
foron continuadas polo PP e 
que teñe a súa manifestación 
actual nesta, digamos, proceso 
descendente de precarización 
das condicións de  traballo vías 
segundas e terceiras contratas e 
incluso, por suposto, esa amea-
za, pendente da deslocalización.  
 
 
Nós estamos pola defensa do 
emprego público, do emprego 
de calidade. Nós entendemos 
que cando falamos de esta cues-
tión de emprego non podemos 
partir só da situación da que 
estamos hoxe en día, senón que 
hai que ter en conta de donde 
vimos, que foi  o que desregu-
lou progresivamente o mercado 
laboral en España, que foron 
vostedes, señores do PSOE e do 
PP e quen foi o que privatizou 
estas empresas públicas de alta 

por exemplo, outro caso que xa 
se falou aquí.  
 
Entón, nós por suposto, esta-
mos pola mellora das condi-
cións de traballo destas com-
pañeiras e destes compañeiros 
de Extel, pero tamén temos 
memoria, e desde logo que non 
imos permitir que nos imputen 
a nós responsabilidades que 
son consecuencia directa de 
políticas que levaron primeiro 
o PSOE, e que foron continua-
das polo PP e que teñe a súa 
manifestación actual nesta, di-
gamos, proceso descendente de 
precarización das condicións 
de traballo  vías segundas e 
terceiras contratas e mesmo, 
por suposto, esa ameaza, pen-
dente da deslocalización.  
 
Nós estamos pola defensa do 
emprego público, do emprego 
de calidade. Nós entendemos 
que cando falamos desta cues-
tión de emprego non podemos 
partir só da situación da que 
estamos hoxe en día, senón que 
hai que ter en conta de onde 
vimos, que foi  o que desregu-
lou progresivamente o mercado 
laboral en España, que foron 
vostedes, señores do PSOE e do 
PP e quen foi o que privatizou 
estas empresas públicas de alta 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

dimensión que garantían un alto 
número de emprego de calidade 
no noso país. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
 
Procedemos agora a votar a 
moción. 
 
Votación de la primera mo-
ción presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque Nacio-
nalista Galego 
 
Seguidamente se somete a vo-
tación la primera moción pre-
sentada por el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Gale-
go, produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 

dimensión que garantían un 
alto número de emprego de ca-
lidade no noso país. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
 
Procedemos agora a votar a 
moción. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo Muni-
cipal do Bloque Nacionalista 
Galego 
 
Seguidamente sométese a vota-
ción a primeira moción presen-
tada polo Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego, 
producíndose o seguinte resul-
tado: 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas  Abertas 
(BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Queda polo tanto aprobada a 
moción por unanimidade. 
 

Acuerdo 
 
139 – Apoio e solidariedade 
do Concello da Coruña cos/as 
traballadores/as de Extel 
Contact Center SAU. 
 
O Grupo Municipal do BNG, 
solicita do Pleno da Corpora-
ción Municipal a adopción do 
seguinte acordo: 
 
1.Facer público o apoio e soli-
dariedade do Concello da Co-
ruña  cos traballadoras e os tra-
balladores  de Extel Contact 
Center SAU, así como o rexei-
tamento da actitude que esta 
empresa está a ter no sentido 
anteriormente exposto. 
 
2.Apoiar as mobilizacións que 
se poidan convocar en defensa 
dos dereitos das traballadoras e 
dos traballadores de Extel Con-

Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas  Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda polo tanto aprobada a 
moción por unanimidade. 
 

Acordo 
 

139 – Apoio e solidariedade do 
Concello da Coruña cos/as 
traballadores/as de Extel Con-
tact Center SAU. 
 
O Grupo Municipal do BNG, 
solicita do Pleno da Corpora-
ción Municipal a adopción do 
seguinte acordo: 

 
1.Facer público o apoio e soli-
dariedade do Concello da Co-
ruña  cos/as traballadores/as 
de Extel Contact Center SAU, 
así como o rexeitamento da ac-
titude que esta empresa está a 
ter no sentido anteriormente 
exposto. 
 
2.Apoiar as mobilizacións que 
se poidan convocar en defensa 
dos dereitos dos traballado-
res/as de Extel Contact Center 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

tact Center SAU. 
 
3.Impulsar unha mesa de me-
diación xunto aos axentes so-
ciais para defender unhas con-
dicións de traballo dignas para 
as traballadoras e os traballado-
res  da citada empresa. 
 
4.Instar á empresa á elimina-
ción das prácticas habituais 
consistentes en sancións e pre-
sións e implementar medidas de 
corrección para eliminar as cir-
cunstancias de explotación das 
traballadoras e dos traballado-
res. 
 
5.Instar a Telefónica a garantir 
unhas condicións de traballo 
dignas para todas as traballado-
ras e traballadores das súas em-
presas auxiliares, e nomeada-
mente en Extel Contact Center 
SAU. 
 
6.Esixir a todas as administra-
cións competentes na materia 
que se poñan todos os medios e 
mecanismos para garantir os 
dereitos das traballadoras  e dos 
traballadores desta empresa. 
 
7.Instar ao Goberno municipal a 
que repense e reformule as polí-
ticas e relacións do Concello da 
Coruña con Telefónica. 

SAU. 
 
3.Impulsar unha mesa de me-
diación xunto aos axentes so-
ciais para defender unhas con-
dicións de traballo dignas para 
os/as traballadores/as da cita-
da empresa. 
 
4.Instar á empresa á elimina-
ción das prácticas habituais 
consistentes en sancións e pre-
sións e implementar medidas de 
corrección para eliminar as 
circunstancias de explotación 
dos/as traballadores/as 
 
 
5.Instar a Telefónica a garantir 
unhas condicións de traballo 
dignas para todas as traballa-
doras e traballadores das súas 
empresas auxiliares, e nomea-
damente en Extel Contact Cen-
ter SAU. 
 
6.Esixir a todas as administra-
cións competentes na materia 
que se poñan todos os medios e 
mecanismos para garantir os 
dereitos dos/as traballado-
res/as desta empresa. 
 
7.Instar ao Goberno municipal 
a que repense e reformule as 
políticas e relacións do Conce-
llo da Coruña con Telefónica. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Intervenciones  

 
Presidencia 
 
Moción do Bloque Nacionalista 
Galego, relativa a mercados 
municipais. 
 
Procedemos á lectura da mo-
ción. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Quixera aclarar en primeiro lu-
gar unha cuestión que se dixo 
aquí, porque non presentamos 
conxuntamente a moción por-
que, un segundo, porque o que 
se dixo foi unha cousa que non 
é así. Non se presentou conxun-
tamente porque normalmente 
cando son dous grupos políticos 
o  presenta un e apoia quen que-
re. 
 
Presidencia 
 
Señora Veira, agora xa non (…) 
a discusión sobre o punto ante-
rior que rematou. En todo caso 
xa está dito o que tiña que dicir. 
 
 
Procedemos á lectura da mo-

 
Intervencións 

 
Presidencia 
 
Moción do Bloque Nacionalista 
Galego, relativa a mercados 
municipais. 
 
Procedemos á lectura da mo-
ción. 
 
Señora Veira González 
 
Se. 
 
Quixera aclarar en primeiro 
lugar unha cuestión que se dixo 
aquí, porque non presentamos 
conxuntamente a moción por-
que, un segundo, porque o que 
se dixo foi unha cousa que non 
é así. Non se presentou conxun-
tamente porque normalmente 
cando son dous grupos políti-
cos o presenta un e apoia quen 
quere. 
 
Presidencia 
 
Señora Veira, agora xa non 
(…) a discusión sobre o punto 
anterior que rematou. En todo 
caso xa está dito o que tiña que 
dicir. 
 
Procedemos á lectura da mo-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ción. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
O Grupo Municipal do BNG, 
solicita do Pleno da Corpora-
ción Municipal a adopción do 
seguinte acordo: 
 

Acuerdo 
 

Instar ao goberno municipal a: 
 
1.Elaborar, no prazo máximo de 
seis meses, un Plan de dinami-
zación dos mercados munici-
pais, consensuado coas pracei-
ras e os praceiros, con accións 
de revitalización transversais: 
incluíndo, ( Bueno, aquí houbo 
unha modificación con respecto 
ao que se rexistrou, porque 
houbo achegas doutros grupos 
que se incorporaron, o leo coas 
achegas porque foro aceptadas 
por este Grupo. Se parece 
ben?)… 
 
Presidencia 
 
Achegas por escrito  non houbo 
achegas a esta moción… 
 
Señor Secretario General 
 

ción. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
O Grupo Municipal do BNG, 
solicita do Pleno da Corpora-
ción Municipal a adopción do 
seguinte acordo: 
 

Acuerdo 
 
Instar ao goberno municipal a: 
 
1.Elaborar, no prazo máximo 
de seis meses, un Plan de di-
namización dos mercados mu-
nicipais, consensuado coas 
praceiras e os praceiros, con 
accións de revitalización trans-
versais: ( Bueno, aquí houbo 
unha modificación con respecto 
ao que se rexistrou, porque 
houbo achegas doutros grupos 
que se incorporaron, o leo coas 
achegas porque foro aceptadas 
por este Grupo. Se parece 
ben?)… 
 
Presidencia 
 
Achegas por escrito  non houbo 
achegas a esta moción… 
 
Señor Secretario Xeral 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

A señora Veira, mencionou que 
había dous párrafos do punto 
primeiro que iba a modificar 
cando lera a moción, posto que 
aceptaba a suxerencia doutro 
Grupo. Entón polo principio 
favor libertatis… 
 
Presidencia 
 
Vale. 
 
Moitas grazas.  
 
Pois entonces, si lea, por favor 
a moción xa modificada coas 
achegas doutros Grupos. 
 
Señora Veira González 
 
Vale. 
 
Por onde iba, non? 
 
…entre outras, a actualización 
das súas infraestruturas e dota-
cións, a implantación de consi-
gans nos mercados municipais, 
a diversificación, a oferta de  
formación e a reciclaxe para as 
praceiras e os praceiros, o 
desenvolvemento de campañas 
periódicas para a promoción 
dos mercados, a posta en mar-
cha de medidas que melloren a 
mobilidade dos mercados mu-
nicipais para facilitar o acceso a 

A señora Veira, mencionou que 
había dous parágrafos do pun-
to primeiro que ía modificar 
cando lera a moción, posto que 
aceptaba a suxestión doutro 
Grupo. Entón polo principio 
favor libertatis… 
 
Presidencia 
 
Vale. 
 
Moitas grazas.  
 
Pois entón, se lea, por favor a 
moción xa modificada coas 
achegas doutros Grupos. 
 
Señora Veira González 
 
Vale. 
 
Por onde ía, non? 
 
…entre outras, a actualización 
dás súas infraestruturas e dota-
cións, a implantación de consi-
gans nos mercados municipais, 
a diversificación, a oferta de 
formación  e a reciclaxe para 
as praceiras e os praceiros, ou 
desenvolvemento de campañas 
periódicas para a promoción 
dos mercados, a posta en mar-
cha de medidas que melloren a 
mobilidade dos mercados mu-
nicipais para facilitar o acceso 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

eles a través de diferentes me-
dios de transporte. 
 
2.Mudar, a través da posta en 
común coas praceiras e os pra-
ceiros tamén no prazo máximo 
de seis meses, a actual ordenan-
za municipal de mercados de 
cara a ofertar os numerosos 
postos baleiros dos mercados 
municipais como sementeiras 
de emprego e de actividades, a 
través dos correspondentes con-
cursos públicos. 
 
3.Garantir a continuidade da 
actividade no Mercado Munici-
pal de Durmideras, adoptando 
as medidas que correspondan 
legalmente para que as pracei-
ras e os praceiros deste mercado 
poidan incorporarse aos postos 
do mercado, sempre a través 
dos procesos selectivos perti-
nentes que deberán ter en conta 
a experiencia e os anos de dedi-
cación con profesionalidade e 
atención demostradas a esta ac-
tividade de comercio de barrio. 
 
 
4.Garantir, así mesmo, a conti-
nuidade do Mercado de Santa 
Lucía, na liña das mocións 
aprobadas en Pleno o 14 de se-
tembro de 2015 e o 6 de outu-
bro de 2014. 

a eles a través de diferentes 
medios de transporte. 
 
2.Mudar, a través da posta en 
común coas praceiras e os pra-
ceiros tamén no prazo máximo 
de seis meses, a actual orde-
nanza municipal de mercados 
para ofertar os numerosos pos-
tos baleiros dos mercados mu-
nicipais como sementeiras de 
emprego e de actividades, a 
través dos correspondentes 
concursos públicos. 
 
3.Garantir a continuidade da 
actividade no Mercado Munici-
pal de Durmideras, adoptando 
as medidas que correspondan 
legalmente para que as pracei-
ras e os praceiros deste merca-
do poidan incorporarse aos 
postos do mercado, sempre a 
través dos procesos selectivos 
pertinentes que deberán ter en 
conta a experiencia e os anos 
de dedicación con profesionali-
dade e atención demostradas a 
esta actividade de comercio de 
barrio. 
 
4.Garantir, así mesmo, a conti-
nuidade do Mercado de Santa 
Lucía, na liña das mocións 
aprobadas en Pleno o 14 de 
setembro de 2015 e o 6 de 
outubro de 2014. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
5.Estudar as repercusións sobre 
os mercados municipais que as 
actuacións relacionadas co ur-
banismo ou coa mobilidade 
provocan nas zonas de influen-
cia de cada un dos mercados 
municipais, mesmo informando 
ás praceiras e os praceiros e ás 
persoas usuarias. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Votos a favor da urxencia da 
moción. 
 
Votación de la urgencia de la 
segunda moción presentada 
por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) 
 
Sometida por la Presidencia la 
presente moción a la preceptiva 
declaración de la urgencia, se 
produce el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-

 
5.Estudar as repercusións so-
bre os mercados municipais 
que as actuacións relacionadas 
co urbanismo ou coa mobilida-
de provocan nas zonas de in-
fluencia de cada uns dos mer-
cados municipais, mesmo in-
formando ás praceiras e os 
praceiros e ás persoas usua-
rias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Votos a favor da urxencia da 
moción. 
 
Votación da urxencia da se-
gunda moción presentada  po-
lo Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) 
 
 
Sometida pola presidencia a 
presente moción á preceptiva 
declaración da urxencia, pro-
dúcese o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

pal del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Bloque Nacionalista Ga-
lego (BNG) (1 voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Ten a palabra de novo, a señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Esta moción xurde da iniciativa 
deste Grupo Municipal, pero é 
presentada na pasada semana 
un grupo de representantes de 
praceiras e de praceiros nunha 
xuntanza. Había praceiros da 
praza de Lugo, da praza San 
Agostiño, da praza das Conchi-
ñas, da praza de Monte Alto, de 
Durmideiras e de Elviña, 
tamén. 
 
Presentamoslle esta moción na 

pal do Partido Popular (PP) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Bloque Nacionalista Ga-
lego (BNG) (1 voto). 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Ten a palabra de novo, a seño-
ra Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Esta moción xurde da iniciativa 
deste Grupo Municipal, pero é 
presentada na pasada semana 
un grupo de representantes de 
praceiras e de praceiros nunha 
xuntanza. Había praceiros da 
praza de Lugo, da praza San 
Agostiño, da praza das Conchi-
ñas, da praza de Monte Alto, de 
Durmideiras e de Elviña, 
tamén. 
 
Presentamoslle esta moción na 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

que pretendemos poñer en valor 
os mercados da nosa cidade  ao 
igual que o pequeño e o me-
diano comercio que teñen un 
valor engadido, estratéxico, so-
cial e económico fundamental 
na propia concepción da cidade 
da Coruña e do seu desenvol-
vemento humano e sostible. 
 
 
É preciso, polo tanto poñer en 
valor as súas características 
propias de proximidade, espe-
cialización e trato máis humano 
polo que ten de directo e de 
coñecemento persoal, asi como 
o relacionado coa calidade do 
producto que se oferta. 
 
Ademais o comercio tradicional 
e os mercados municipais pre-
sentes en moitos barrios da ci-
dade, son fundamentais para o 
modelo de concello de barrios 
con espazos urbanos compac-
tos, seguros, relacionais e sosti-
beis. Para iso é preciso incluir 
actividade comercial, nomea-
damente a dos mercados muni-
cipais, no modelo urbanístico 
para  dotar de vida aos barrios e 
a cidade.  
 
Este modelo, para nós, ten que 
potenciarse creándose espazos e 
a mobilidade precisas para a súa 

que pretendemos poñer en va-
lor os mercados da nosa cidade  
ao igual que o pequeno e o me-
diano comercio que teñen un 
valor engadido, estratéxico, 
social e económico fundamen-
tal na propia concepción da 
cidade da Coruña e do seu 
desenvolvemento humano e sos-
tible. 
 
É preciso, polo tanto poñer en 
valor as súas características 
propias de proximidade, espe-
cialización e trato máis hu-
mano polo que ten de directo e 
de coñecemento persoal, así 
como o relacionado coa cali-
dade do produto que se oferta. 
 
Ademais o comercio tradicional 
e os mercados municipais pre-
sentes en moitos barrios da ci-
dade, son fundamentais para o 
modelo de concello de barrios 
con espazos urbanos compac-
tos, seguros, relacionais e sos-
tibeis. Para iso é preciso in-
cluír actividade comercial, no-
meadamente a dos mercados 
municipais, no modelo urbanís-
tico para  dotar de vida aos 
barrios e a cidade.  
 
Este modelo, para nós, ten que 
potenciarse creándose espazos 
e a mobilidade precisas para a 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

utilización e viabilidade prácti-
ca. 
 
A diferenza do pequeño comer-
cio, a posibilidade de interven-
ción do propio Concello da Co-
ruña e do Goberno Municipal 
sobre os mercados municipais é 
enorme e debe traballarse para 
que estes se convertan na 
primeira opción de compra para 
as veciñas e os veciños da cida-
de. 
 
Actualmente os mercados mu-
nicipais están nunha situación 
delicada. Isto no se lle escapa a 
ninguén e toda persoa que teña 
contacto coas praceiras e pra-
ceiros ou que visite os merca-
dos municipais con frecuencia, 
sabe que cómpre  revitalizalos e 
cómpre modernizalos para 
poida desenvolver todas as súas 
potencialidades. 
 
É unha realidade, ademais, 
hoxe en día, que existen un 
montón de postos baleiros nos 
mercados municipais e polo 
tanto, moitos espazos sen uso. 
Existe unha grande cantidade 
tamén á vez de persoas, de mo-
zas e de mozos que queren ini-
ciar a súa actividade económica 
e que non teñen donde desen-
volvela, dados os elevados pre-

súa utilización e viabilidade 
práctica. 
 
A diferenza do pequeno comer-
cio, a posibilidade de interven-
ción do propio Concello da Co-
ruña e do Goberno Municipal 
sobre os mercados municipais é 
enorme e debe traballarse para 
que estes se convertan na 
primeira opción de compra pa-
ra as veciñas e  os veciños da 
cidade. 
 
Actualmente os mercados mu-
nicipais están nunha situación 
delicada. Isto non se lle escapa 
a ninguén e toda persoa que 
teña contacto coas praceiras e 
praceiros ou que visite os mer-
cados municipais con frecuen-
cia, sabe que cómpre  revitali-
zalos e cómpre modernizalos 
para poida desenvolver todas 
as súas potencialidades. 
 
É unha realidade, ademais, 
hoxe en día, que existen unha 
chea de postos baleiros nos 
mercados municipais e polo 
tanto, moitos espazos sen uso. 
Existe unha grande cantidade 
tamén á vez de persoas, de mo-
zas e de mozos que queren ini-
ciar a súa actividade económi-
ca e que non teñen onde desen-
volvela, dados os elevados pre-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

zos dos locais da cidade. 
 
Estas persoas se estivesen pre-
sentes nos mercados munici-
pais, se se puidese abrir a esa 
xente demandarían dentro dos 
mercados outros servizos e 
tamén reforzarían o consumo de 
productos frescos que ofrece un 
mercado municipal tradicio-
nalmente, porque estas persoas 
tamén poderían aproveitar para 
facer as súas compras nos pos-
tos tradicionais do mercado. 
 
 
Para nós a iniciativa de abrir o 
mercado, tamén, a outro tipo de 
persoas, e outro tipo de activi-
dades, pois, sería fundamental 
para dinamizalos.  
 
Para nós, tamén, cómpre, dar un 
pulo aos mercados municipais, 
coa información a colaboración, 
a consulta, o consenso e o tra-
ballo coas praceiras e cos pra-
ceiros da cidade a través, por 
suposto, do Goberno Municipal 
aproveitando o interese que te-
ñen as praceiras e os praceiros 
por asociarse, neste momento, e 
ademais, tendo en conta os be-
neficios que podería ter iso para 
a cidade. 
 
E bueno, por iso presentamos a 

zos dos locais da cidade. 
 
Estas persoas se estivesen pre-
sentes nos mercados munici-
pais, se se puidese abrir a esa 
xente demandarían dentro dos 
mercados outros servizos e 
tamén reforzarían o consumo 
de produtos frescos que ofrece 
un mercado municipal tradi-
cionalmente, porque estas per-
soas tamén poderían aproveitar 
para facer as súas compras nos 
postos tradicionais do merca-
do. 
 
Para nós a iniciativa de abrir o 
mercado, tamén, a outro tipo de 
persoas, e outro tipo de activi-
dades, pois, sería fundamental 
para dinamizalos.  
 
Para nós, tamén, cómpre, dar 
un pulo aos mercados munici-
pais, coa información a colabo-
ración, a consulta, o consenso e 
o traballo coas praceiras e cos 
praceiros da cidade a través, 
por suposto, do Goberno Muni-
cipal aproveitando o interese 
que teñen as praceiras e os 
praceiros por asociarse, neste 
momento, e ademais, tendo en 
conta os beneficios que podería 
ter iso para a cidade. 
 
E bo, por iso presentamos a 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

moción, simplemente, pois, iso 
resaltar que foi algo que foi fa-
lado tamén con representantes 
de praceiras e praceiros da ci-
dade e agardo que teña o apoio 
dos Grupos Municipais porque 
creo que é unha cuestión de ci-
dade, darlle pulo aos mercados 
municipais. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Desde el Grupo Municipal So-
cialista, apoyaremos esta mo-
ción. Estamos de acuerdo, tanto 
en la exposición de motivos 
como en la parte dispositiva. 
En este sentido, no hay que de-
cir más que lo que han sido los 
mercados municipales dentro de 
la gestión de los distintos go-
biernos socialistas a lo largo de 
los años. Ha sido una apuesta 
clara, de hecho esta es una de 
las pocas ciudades donde las 
reformas integrales de los mer-

moción, simplemente, pois, iso 
resaltar que foi algo que foi 
falado tamén con representan-
tes de praceiras e praceiros da 
cidade e agardo que teña o 
apoio dos Grupos Municipais 
porque creo que é unha cues-
tión de cidade, darlle pulo aos 
mercados municipais. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Desde o Grupo Municipal So-
cialista, apoiaremos esta mo-
ción. Estamos de acordo, tanto 
na exposición de motivos como 
na parte dispositiva. 
Neste sentido, non hai que dicir 
máis que o que foron os merca-
dos municipais dentro da xes-
tión dos distintos gobernos so-
cialistas ao longo dos anos. Foi 
unha aposta clara, de feito esta 
é unha das poucas cidades on-
de as reformas integrais dos 
mercados fixéronse integra-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

cados se han hecho íntegramen-
te con fondos públicos, con di-
nero público y ha sido una 
apuesta importante.  
 
Estamos en este momento, con 
los mercados. Decía la señora 
Veira que los mercados muni-
cipales tenían que ser moderni-
zados. Salvo el mercado de 
Santa Lucía y, evidentemente, 
ahora, el mercado de Adormi-
deras, las galerías comerciales 
de Adormideras, que pasan de 
nuevo a la posibilidad de volver 
a ser públicas, una vez finaliza-
da la concesión, se encuentran 
todos reformados. Reformados 
además por el gobierno socia-
lista. 
 
En este sentido, yo, solamente 
quiero hacer una mención. Yo 
estoy absolutamente de acuerdo 
en que los mercados se tienen 
que convertir en un eje de la 
actividad económica de esta 
ciudad, de la actividad del pe-
queño comercio, incluso, en 
muchos de ellos como un polo 
de atracción turística. Y, en este 
momento, estoy pensando en 
San Agustín, o estoy pensando 
en la plaza de Lugo.  
 
Bien es verdad, que tiene el 
Ayuntamiento de Coruña una 

mente con fondos públicos, con 
diñeiro público e foi unha apos-
ta importante.  
 
 
Estamos neste momento, cos 
mercados. Dicía a señora Veira 
que os mercados municipais 
tiñan que ser modernizados. 
Salvo o mercado de Santa Lu-
cía e, evidentemente, agora, o 
mercado de Adormideras, as 
galerías comerciais de Adormi-
deras, que pasan de novo á po-
sibilidade de volver ser públi-
cas, unha vez finalizada a con-
cesión, atópanse todos refor-
mados. Reformados ademais 
polo goberno socialista. 
 
 
Neste sentido, eu, soamente 
quero facer unha mención. Eu 
estou absolutamente de acordo 
en que os mercados se teñen 
que converter nun eixo da acti-
vidade económica desta cidade, 
da actividade do pequeno co-
mercio, mesmo, en moitos deles 
como un polo de atracción tu-
rística. E, neste momento, estou 
a pensar en San Agustín, ou 
estou a pensar na praza de Lu-
go.  
 
Ben é verdade, que ten o Con-
cello de Coruña unha especial 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

especial incidencia, una espe-
cial capacidad para influir en la 
actividad que desempeñen los 
placeros y las placeras. Pero en 
este sentido hay que tener en 
cuenta que también es respon-
sabilidad de los placeros y de 
las placeras, en un primer lugar 
llegar a acuerdos y en un se-
gundo lugar, también hacer to-
das las actividades que sean 
necesarias para ponerse a la 
vanguardia de lo que es ese 
comercio.  
 
Y en este sentido yo sí le pedi-
ría al concejal, que en la medida 
de lo posible pudiera llegar a 
acuerdos con ellos, pues para la 
apertura en horario de tarde, 
como se está haciendo ya en 
algunos mercados y, en este 
caso, el mercado de Elviña, ha 
sido ejemplar en ese sentido 
para sacar otra vez a concurso 
lo que son los puestos vacíos.  
 
Hay que tener en cuenta que 
durante los últimos cuatro años 
de gobierno del Partido Popu-
lar, los mercados no sé por qué 
razón no se sacaron, en muchas 
ocasiones, todos esos puestos 
que están vacíos y ha sido una 
reivindicación que se ha hecho 
por parte de los representantes 
de los placeros y de las placeras 

incidencia, unha especial capa-
cidade para influír na activida-
de que desempeñen os pracei-
ros e as praceiras. Pero neste 
sentido hai que ter en conta que 
tamén é responsabilidade dos 
praceiros e das praceras, nun 
primeiro lugar chegar a acor-
dos e nun segundo lugar, tamén 
facer todas as actividades que 
sexan necesarias para poñerse 
á vangarda do que é ese co-
mercio.  
 
 
E neste sentido eu si lle pediría 
ao concelleiro, que na medida 
do posible puidese chegar a 
acordos con eles, pois para a 
apertura en horario de tarde, 
como se está facendo xa nal-
gúns mercados e, neste caso, o 
mercado de Elviña, foi exem-
plar nese sentido para sacar 
outra vez a concurso o que son 
os postos baleiros.  
 
Hai que ter en conta que du-
rante os últimos catro anos de 
goberno do Partido Popular, os 
mercados non sei por que razón 
non se sacaron, en moitas oca-
sións, todos eses postos que 
están baleiros e foi unha 
reivindicación que se fixo por 
parte dos representantes dos 
praceiros e das praceiras de 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

de todos y cada uno de los mer-
cados.  
 
Esta mañana mismo, en el mer-
cado de Ramón Cabanillas, nos 
decían los placeros, que  3 
puestos se han cerrado en los 
últimos tiempos y que no se 
están sacando, y que sin embar-
go parece que sí hay demanda. 
Por lo tanto, si existe, bueno, 
pues una especial licencia del 
Ayuntamiento, una especial ca-
pacidad de influencia del Ayun-
tamiento y de las políticas des-
de el ámbito local se realicen, 
pues, para sacar esos puestos a 
concurso y efectivamente para 
que los mercados se llenen. 
 
En este sentido y en relación a 
lo que es el mercado de Ador-
mideras, nosotros solicitamos 
del Gobierno Municipal, evi-
dentemente, que se remunicipa-
lice, que además se aproveche, 
que toda la capacidad que tie-
nen  esas galerías, que se utili-
cen desde luego para mercado, 
pero que también se utilice co-
mo un lugar de encuentro social 
que se establezca un Centro Cí-
vico o un centro donde se esta-
blezca la actividad vecinal y 
que por lo tanto se combinen 
ambas cuestiones. 
 

todos e cada un dos mercados.  
 
 
Esta mañá mesmo, no mercado 
de Ramón Cabanillas, dicían-
nos os praceiros, que  3 postos 
pecháronse nos últimos tempos 
e que non se están sacando, e 
que con todo parece que si hai 
demanda. Por tanto, se existe, 
bo, pois unha especial licenza 
do Concello, unha especial ca-
pacidade de influencia do Con-
cello e das políticas desde o 
ámbito local realícense, pois, 
para sacar eses postos a con-
curso e efectivamente para que 
os mercados énchanse. 
 
 
Neste sentido e en relación ao 
que é o mercado de Adormide-
ras, nós solicitamos do Go-
berno Municipal, evidentemen-
te, que se remunicipalice, que 
ademais se aproveite, que toda 
a capacidade que teñen  esas 
galerías, que se utilicen desde 
logo para mercado, pero que 
tamén se utilice como un lugar 
de encontro social que se esta-
bleza un Centro Cívico ou un 
centro onde se estableza a acti-
vidade veciñal e que por tanto 
combínense ambas as cues-
tións. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

En este sentido, por tanto, noso-
tros vamos a apoyar esta mo-
ción. Vamos a apoyar como 
hemos hecho siempre, a través 
de lo que han sido las obras en 
los distintos mercados, las acti-
vidades que se han realizado 
siempre con los placeros y pla-
ceras que se siga por esa senda 
y, desde luego, siempre en co-
laboración en este momento 
con las asociaciones que se es-
tán conformando por parte de 
los distintos placeros y con to-
dos los mercados en particular, 
así que por parte del Grupo 
Municipal Socialista, nada más. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
 
Señora Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Sí. 
 
El Grupo Municipal Popular, se 
congratula de la moción presen-
tada por el BNG y que hayan 
asumido las dos aportaciones a 
las que hacían referencia la se-
ñora Avia, en relación al tema 
de consignas y al tema de ayu-

Neste sentido, por tanto, nós 
imos apoiar esta moción. Imos 
apoiar como fixemos sempre, a 
través do que foron as obras 
nos distintos mercados, as acti-
vidades que se realizaron sem-
pre cos praceiros e praceiras 
que se siga por esa senda e, 
desde logo, sempre en colabo-
ración neste momento coas 
asociacións que se están con-
formando por parte dos distin-
tos praceiros e con todos os 
mercados en particular, así que 
por parte do Grupo Municipal 
Socialista, nada máis. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
 
Señora Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Si. 
 
O Grupo Municipal Popular, 
congratúlase da moción pre-
sentada polo BNG e que asumi-
sen as dúas achegas ás que fa-
cían referencia a señora Avia, 
en relación ao tema de consig-
nas e ao tema de axudas, é di-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

das, es decir, de puesta en mar-
cha de medidas que mejoren la 
movilidad de los mercados mu-
nicipales. 
 
Los mercados municipales son 
un verdadero elemento de di-
namizador de la actividad co-
mercial de una ciudad y como 
tal, creo que debe ser tratada 
por todos los concejales aquí 
presentes. 
 
Entendemos que se han de bus-
car nuevos posicionamientos  
para la mejora de la competiti-
vidad frente a los formatos 
emergentes. 
 
La reorientación de los nego-
cios distributivos hacia una es-
trategia de calidad en los servi-
cios es y ha de ser una de las 
alternativas que más fuerza ha 
de tomar en  el comercio espe-
cializado. 
 
En un reciente estudio sobre 
mercados municipales en la 
Universidad, quedaba patente 
que los consumidores entendían 
que, entre las posibles mejoras 
que debían acometer los merca-
dos municipales, destacaba de 
manera especial la demanda de 
modernizar y acondicionar el 
mercado y algunos servicios 

cir, de posta en marcha de me-
didas que melloren a mobilida-
de dos mercados municipais. 
 
 
Os mercados municipais son un 
verdadeiro elemento de dinami-
zador da actividade comercial 
dunha cidade e como tal, creo 
que debe ser tratada por todos 
os concelleiros aquí presentes. 
 
 
Entendemos que se han de bus-
car novos posicionamentos  
para a mellora da competitivi-
dade fronte aos formatos 
emerxentes. 
 
A reorientación dos negocios 
distributivos cara a unha estra-
texia de calidade nos servizos é 
e ha de ser unha das alternati-
vas que máis forza ha de tomar 
no  comercio especializado. 
 
 
Nun recente estudo sobre mer-
cados municipais na Universi-
dade, quedaba patente que os 
consumidores entendían que, 
entre as posibles melloras que 
debían acometer os mercados 
municipais, destacaba de ma-
neira especial a demanda de 
modernizar e acondicionar o 
mercado e algúns servizos 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

complementarios como el apar-
camiento, reparto a domicilio y 
el horario de apertura. 
 
Entendemos que actualmente 
los mercados, en nuestra ciu-
dad, están en una situación de-
licada y cumple revitalizarlos y 
modernizarlos para que puedan 
desarrollar todas sus activida-
des. Por tanto, vamos a apoyar 
la moción con la intención de 
que sirva como un verdadero 
plan de dinamización de los 
mercados municipales consen-
suado con los placeros y con las 
placeras. 
 
Me gustaría insistir en los dos 
aspectos que ya incluyó el Gru-
po Municipal Popular en la mo-
ción del mes de octubre. Por un 
lado la implantación de consig-
nas en los mercados de A Co-
ruña para ampliar su horario, 
sin ampliar el horario de los 
placeros. Así los clientes que 
actualmente, por motivos  labo-
rales, personales o familiares no 
pueden acudir en su horario ha-
bitual, tendrán la posibilidad 
tanto de hacer sus compras en 
los propios mercados, como de 
realizar encargos vía telefónica 
o on line, para  recoger pedidos 
sus pedidos en horario de tarde. 
 

complementarios como o apar-
cadoiro, repartición a domici-
lio e o horario de apertura. 
 
Entendemos que actualmente os 
mercados, na nosa cidade, es-
tán nunha situación delicada e 
cumpre revitalizalos e moderni-
zalos para que poidan desen-
volver todas as súas activida-
des. Por tanto, imos apoiar a 
moción coa intención de que 
sirva como un verdadeiro plan 
de dinamización dos mercados 
municipais acordado cos pra-
ceiros e coas praceiras. 
 
 
Gustaríame insistir nos dous 
aspectos que xa incluíu o Gru-
po Municipal Popular na mo-
ción do mes de outubro. Por 
unha banda a implantación de 
consignas nos mercados da Co-
ruña para ampliar o seu hora-
rio, sen ampliar o horario dos 
praceiros. Así os clientes que 
actualmente, por motivos  labo-
rais, persoais ou familiares non 
poden acudir no seu horario 
habitual, terán a posibilidade 
tanto de facer as súas compras 
nos propios mercados, como de 
realizar encargos vía telefónica 
ou en line para  recoller os seus 
pedidos en horario de tarde. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Y, en segundo lugar, la puesta 
en marcha de medidas que me-
joren la movilidad de los mer-
cados municipales para facilitar 
el acceso a ellos a través de di-
ferentes medidas de transporte. 
 
Insisto nuevamente, en lo ya 
transmitido en el mes de octu-
bre en la necesidad de poner en 
funcionamiento una bolsa de 
horas de aparcamiento, con es-
tacionamientos gratuitos para 
los clientes tanto del comercio 
de barrio, como de los merca-
dos municipales, con el fin de 
poner solución a uno de los 
problemas tradicionales del 
comercio de proximidad en 
nuestra ciudad.  
Insistimos también, en la nece-
sidad de retomar las obras del 
mercado de San Agustín, de 
garantizar la continuidad del 
mercado de Santa Lucía, cuya 
prórroga de la  prórroga finaliza 
el veintiséis de enero sin que a 
día de hoy, el futuro del merca-
do esté  asegurado. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Lendoiro. 
 
 

E, en segundo lugar, a posta en 
marcha de medidas que mello-
ren a mobilidade dos mercados 
municipais para facilitar o ac-
ceso a eles a través de diferen-
tes medidas de transporte. 
 
Insisto novamente, no xa 
transmitido no mes de outubro 
na necesidade de poñer en fun-
cionamento unha bolsa de ho-
ras de aparcadoiro, con esta-
cionamentos gratuítos para os 
clientes tanto do comercio de 
barrio, como dos mercados 
municipais, co fin de poñer so-
lución a un dos problemas tra-
dicionais do comercio de pro-
ximidade na nosa cidade.  
 
Insistimos tamén, na necesida-
de de retomar as obras do mer-
cado de San Agustín, de garan-
tir a continuidade do mercado 
de Santa Lucía, cuxa prórroga 
da  prórroga finaliza o vinte e 
seis de xaneiro sen que a día de 
hoxe, o futuro do mercado es-
tea  asegurado. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Lendoi-
ro. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben. 
 
Nós tamén imos a apoiar esta 
moción. Tamén atopamos que 
nunha escala menor, é un caso 
que ofrece semellanzas, que o 
discutíamos anteriormente de 
Telefónica. Os mercados están 
nunha situación delicada, como 
dice a señora Lendoiro, algo 
terá que ver a súa xestión con 
esa situación delicada, supoño 
que non será unha degradación 
como a alopecia, natural, senón 
que terá razóns políticas de xes-
tión detrás. 
 
Efectivamente, os mercados 
municipais, entre outras cousas, 
teñen 50 postos baleiros e 450 
totais porque vostedes non sa-
caron nin un só posto. A licita-
ción nos últimos catro anos. 
 
Tamén me sorprende, bueno, 
pois, que agora estamos todos a 
(…) dos mercados, pedindo, 
por exemplo que se faga, se 
aprobe unha nova ordenanza 
municipal. Eu creo que aquí, 
ninguén falou de facer unhas 
novas ordenanzas municipais, 
ata que chegou este goberno da 

Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben. 
 
Nós tamén imos a apoiar esta 
moción. Tamén atopamos que 
nunha escala menor, é un caso 
que ofrece semellanzas, que o 
discutiamos anteriormente de 
Telefónica. Os mercados están 
nunha situación delicada, como 
di a señora Lendoiro, algo terá 
que ver a súa xestión con esa 
situación delicada, supoño que 
non será unha degradación 
como a alopecia, natural, se-
nón que terá razóns políticas de 
xestión detrás. 
 
Efectivamente, os mercados 
municipais, entre outras cou-
sas, teñen 50 postos baleiros e 
450 totais porque vostedes non 
sacaron nin un só posto. A lici-
tación nos últimos  catro anos. 
 
Tamén sorpréndeme, bo, pois, 
que agora estamos todos a (…) 
dos mercados, pedindo, por 
exemplo que se faga, se aprobe 
unha nova ordenanza munici-
pal. Eu creo que aquí, ninguén 
falou de facer unhas novas or-
denanzas municipais, ata que 
chegou este goberno da Marea 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Marea Atlántica. 
 
Esta moción, tamén ten unha 
parte de apropiación, de apro-
piación de iniciativas a este go-
berno que veñen sendo anun-
ciadas, dicir que ese borrador 
das novas ordenanzas munici-
pais xa está listo, que se presen-
tará previsiblemente en xaneiro 
e que será por suposto levado a 
consenso e a achega de iniciati-
vas que veñan desde o propio 
sector , desde as propias prazas, 
non como se fixo da anterior 
vez, no ano 2000, donde esas 
ordenanzas municipais non cos-
ta que fosen remitido previa-
mente ás propias interesadas. 
 
 
O Partido Socialista tamén vota 
a favor de renovar esas orde-
nanzas municipais que eles 
mesmos aprobaron no ano dous 
mil. Había que preguntarse que 
eivas se atopan, xa que son as 
súas propias ordenanzas muni-
cipais. 
 
En canto a cuestión da desocu-
pación de postos. A última con-
vocatoria que se fixo, a última 
oferta pública destes postos da-
ta do ano 93. Xa lles deu tempo 
a unhos cantos que están aquí 
hoxe sentados, ou que nos pre-

Atlántica. 
 
Esta moción, tamén ten unha 
parte de apropiación, de apro-
piación de iniciativas a este 
goberno que veñen sendo 
anunciadas, dicir que ese bo-
rrador das novas ordenanzas 
municipais xa está listo, que se 
presentará previsiblemente en 
xaneiro e que será por suposto 
levado a consenso e a achega 
de iniciativas que veñan desde 
o propio sector, desde as pro-
pias prazas, non como se fixo 
da anterior vez, no ano 2000, 
onde esas ordenanzas munici-
pais non costa que fosen remi-
tido previamente ás propias 
interesadas. 
 
O Partido Socialista tamén vo-
ta a favor de renovar esas or-
denanzas municipais que eles 
mesmos aprobaron non ano 
dous mil. Había que preguntar-
se que eivas se atopan, xa que 
son as súas propias ordenanzas 
municipais. 
 
En canto a cuestión da desocu-
pación de postos. A última con-
vocatoria que se fixo, a última 
oferta pública destes postos 
data do ano 93. Xa lles deu 
tempo a unhos cantos que están 
aquí hoxe sentados, ou que nos 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

cederon nos súos nosos bancos 
a sacar eses postos. Unha espe-
cie de cuestión misteriosa a sa-
ber por que non se deron eses 
postos ou por que están aínda 
pendente de facerse.  
 
 
Nós estamos traballando niso. 
Temos unha folla de ruta clara, 
pero pensamos a probar primei-
ro as novas ordenanzas munici-
pais e despois, inmediatamente, 
sacar todas eses postos baleiros. 
 
 
Hai outro punto que pon aquí, 
que pon: “garantir a continui-
dade do Mercado de Santa Lu-
cía…” Isto  xa se falou previa-
mente. Esa continuidade que 
para nós, tamén, por suposto, é 
un obxectivo deste goberno, 
tamén pasa por facer forza en 
instancias superiores, nomea-
damente na Xunta de Galicia, 
para que contemple nos seus 
orzamentos unha partida desti-
nada ao mercado de Santa Lu-
cía. E aquí, seguimos botando 
de menos, unha vez máis, e xa 
clamorosamente o apoio do 
Grupo Popular nesta moción 
que non sabemos moi ben de 
que lado se posiciona: do in-
tereses da Coruña ou dos intere-
ses de Santiago.  

precederon nos súos nosos 
bancos a sacar   eses postos. 
Unha especie de cuestión mis-
teriosa a saber porque non se 
deron eses postos ou por que 
están aínda pendente de facer-
se.  
 
Nós estamos a traballar niso. 
Temos unha folla de ruta clara, 
pero pensamos aprobar primei-
ro as novas ordenanzas muni-
cipais e despois, inmediatamen-
te, sacar todas eses postos ba-
leiros. 
 
Hai outro punto que pon aquí, 
pon: “garantir a continuidade 
do Mercado de Santa Lucía…” 
Isto  xa se falou previamente. 
Esa continuidade que para nós, 
tamén, por suposto, é un obxec-
tivo deste goberno, tamén pasa 
por facer forza en instancias 
superiores, nomeadamente na 
Xunta de Galicia, para que 
contemple nos seus orzamentos 
unha partida destinada ao mer-
cado de Santa Lucía. E aquí, 
seguimos botando de menos, 
unha vez máis, e xa clamoro-
samente o apoio do Grupo Po-
pular nesta moción que non 
sabemos moi ben de que lado 
se sitúa: do intereses da Coru-
ña ou dous intereses de Santia-
go. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
En último lugar, dicir que aquí 
non estamos no territorio dos 
plans e no territorio do que 
imos facer, senón no territorio 
do que xa temos feito.  
 
Este goberno co tempo que leva 
aquí, xa leva dado probas abon-
das e feitos de que estamos na 
vía de revitalizar e (…). 
 
Ultimamente fixemos un evento 
en San Agustín, o que podemos 
considerar que foi un éxito ro-
tundo, tando de público como 
de vendas. Había tempo que o 
mercado non estaba tan cheo, e 
que tamén, vimos de facer unha 
campaña de publicidade en ra-
dio. Foi simplemente dúas mos-
tras do que entendemos do que 
vai ser unha política de longo 
percorrido de apoio de inicia-
ción aos mercados municipais 
da Coruña. E que, unha vez 
máis, pensamos que en pouco 
tempo, nos esixen facer o que 
vostedes non teñen feito, case 
dous mil novecentos (…) van 
alá casi vinte anos, e que, di-
gamos, que nós nos sentimos 
orgullosos de que teñan tanta 
confianza en nós porque pen-
samos que daremos feito, dare-
mos feito en catro anos o que 
non se fixo en vinte. 

 
En último lugar, dicir que aquí 
non estamos no territorio dos 
plans e no territorio do que 
imos facer, senón no territorio 
do que xa temos feito.  
 
Este goberno co tempo que leva 
aquí, xa leva dado probas 
abondas e feitos de que estamos 
na vía de revitalizar e (…). 
 
Ultimamente fixemos un evento 
en San Agustín, o que podemos 
considerar que foi un éxito ro-
tundo, tando de público como 
de vendas. Había tempo que o 
mercado non estaba tan cheo, e 
que tamén, vimos de facer unha 
campaña de publicidade en ra-
dio. Foi simplemente dúas mos-
tras do que entendemos do que 
vai ser unha política de longo 
percorrido de apoio de inicia-
ción aos mercados municipais 
da Coruña. E que, unha vez 
máis, pensamos que en pouco 
tempo, nos esixen facer o que 
vostedes non teñen feito, case 
dous mil novecentos (…) van 
alá case vinte anos, e que, di-
gamos, que nós sentimos orgu-
llosos de que teñan tanta con-
fianza en nós porque pensamos 
que daremos feito, daremos 
feito en catro anos o que non se 
fixo en vinte. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Presidencia 
 
Moitas  grazas, señor Lema. 
 
Procedemos a votar a moción. 
 
Votación de la segunda mo-
ción del Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego. 
 
Seguidamente por la Presiden-
cia se somete a votación la se-
gunda moción presentada por el 
Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego (BNG), 
produciéndose el siguiente re-
sultado: 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG) 
(1 voto). 
 

Intervenciones  

 
Presidencia 
 
Moitas  grazas, señor Lema. 
 
Procedemos a votar a moción. 
 
Votación da segunda moción 
do Grupo Municipal do Blo-
que Nacionalista Galego. 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a segunda 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Bloque Naciona-
lista Galego (BNG), producín-
dose o seguinte resultado: 
 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG) 
(1 voto). 
 

Intervencións 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Presidencia 
 
Queda aprobada, pois, a moción 
por unanimidade. 
 

Acuerdo 
 

140 –Mercados Municipais 
 
1.Elaborar, no prazo máximo de 
seis meses, un Plan de dinami-
zación dos mercados munici-
pais, consensuado coas pracei-
ras e os praceiros, con accións 
de revitalización transversais: 
incluíndo, entre outras, a actua-
lización das súas infraestruturas 
e dotacións, a implantación de 
consignas nos mercados muni-
cipais, a diversificación, a ofer-
ta de  formación e a reciclaxe 
para as praceiras e os praceiros, 
o desenvolvemento de campa-
ñas periódicas para a promo-
ción dos mercados, a posta en 
marcha de medidas que mello-
ren a mobilidade dos mercados 
municipais para facilitar o acce-
so a eles a través de diferentes 
medios de transporte. 
 
 
2.Mudar, a través da posta en 
común coas praceiras e os pra-
ceiros tamén no prazo máximo 
de seis meses, a actual ordenan-

 
Presidencia 

 
Queda aprobada, pois, a mo-
ción por unanimidade. 
 

Acordo 
 
140 – Mercados Municipais 
 
1.Elaborar, no prazo máximo 
de seis meses, un Plan de di-
namización dos mercados mu-
nicipais, consensuado coas 
praceiras e os praceiros, con 
accións de revitalización trans-
versais: incluíndo, entre outras, 
a actualización das súas infra-
estruturas e dotacións, a im-
plantación de consignas nos 
mercados municipais, a diversi-
ficación, a oferta de  formación 
e a reciclaxe para as praceiras 
e os praceiros, o desenvolve-
mento de campañas periódicas 
para a promoción dos merca-
dos, a posta en marcha de me-
didas que melloren a mobilida-
de dos mercados municipais 
para facilitar o acceso a eles a 
través de diferentes medios de 
transporte. 
 
2.Mudar, a través da posta en 
común coas praceiras e os pra-
ceiros tamén no prazo máximo 
de seis meses, a actual orde-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

za municipal de mercados de 
cara a ofertar os numerosos 
postos baleiros dos mercados 
municipais como sementeiras 
de emprego e de actividades, a 
través dos correspondentes con-
cursos públicos. 
 
3.Garantir a continuidade da 
actividade no Mercado Munici-
pal de Adormideras, adoptando 
as medidas que correspondan 
legalmente para que as pracei-
ras e os praceiros deste mercado 
poidan incorporarse aos postos 
dos mercados, sempre a través 
dos procesos selectivos perti-
nentes que deberán ter en conta 
a experiencia e os anos de dedi-
cación con profesionalidade e 
atención demostradas a esta ac-
tividade de comercio de barrio. 
 
 
4.Garantir, así mesmo, a conti-
nuidade no Mercado de Santa 
Lucía, na liña das mocións 
aprobadas en Pleno o 14 de se-
tembro de 2015 e o 6 de outu-
bro de 2014. 
 
5.Estudar as repercusións sobre 
os mercados municipais que as 
actuacións relacionadas co ur-
banismo ou coa mobilidade 
provocan nas zonas de influen-
cia de cada un dos mercados 

nanza municipal de mercados 
de cara a ofertar os numerosos 
postos baleiros dos mercados 
municipais como sementeiras 
de emprego e de actividades, a 
través dos correspondentes 
concursos públicos. 
 
3.Garantir a continuidade da 
actividade no Mercado Munici-
pal de Adormideras, adoptando 
as medidas que correspondan 
legalmente para que as pracei-
ras e os praceiros deste merca-
do poidan incorporarse aos 
postos dos mercados, sempre a 
través dos procesos selectivos 
pertinentes que deberán ter en 
conta a experiencia e os anos 
de dedicación con profesionali-
dade e atención demostradas a 
esta actividade de comercio de 
barrio. 
 
4.Garantir, así mesmo, a conti-
nuidade no Mercado de Santa 
Lucía, na liña das mocións 
aprobadas en Pleno o 14 de 
setembro de 2015 e o 6 de 
outubro de 2014. 
 
5.Estudar as repercusións so-
bre os mercados municipais 
que as actuacións relacionadas 
co urbanismo ou coa mobilida-
de provocan nas zonas de in-
fluencia de cada un dos merca-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

municipais, mesmo informando 
ás praceiras e os praceiros e ás 
persoas usuarias. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
A continuación moción número 
tres do Bloque Nacionalista Ga-
lego, sobre supresión das 
axudas  ás hipotecas. 
Procedemos á lectura da mo-
ción. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Esta moción como a anterior 
tamén sufriu emendas que foron 
remitidas a todos os Grupos 
Munipais, que foi elaborada en 
concreto pola Marea Atlántica e 
foi apoiada… 
 
Presidencia 
 
Perdón… Efectivamente, ve-
rá… 
 
Señora Veira González 
 
…e a  asumimos desde o Grupo 
Municipal do BNG. 
 

dos municipais, mesmo infor-
mando ás praceiras e os pra-
ceiros e ás persoas usuarias. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
A continuación moción número 
tres do Bloque Nacionalista 
Galego, sobre supresión das 
axudas  ás hipotecas. 
Procedemos á lectura da mo-
ción. 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
 Si. 
 
Esta moción como a anterior 
tamén sufriu emendas que fo-
ron remitidas a todos os Gru-
pos Munipais, que foi elabora-
da en concreto pola Marea 
Atlántica e foi apoiada… 
 
Presidencia 
 
Perdón… Efectivamente, ve-
rá… 
 
Señora Veira González 
 
…e a asumimos  desde o Grupo 
Municipal do BNG. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Presidencia 
 
Efectivamente houbo unha  
moción, perdón, unha emenda 
presentada pola Marea Atlánti-
ca e confirma a portavoz do 
Bloque Nacionalista Galego 
que acepta o contido desa 
emenda. Polo tanto si pode ser 
nos pasa a ler a  moción emen-
dada. 
 
Moitas grazas. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
O pleno da Corporación, adopta 
o seguinte acordo: 
 
Primeiro.-O Pleno da Corpora-
ción manifesta a solidariedade e 
apoio institucional ás reivindi-
cacións da Plataforma de Afec-
tadas e afectados pola supresión 
da subsidiación das axudas ás 
hipotecas de Novo Mesoiro, 
Eirís e Catro Camiños, así co-
mo do conxunto da cidadanía 
afectada, e a tal efecto acorda :  
 
1.-Demandar da Xunta de Gali-
za que se dirixa ao goberno do 
Estado resultante das eleccións 
xerais do vindeiro día 20 de de-
cembro, a derrogación da Dis-

Presidencia 
 
Efectivamente houbo unha  mo-
ción, perdón, unha emenda 
presentada pola Marea Atlánti-
ca e confirma a portavoz do 
Bloque Nacionalista Galego 
que acepta o contido desa 
emenda. Polo tanto se pode ser 
pásanos a ler a moción  emen-
dada. 
 
Moitas grazas. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
O pleno da Corporación, adop-
ta o seguinte acordo: 
 
Primeiro.-O Pleno da Corpo-
ración manifesta a solidarieda-
de e apoio institucional ás 
reivindicacións da Plataforma 
de Afectadas/os pola supresión 
da subsidiación das axudas ás 
hipotecas de Novo Mesoiro, 
Eirís e Catro Camiños, así co-
mo do conxunto da cidadanía 
afectada, e a tal efecto acorda :  
 
1.-Demandar da Xunta de Ga-
licia que se dirixa ao goberno 
do Estado resultante das elec-
cións xerais do vindeiro día 20 
de decembro, a derrogación da 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

posición Adicional Segunda da 
Lei 4/2013, de medidas de fle-
xibilización e fomento do mer-
cado de aluguer de viviendas, 
de xeito que se poidan autorizar 
todas as prórrogas de axudas de 
subsidiación e de préstamos 
outorgados ao abeiro dos Plans 
estatais de vivenda 2002-2005, 
2005-2008 e 2009-2012 e revo-
gando as denegacións acorda-
das en base a dita disposición 
Adicional.  
 
2.-As forzas políticas confor-
mantes desta Corporación asu-
men o compromiso de defender 
nas Cortes Xerais resultantes 
das eleccións xerais do día 20 
de decembro o sinalado no 
apartado 1 anterior.  
 
3.-En tanto non se proceda ás 
modificacións normativas si-
naladas no apartado 1 anterior, 
esta Corporación demanda da 
Xunta de Galiza a asunción or-
zamentaria do financiamento 
dos importes correspondentes a 
ditas axudas.  
 
Segundo.-Facúltase á Alcaldía-
Presidencia para a execución do 
presente acordo. 
 
Presidencia 
 

Disposición Adicional Segunda 
da Lei 4/2013, de medidas de 
flexibilización e fomento do 
mercado de aluguer de vivien-
das, de xeito que se poidan au-
torizar todas as prórrogas de 
axudas de subsidiación e de 
préstamos outorgados ao abei-
ro dos Plans estatais de viven-
da 2002-2005, 2005-2008 e 
2009-2012 e revogando as de-
negacións acordadas en base a 
dita disposición Adicional. 
 
2.-As forzas políticas confor-
mantes desta Corporación 
asumen o compromiso de de-
fender nas Cortes Xerais resul-
tantes das eleccións xerais do 
día 20 de decembro o sinalado 
no apartado 1 anterior.  
 
3.-En tanto non se proceda ás 
modificacións normativas si-
naladas no apartado 1 anterior, 
esta Corporación demanda da 
Xunta de Galicia a asunción 
orzamentaria do financiamento 
dos importes correspondentes a 
ditas axudas.  
 
Segundo.-Facúltase á Alcaldía-
Presidencia para a execución 
do presente acordo. 
 
Presidencia 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Moitas grazas. 
 
Certo é que tamén con momen-
tos previos ao inicio deste 
pleno, presentou, tamén o Gru-
po Popualr unha emenda e a  
esta moción. 
 
Se a señora Gallego quere ler-
nos a emenda… 
 
Señora Gallego Neira 
 
Sí. 
 
Muy buenas tardes a todos. 
 
La enmienda es añadir un punto 
cuarto a la parte dispositiva de 
la moción que dirá: “Cuarto que 
el Gobierno Municipal haga las 
gestiones necesarias para que el 
Estado y la Xunta se hagan car-
go de las ayudas y que, mien-
tras tanto, de manera provisio-
nal, o en su caso definitiva, las 
asuma el Ayuntamiento”. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Señora Veira, non sei se acepta 
tamén esta emenda? 
 

Moitas grazas. 
 
Certo é que tamén con momen-
tos previos ao inicio deste 
pleno, presentou, tamén o Gru-
po Popualr unha emenda e a 
esta  moción. 
 
Se a señora Gallego quere ler-
nos a emenda… 
 
Señora Gallego Neira 
 
Si. 
 
Moi boas tardes a todos. 
 
A emenda é engadir un punto 
cuarto á parte dispositiva da 
moción que dirá: “Cuarto que 
o Goberno Municipal faga as 
xestións necesarias para que o 
Estado e a Xunta fáganse cargo 
das axudas e que, mentres tan-
to, de maneira provisional, ou 
no seu caso definitiva, asúmaas 
o Concello”. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Señora Veira, non sei acéptase 
tamén esta emenda? 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Non. 
 
Señora Veira González 
 
Non, non aceptamos a emenda 
do Grupo Popular. 
 
Presidencia 
 
En todo caso, despois, votare-
mos as emendas, en caso de que 
se aprobe a urxencia da moción, 
que vamos a votar a continua-
ción. 
 
Votación de la urgencia de la 
tercera moción presentada 
por el Grupo Municipal del 
_Bloque Nacionalista Galego 
 
Sometida por la Presidencia la 
presente moción a la preceptiva 
declaración de la urgencia, se 
produce el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 

Non. 
 
Señora Veira González 
 
Non, non aceptamos a emenda 
do Grupo Popular. 
 
Presidencia 
 
En todo caso, despois, votare-
mos as emendas, no caso de 
que se aprobe a urxencia da 
moción, que imos votar a con-
tinuación. 
 
Votación da urxencia da ter-
ceira moción presentada polo 
Grupo Municipal do _Bloque 
Nacionalista Galego 
 
Sometida pola presidencia a 
presente moción á preceptiva 
declaración da urxencia, pro-
dúcese o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Bloque Nacionalista Ga-
lego (BNG) (1 voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Despois xa veremos si queda 
coa emenda ou non. 
 
Procedomos polo tanto, se lles 
parece ao debate conxunto da 
emenda e moción. Moción con 
emenda e despois votamos 
primeiro a emenda e despois a 
moción. 
 
Ten a palabra de novo a señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. 
 
Estamos ante unha moción de 
novo que non xurde directa-
mente do Grupo Municipal do 
BNG, senón que é achegada a 
todos os Grupos Municipais por 
parte da Plataforma de Afecta-
das e Afectados, pola supresión 
das axudas a hipotecas. Esta-
mos falando, pois, dunha supre-
sión que foi, pois, executada 
polo Goberno Central do Parti-
do Popular, nun momento ade-

Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Bloque Nacionalista Ga-
lego (BNG) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Despois xa veremos se queda 
coa emenda ou non. 
 
Procedomos polo tanto, se lles 
parece ao debate conxunto da 
emenda e moción. Moción con 
emenda e despois votamos 
primeiro a emenda e despois a 
moción. 
 
Ten a palabra de novo a señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Estamos ante unha moción de 
novo que non xurde directa-
mente do Grupo Municipal do 
BNG, senón que é achegada a 
todos os Grupos Municipais 
por parte da Plataforma de 
Afectadas e Afectados, pola 
supresión das axudas a hipote-
cas. Estamos falando, pois, 
dunha supresión que foi, pois, 
executada polo Goberno Cen-
tral do Partido Popular, nun 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

mais, de dificultade das familias 
e na que bueno, sabemos que as 
hipotecas son unha lousa moi 
importante que cae sobre as fa-
milias, estamos falando dicía o 
propio presidente, o voceiro dos 
afectados e das afectadas pola 
supresión destas axudas que 
estamos falando ao mellor de 
100 euros de axudas, sobre un 
salario mellor de mil euros, es-
tamos falando dunha cifra moi 
importante e que afecta, pois, 
eso, directamente a veciñas e 
veciños da cidade. A moitas 
familias en concreto, moitas 
familias que viven en Novo 
Mesoiro. Estamos falando de 
que se modificou en xuño de 
2013, polo Goberno do Partido 
Popular coa Lei 4/2013, na súa 
disposición segunda á retirada 
de todas as súas axudas ás vi-
vendas de protección que esta-
ban concedidas e que estaban 
en proceso de renovación. Anu-
lousélles as súas axudas sen 
mirar, como digo, as conse-
cuencias económicas que para 
esas familias ten. 
 
 
Usouse unha argucia legal por-
que supuxo que ademais, os 
afectados  e afectadas tiveran 
que facer unha nova solicitude, 
e non unha renovación sen ter 

momento ademais, de dificulta-
de das familias e na que bo, 
sabemos que as hipotecas son 
unha lousa moi importante que 
cae sobre as familias, estamos 
falando dicía o propio presi-
dente, o voceiro dos afectados e 
das afectadas pola supresión 
destas axudas que estamos fa-
lando ao mellor de 100 euros 
de axudas, sobre un salario me-
llor de mil euros, estamos fa-
lando dunha cifra moi impor-
tante e que afecta, pois, iso, 
directamente a veciñas e veci-
ños dá cidade. A moitas fami-
lias en concreto, moitas fami-
lias que viven en Novo Mesoi-
ro. Estamos falando de que se 
modificou en xuño de 2013, po-
lo Goberno do Partido Popular 
coa Lei 4/2013, na súa disposi-
ción segunda á retirada de to-
das as súas axudas ás vivendas 
de protección que estaban con-
cedidas e que estaban en pro-
ceso de renovación. Anulou-
sélles as súas axudas sen mirar, 
como digo, as consecuencias 
económicas que para esas fa-
milias ten. 
 
Usouse unha argucia legal 
porque supuxo que ademais os 
afectados  e afectadas tiveran 
que facer unha nova solicitude, 
e non unha renovación sen ter 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

en conta que foron os seus 
plans de vivenda os que esta-
bleceron dez anos de axudas 
cunha revisión os cinco. Como 
único fundamento de revisarse 
seguían cumprindo os requisi-
tos económicos que viñan en-
marcados nos plans, nunca para 
realizar unha nova solicitude. 
 
 
Está claro que cando mercaron 
as súas vivendas fixerono sa-
bendo que tiñan unha serie de 
obrigas moi explícitas que non 
se poden vender de forma libre 
durante varios anos, non se po-
den alugar ou renegociar as hi-
potecas. Pero a cambio tiñan 
unhas axudas que os equipara-
ban coas da vivenda libre.  
 
 
Esta lei que se fixo desde o Par-
tido Popular, insistimos, supuxo 
un cambio nas reglas do xogo 
onde se beneficiaron ao final as 
entidades financeiras pero 
supuxeron un gravame aos máis 
débiles, ás persoas máis débiles 
dentro deste conflicto, que fo-
ron, pois, as persoas que adqui-
riron unha vivenda protexida 
nese momento. 
 
Polo tanto, non entendemos 
tampouco a emenda que trae 

en conta que foron os seus 
plans de vivenda os que esta-
bleceron dez anos de axudas 
cunha revisión os cinco. Como 
único fundamento de revisarse 
seguían cumprindo os requisi-
tos económicos que viñan en-
marcados nos plans, nunca pa-
ra realizar unha nova solicitu-
de. 
 
Está claro que cando mercaron 
as súas vivendas fixerono sa-
bendo que tiñan unha serie de 
obrigas moi explícitas que non 
pódense vender de forma libre 
durante varios anos, non se 
ponden alugar ou renegociar 
as hipotecas. Pero a cambio 
tiñan unhas axudas que os 
equiparaban coas da vivenda 
libre.  
 
Esta lei que se fixo desde o 
Partido Popular, insistimos, 
supuxo un cambio nas regras 
do xogo onde beneficiáronse ao 
final as entidades financeiras 
pero supuxeron un gravame 
aos máis débiles, ás persoas 
máis débiles dentro deste con-
flito, que foron, pois, as per-
soas que adquiriron unha vi-
venda protexida nese momento. 
 
Polo tanto, non entendemos 
tampouco a emenda que trae 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

aquí o Partido Popular, que 
ademais pretende que sexa o 
propio concello, quen asuma se 
o Estado ou a Xunta non o fan o 
pagamento destas axudas, non 
sei se é que xa se está dicindo 
con esta emenda que a Xunta de 
Galiza non vai a asumir, en to-
do caso, as axudas senón o fai o 
Estado. Gustarianos saber si iso 
é o que pretende dicir a emenda 
do Partido Popular. 
 
 
En todo caso, xa digo, e unha 
moción que traemos a petición 
das persoas afectadas, polo tan-
to pedimos tamén que os gru-
pos políticos, que o resto dos 
grupos municipais, tamén reci-
biron esta moción o apoien. 
 
Obviamente a Marea Atlántica 
o fará dado que asumimos a súa 
emenda pero non sabemos a  
opinión dos outros grupos mu-
nicipais. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 

aquí o Partido Popular, que 
ademais pretende que sexa o 
propio concello, quen asuma se 
o Estado ou a Xunta non o fan 
o pagamento destas axudas, 
non sei se é que xa estase di-
cindo con esta emenda que a 
Xunta de Galiza non vai a asu-
mir, en todo caso, as axudas 
senón o fai o Estado. Gustaria-
nos saber se iso é o que preten-
de dicir a emenda do Partido 
Popular. 
 
En todo caso, xa digo, e unha 
moción que traemos a petición 
das persoas afectadas, polo 
tanto pedimos tamén que os 
grupos políticos, que o resto 
dos grupos municipais, tamén 
recibiron esta moción o apoien. 
 
Obviamente a Marea Atlántica 
o fará dado que asumimos a 
súa emenda pero non sabemos 
a opinión  dos outros grupos 
municipais. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Muy  buenas tardes y muchas 
gracias. 
 
Por supuesto que el Partido So-
cialista apoyará esta moción, 
queremos decir al respecto, 
además de lo que ha añadido la 
compañera del Bloque Naciona-
lista alguna cosa más. 
 
En esta ciudad, al menos 400 
familias es el grueso del que se 
ven afectadas que en concreto 
son los propietarios de Nuevo 
Mesoiro, aunque estén también 
los de Eiris y Cuatro Caminos, 
pero insisto, el grueso son esas 
400 familias más otras familias 
más que hay por la ciudad, se 
ven afectadas por esta medida, 
en una cantidad al mes que bas-
cula entre los 80 y los 120 euros 
de ayudas.  
 
Lo curioso es que esto se hace 
dentro del marco de la austeri-
dad que plantea el Gobierno de 
España, durante estos 4 años, 
que seguimos estando, de mo-
mento, bajo su mandato y esta 
medida es curioso porque hay 
varias formas de poder gober-
nar un país. Desde luego una de 
las más crueles es gobernar con 
la legalidad, sabiendo que (…) 
es injusto y esto es exactamente 
lo que ha pasado con esta ley, 

Moi  boas tardes e moitas gra-
zas. 
 
Por suposto que o Partido So-
cialista apoiará esta moción, 
queremos dicir ao respecto, 
ademais do que engadiu a 
compañeira do Bloque Nacio-
nalista algunha cousa máis. 
 
Nesta cidade, polo menos 400 
familias é o groso do que ven 
afectadas que en concreto son 
os propietarios de Novo Mesoi-
ro, aínda que estean tamén os 
de Eiris e Catro Camiños, pero 
insisto, o groso son esas 400 
familias máis outras familias 
máis que hai pola cidade, vense 
afectadas por esta medida, 
nunha cantidade ao mes que 
bascula entre os 80 e os 120 
euros de axudas.  
 
O curioso é que isto se fai den-
tro do marco da austeridade 
que expón o Goberno de Espa-
ña, durante estes 4 anos, que 
seguimos estando, de momento, 
baixo o seu mandato e esta me-
dida é curioso porque hai va-
rias formas de poder gobernar 
un país. Desde logo una das 
máis crueis é gobernar coa le-
galidade, sabendo que (…) é 
inxusto e isto é exactamente o 
que pasou con esta lei, coa de-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

con la derogación de esta  ley 
para las ayudas. Con ese mane-
jo de la legalidad uno comete 
una injusticia importante sobre 
todo por que recae en aquellos 
que más necesitan, en un perío-
do de crisis, la ayuda de lo pú-
blico.  
 
Así que me va a perdonar, el 
Partido Popular, pero no en-
tiendo la postura que está to-
mando con este añadido a esta 
moción, me parece totalmente 
Kafkiana en este sentido. Entre 
otras cosas porque hace dos 
años, cuando se pone en prácti-
ca esta medida, pudo haberlo 
parado este Ayuntamiento y 
haberlo dicho: “no, nosotros en 
este  Ayuntamiento pensamos 
esto”. 
 
Es más, su diputado, el señor 
Maroto para la foto, entende-
mos, se reúne con afectados de 
la plataforma y les dice que no, 
que el no puede modificar y ni 
tampoco lo va a hacer ya, pero 
que van a seguir dialogando, 
esa es la postura que va a tomar 
el Partido Popular a partir del 
día 20, no va a cambiar lo que 
se le ha pedido desde la plata-
forma. 
 
Nosotros anunciamos que el 

rrogación desta  lei para as 
axudas. Con ese manexo da 
legalidade uno comete unha 
inxustiza importante sobre todo 
por que recae naqueles que 
máis necesitan, nun período de 
crise, a axuda do público. 
 
 
Así que me vai a perdoar, o 
Partido Popular, pero non en-
tendo a postura que está a to-
mar con este engadido a esta 
moción, paréceme totalmente 
Kafkiana neste sentido. Entre 
outras cousas porque hai dous 
anos, cando se pon en práctica 
esta medida, puido paralo este 
Concello e habelo devandito: 
“non, nós neste  Concello pen-
samos isto”. 
 
 
É máis, o seu deputado, o señor 
Maroto para a foto, entende-
mos, reúnese con afectados da 
plataforma e dilles que non, 
que o non pode modificar e nin 
tampouco o vai a facer xa, pero 
que van seguir dialogando, esa 
é a postura que vai tomar o 
Partido Popular a partir do día 
20, non vai cambiar o que se lle 
pediu desde a plataforma. 
 
 
Nós anunciamos que o Partido 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Partido Socialista lo ha dicho ya 
públicamente, se derogará, evi-
dentemente esta tremenda injus-
ticia, que insisto la legalidad al 
servicio de la injusticia es lo 
que se ha hecho, nos queda por 
saber que podrán hacer las otras 
fuerzas. Nosotros ya hemos di-
cho que se restablecerán estas 
ayudas tal y como estaban pre-
vista en el plan de vivienda, 
vivienda de protección oficial y 
además y que, por lo tanto, hay 
que esperar a partir del día 20 
en que queda la situación de 
este país. Mientras, desde lue-
go, todo nuestro apoyo para que 
estas medidas sean retiradas y 
sobre todo para que acabe este 
régimen que también conoce el 
Partido Popular, de que con la 
legalidad en la mano, poder 
darle una patada a aquellos que 
más necesitan de la justicia. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Lon-
gueira. 
 
Polo Grupo Popular, señora Ga-
llego. 
 
Señora Gallego Neira 
 

Socialista díxoo xa publicamen-
te, derrogarase, evidentemente 
esta tremenda inxustiza, que 
insisto a legalidade ao servizo 
da inxustiza é o que se fixo, 
quédanos por saber que pode-
rán facer as outras forzas. Nós 
xa dixemos que se restablece-
rán estas axudas tal e como 
estaban prevista no plan de vi-
venda, vivenda de protección 
oficial e ademais e que, por 
tanto, hai que esperar a partir 
do día 20 en que queda a situa-
ción deste país. Mentres, desde 
logo, todo o noso apoio para 
que estas medidas sexan retira-
das e sobre todo para que aca-
be este réxime que tamén coñe-
ce o Partido Popular, de que 
coa legalidade na man, poder 
darlle unha patada a aqueles 
que máis necesitan da xustiza. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longuei-
ra. 
 
Polo Grupo Popular, señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Bueno. 
 
Muchas gracias, señor Ferreiro. 
 
Antes de nada me gustaría acla-
rar a la señora Longueira que el 
que les dio la patada fue el se-
ñor Zapatero que retiró las ayu-
das directas a la entrada.  
 
Sí, señora Longueira, en el 
2011, el señor Zapatero retiró 
las ayudas directas a la entrada 
que suponían para cada familia 
unos doce mil euros, como úni-
co  pago, que se destinaban a 
amortizar la hipoteca. Lo que 
reducía, además, los intereses al 
reducirse el capital. Entonces 
no hablemos de patadas porque, 
bueno,  ahí ustedes estuvieron 
muy calladitos y nadie dijo ni 
que eso era inconstitucional ni 
se dijo nada. 
 
Evidentemente estamos a una 
semana de las Elecciones. No-
sotros ya adelantamos que va-
mos a apoyar la moción. Lo que 
no entendemos es porque el res-
to de los Grupos no apoyan, 
porque la única manera de po-
der garantizar el pago inmedia-
to de estas ayudas es que las 
asuma provisionalmente el 
Ayuntamiento. ¿Por qué? Pues 
porque va a haber un cambio de 

Bo. 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
 
Antes de nada me gustaría 
aclarar á señora Longueira que 
o que lles deu a patada foi o 
señor Zapatero que retirou as 
axudas directas á entrada.  
 
Si, señora Longueira, no 2011, 
o señor Zapatero retirou as 
axudas directas á entrada que 
supoñían para cada familia uns 
doce mil euros, como único  
pago, que se destinaban a 
amortizar a hipoteca. O que 
reducía, ademais, os intereses 
ao reducirse o capital. Entón 
non falemos de patadas porque, 
bo,  aí vostedes estiveron moi 
calladiños e ninguén dixo nin 
que iso era inconstitucional nin 
se dixo nada. 
 
Evidentemente estamos a unha 
semana das Eleccións. Nós xa 
adiantamos que imos apoiar a 
moción. O que non entendemos 
é porque o resto dos Grupos 
non apoian, porque a única 
maneira de poder garantir o 
pago inmediato destas axudas é 
que as asuma provisionalmente 
o Concello. Por que? Pois por-
que vai haber un cambio de 
goberno que ten que cambiar 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

gobierno que tiene que cambiar 
una ley. Eso es así, eso es así.  
 
Entonces, en tanto en cuanto, 
no se modifique la ley que las 
asuma el Ayuntamiento. No 
estamos hablando de 400 fami-
lias porque lo  que sí ha hecho 
el Partido Popular, el Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
el año pasado es que negoció 
con el Ministerio y negoció con 
la Xunta el tema de… porque 
saben que aquí había dos cosas, 
una las ayudas posteriores a la 
Ley 4/2013 y luego las anterio-
res a esa ley, que inicialmente 
por una instrucción del Ministe-
rio se habían retirado y gracias 
a las negociaciones que hizo el 
Grupo Municipal con la Xunta, 
esas ayudas se restituyeron. 
 
Entonces lo que quedan son las 
posteriores que si es verdad y 
que ahora da la razón el Tribu-
nal Constitucional. Nosotros 
estamos de acuerdo en que esa 
ley se modifique, pero ahora les 
toca gobernar, le toca  coger el 
bastón de mando, señor Ferrei-
ro, le toca negociar con el Mi-
nisterio, está muy bien mani-
fiestos de ciudades rebeldes y 
está muy bien andar por ahí 
adelante y viajes a China y via-
jes por ahí. Pero sería mucho 

unha lei. Iso é así, iso é así.  
 
 
Entón, sempre que, non se mo-
difique a lei que as asuma o 
Concello. Non estamos a falar 
de 400 familias porque o  que si 
fixo o Partido Popular, o Gru-
po Municipal do Partido Popu-
lar, o ano pasado é que nego-
ciou co Ministerio e negociou 
coa Xunta o tema de… porque 
saben que aquí había dúas cou-
sas, unha as axudas posteriores 
á Lei 4/2013 e logo as anterio-
res a esa lei, que inicialmente 
por unha instrución do Ministe-
rio retiráronse e grazas ás ne-
gociacións que fixo o Grupo 
Municipal coa Xunta, esas axu-
das restituíronse. 
 
 
Entón o que quedan son as pos-
teriores que se é verdade e que 
agora da a razón o Tribunal 
Constitucional. Nós estamos 
dacordo en que esa lei modifí-
quese, pero agora tócalles go-
bernar, tócalle  coller o bastón 
de mando, señor Ferreiro, tó-
calle negociar co Ministerio, 
está moi ben manifestos de ci-
dades rebeldes e está moi ben 
andar por aí adiante e viaxes a 
China e viaxes por aí. Pero se-
ría moito máis produtivo? Si, 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

más productivo… Sí, sí, sí, se-
ñor Lema. Que se ríe… Mucho 
más productivo para la ciudad, 
reunirse con conselleiros, re-
unirse con Ministros, sentarse y 
tratar los temas de ciudad.  
 
Hoy venimos a un pleno, asun-
tos cero. Ni un solo asunto de 
gestión. Mociones y preguntas. 
Control al Gobierno. 
 
Entonces nosotros vamos a 
aprobar la moción, podemos 
cuantificar el dinero que supon-
dría para esos presupuestos ma-
ravillosos que tendrían que ve-
nir a este pleno. Tendríamos 
que estar aprobando los presu-
puestos ya, porque mucho 
anunciamos en la prensa un bo-
ceto que no sabemos ni que es, 
que no van a aprobar este año, 
que veremos cuando lo aprue-
ban porque yo  creo que nos 
van a dar las uvas del año que 
viene y todavía no se habrá 
aprobado y como estamos en 
período de negociación, por lo 
menos con el Partido Socialista, 
yo les invito a que negocien y 
que incluyan… Yo les puedo 
cuantificar la cuantía que ten-
drían que poner en ese presu-
puesto de 2016. Adelante ese 
dinero y después se lo requieren 
al Estado y a la Xunta. 

si, si, señor Lema. Que riese… 
Moito máis produtivo para a 
cidade, reunirse con consellei-
ros, reunirse con Ministros, 
sentar e tratar os temas de ci-
dade.  
 
Hoxe vimos a un pleno, asuntos 
cero. Nin un só asunto de xes-
tión. Mocións e preguntas. 
Control ao Goberno. 
 
Entón nós imos aprobar a mo-
ción, podemos cuantificar o 
diñeiro que supoñería para 
eses orzamentos marabillosos 
que terían que vir a este pleno. 
Teriamos que estar a aprobar 
os orzamentos xa, porque moito 
anunciamos na prensa un bos-
quexo que non sabemos nin que 
é, que non van aprobar este 
ano, que veremos cando o 
aproban porque eu  creo que 
nos van a dar as uvas do ano 
que vén e aínda non se aprobou 
e como estamos en período de 
negociación, polo menos co 
Partido Socialista, eu con-
vídolles a que negocien e que 
inclúan? Eu pódolles cuantifi-
car a contía que terían que po-
ñer nese orzamento de 2016. 
Adiante ese diñeiro e despois 
requírenllo ao Estado e á Xun-
ta. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Vamos a votar a favor de la 
moción.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Boas tardes a todos, saudar a 
toda a xente que participa no 
pleno. 
 
E bueno, anunciar primeiro, que 
o noso voto, loxicamente, e  por 
suposto é favorable á moción. E 
bueno, as emendas que fixemos 
son cuestións de forma e non de 
fondo, consensuadas tamén co 
representante dos afectados e 
bueno, foron aceptadas e por 
iso, loxicamente vamos a votar 
a favor. 
 
Bueno, é claro o compromiso 
deste goberno co dereito a vi-
venda, coas políticas en xeral. E 
polo dereito a vivenda eu creo 
que hai exemplos claros deste 
compromiso,  como pode ser o 
aumento do 30% casi nos or-
zamentos ou na proposta de or-

 
Imos votar a favor da moción.  
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Boas tardes a todos, saudar a 
toda a xente que participa no 
pleno. 
 
E bo, anunciar primeiro, que o 
noso voto, loxicamente, e  por 
suposto é favorable á moción. 
E bo, as emendas que fixemos 
son cuestións de forma e non de 
fondo, consensuadas tamén co 
representante dous afectados e 
bo, foron aceptadas e por iso, 
loxicamente imos votar a favor. 
 
 
Bo, é claro o compromiso deste 
goberno co dereito a vivenda, 
coas políticas en xeral. E polo 
dereito a vivenda eu creo que 
hai exemplos claros deste com-
promiso, como pode ser o au-
mento do 30% case nos orza-
mentos ou na proposta de or-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

zamentos para 2016 en políticas 
que teñen que ver coa vivenda e 
o acceso a vivenda en todas as 
súas formas.  
 
Todo o traballo que estamos 
facendo para reconvertir 
EMVSA nunha verdadeira em-
presa para o dereito á vivenda. 
A redacción do Plan de Acceso 
Habitat Digno. Bueno, distintos 
formatos que nos ocupan aos 
que estamos traballando para 
ter acceso a vivienda e sobre 
todo a xente máis vulnerable, 
por iso, bueno, nos parece cohe-
rente loxicamente facer este 
reivindicación, apoiar esta mo-
ción. E a verdade é que, bueno, 
nos resultó moi estraño chegar a 
este pleno e encontrarnos con 
esta moción ou esta emenda 
metida a calzador polo Partido 
Popular, que nos parece un 
exercicio de cinismo, pois, 
enorme e unha medida precipi-
tada que nos parece que ade-
mais, iso, debe ser sopesada coa 
calma precisa e que bueno, eu 
creo que, unha vez máis, os pon 
en evidencia e fala, pois,  dun 
goberno ou un partido que nuns 
sitios en Madrid, defende  un 
modelo especulativo, da viven-
da como moeda de cambio e 
que aquí, pois bueno, intenta 
sumarse a unha reivindicación 

zamentos para 2016 en políti-
cas que teñen que ver coa vi-
venda e o acceso a vivenda en 
todas as súas formas.  
 
Todo o traballo que estamos 
facendo para reconverter 
EMVSA nunha verdadeira em-
presa para o dereito á vivenda. 
A redacción do Plan de Acceso 
Habitat Digno. Bo, distintos 
formatos que nos ocupan aos 
que estamos traballando para 
ter acceso a vivenda e sobre 
todo a xente máis vulnerable, 
por iso, bo, parécenos coheren-
te loxicamente facer este 
reivindicación, apoiar esta mo-
ción. E a verdade é que, bo, 
resultounos moi estraño chegar 
a este pleno e atoparnos con 
esta moción ou esta emenda 
metida a calzador polo Partido 
Popular, que nos parece un 
exercicio de cinismo, pois, 
enorme e unha medida precipi-
tada que nos parece que ade-
mais, iso, debe ser sopesada 
coa calma precisa e que bo, eu 
creo que, unha vez máis, os pon 
en evidencia e fala, pois,  dun 
goberno ou un partido que nuns 
sitios en Madrid, defende  un 
modelo especulativo, da viven-
da como moeda de cambio e 
que aquí, pois bo, tenta sumar-
se a unha reivindicación que 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

que fala da vivenda como ben 
esencial.  
 
Entonces, bueno, reprobamos 
esta emenda, non estamos a fa-
vor, pero bueno, repito que si 
lóxicamente votaremos a favor 
da moción presentada polos 
afectados. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
 
Procedemos, polo tanto, a votar 
a emenda presentada polo Gru-
po Popular. 
 
Votación de la enmienda pre-
sentada por el Grupo Muni-
cipal del Partido Popular  
 
Vota en contra el Grupo Muni-
cipal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo Muni-
cipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota en contra el Grupo Muni-
cipal del Bloque Nacionalista 
Galego (BNG) (1 voto). 

fala da vivenda como ben esen-
cial.  
 
Entón, bo, reprobamos esta 
emenda, non estamos a favor, 
pero bo, repito que se lóxica-
mente votaremos a favor da 
moción presentada polos afec-
tados. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
 
Procedemos, polo tanto, a vo-
tar a emenda presentada polo 
Grupo Popular. 
 
Votación da emenda presenta-
da polo Grupo Municipal do 
Partido Popular  
 
Vota en contra o Grupo Muni-
cipal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) 
(10 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Muni-
cipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Muni-
cipal do Bloque Nacionalista 
Galego (BNG) (1 voto). 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Intervenciones 

 
Presidencia 
 
Polo tanto queda rexeitada a 
enmenda. 
 
A continuación votamos a mo-
ción tal e como foi presentada 
pola señora Veira, coas achegas 
do Grupo da Marea Atlántica. 
 
 
Votación de la tercera moción 
presentada por el Grupo Mu-
nicipal del Bloque Nacionalis-
ta Galego con la enmieda del 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Bloque Nacionalista Ga-
lego (BNG) (1 voto). 
 

 
Intervencións 

 
Presidencia 
 
Polo tanto queda rexeitada a 
emenda. 
 
A continuación votamos a mo-
ción tal e como foi presentada 
pola señora Veira, coas ache-
gas do Grupo da Marea Atlán-
tica. 
 
Votación da terceira moción 
presentada polo Grupo Muni-
cipal do Bloque Nacionalista 
Galego coa enmieda do Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Bloque Nacionalista Ga-
lego (BNG) (1 voto). 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda, pois, aprobada a moción 
por unanimidade. 
 

Acuerdo 
 

141 – Moción sobre a supre-
sión das axudas ás hipotecas. 
 
Primeiro.-O Pleno da Corpora-
ción manifesta a solidariedade e 
apoio institucional ás reivindi-
cacións da Plataforma de Afec-
tadas e afectados pola supresión 
da subsidiación das axudas ás 
hipotecas de Novo Mesoiro, 
Eirís e Catro Camiños, así co-
mo do conxunto da cidadanía 
afectada, e a tal efecto acorda :  
 
 
1.-Demandar da Xunta de Gali-
cia que se dirixa ao goberno do 
Estado resultante das eleccións 
xerais do vindeiro día 20 de de-
cembro, a derrogación da Dis-
posición Adicional Segunda da 
Lei 4/2013, de medidas de fle-
xibilización e fomento do mer-
cado de aluguer de viviendas, 
de xeito que se poidan autorizar 
todas as prórrogas de axudas de 
subsidiación de préstamos ou-
torgados ao abeiro dos Plans 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda, pois, aprobada a mo-
ción por unanimidade. 
 

Acordo 
 
141- Moción sobre a supresión 
dás axudas ás hipotecas. 
 
Primeiro.-O Pleno da Corpo-
ración manifesta a solidarieda-
de e apoio institucional ás 
reivindicacións da Plataforma 
de Afectadas e afectados pola 
supresión da subsidiación das 
axudas ás hipotecas de Novo 
Mesoiro, Eirís e Catro Cami-
ños, así como do conxunto da 
cidadanía afectada, e a tal 
efecto acorda :  
 
1.-Demandar da Xunta de Ga-
licia que se dirixa ao goberno 
do Estado resultante das elec-
cións xerais do vindeiro día 20 
de decembro, a derrogación da 
Disposición Adicional Segunda 
da Lei 4/2013, de medidas de 
flexibilización e fomento do 
mercado de aluguer de vivien-
das, de xeito que se poidan au-
torizar todas as prórrogas de 
axudas de subsidiación de prés-
tamos outorgados ao abeiro 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

estatais de vivenda 2002-2005, 
2005-2008 e 2009-2012 e revo-
gando as denegacións acorda-
das en base a dita disposición 
Adicional.  
 
2.-As forzas políticas confor-
mantes desta Corporación asu-
men o compromiso de defender 
nas Cortes Xerais resultantes 
das eleccións xerais do día 20 
de decembro o sinalado no 
apartado 1 anterior.  
 
3.-En tanto non se proceda ás 
modificacións normativas si-
naladas no apartado 1 anterior, 
esta Corporación demanda da 
Xunta de Galicia a asunción 
orzamentaria do financiamento 
dos importes correspondentes a 
ditas axudas.  
 
Segundo.-Facúltase á Alcaldía-
Presidencia para a execución do 
presente acordo. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moción presentada polo Partido 
Socialista de Galicia PSOE, en 
defensa dos servizos sociais 
municipais. 
 
Procedemos a dar lectura. 

dos Plans estatais de vivenda 
2002-2005, 2005-2008 e 2009-
2012 e revogando as denega-
cións acordadas en base a dita 
disposición Adicional.  
 
2.-As forzas políticas confor-
mantes desta Corporación 
asumen o compromiso de de-
fender nas Cortes Xerais resul-
tantes das eleccións xerais do 
día 20 de decembro o sinalado 
no apartado 1 anterior.  
 
3.-En tanto non se proceda ás 
modificacións normativas si-
naladas no apartado 1 anterior, 
esta Corporación demanda da 
Xunta de Galicia a asunción 
orzamentaria do financiamento 
dos importes correspondentes a 
ditas axudas.  
 
Segundo.-Facúltase á Alcaldía-
Presidencia para a execución 
do presente acordo. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moción presentada polo Parti-
do Socialista de Galicia PSOE, 
en defensa dos servizos sociais 
municipais. 
 
Procedemos a dar lectura. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Mociones presentadas por el 
Grupo Municipal del Partido 
Socialista 
 
Primera moción, en defensa de 
los servicios sociales munici-
pales. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Moción: 
 
1)El Pleno municipal rechaza la 
entrada en vigor, el próximo 31 
de diciembre, de la Ley de Ra-
cionalización y Sostenibilidad 
de la Administración local y 
especialmente la pérdida de 
competencias de los Ayunta-
mientos en el ámbito de los 
Servicios Sociales. 
 
2)El Pleno Municipal defiende 
el mantenimiento de los Servi-
cios Sociales municipales, su 
carácter público y su capacidad 
para la atención próxima y per-
sonalizada a los ciudadanos y 
ciudadanas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 

 
Mociones presentadas polo 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista 
 
Primeira moción, en defensa 
dos servizos sociais munici-
pais. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Moción: 
 
1)O Pleno municipal rexeita a 
entrada en vigor, o próximo 31 
de decembro, da Lei de Racio-
nalización e Sustentabilidade 
da Administración local e espe-
cialmente a perda de compe-
tencias dos Concellos no ámbi-
to dos Servizos Sociais. 
 
 
2)O Pleno Municipal defende o 
mantemento dos Servizos So-
ciais municipais, o seu carácter 
público e a súa capacidade pa-
ra a atención próxima e perso-
nalizada aos cidadáns e cida-
dás. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Votos a favor da urxencia. 
 
Votación de la urgencia de la 
primera moción presentada 
por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista  (PSdeG-
PSOE) 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG) 
(1 voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Ten a palabra a señora Barcón 
para a defensa da moción. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Normalmente estou dando 

Votos a favor da urxencia. 
 
Votación da urxencia da 
primeira moción presentada 
polo Grupo Municipal do Par-
tido Socialista  (PSdeG-PSOE) 
 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG) 
(1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Ten a palabra a señora Barcón 
para a defensa da moción. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Normalmente estou dando 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

primeiro a palabra ao propoñen-
te da moción para empezar coa 
defensa, pero se quere seguimos 
a orde normal. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
No, no hay ningún problema. 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Vame a permitir, ademais que 
previamente ainda que estamos 
nun ámbito que se estase apro-
bando todo por consenso, 
bueno, seguramente non será 
así todo o tempo e estamos nun 
momento preelectoral, permí-
tame, que lle roube cinco se-
gundos para facer unha cousa, 
seguro  que en nome de todos. 
 
Felicitar a uns coruñeses por un 
éxito que acaban de ter por un-
ha cousa feita na Coruña, ese 
Desconocido que tiene ocho 
nominaciones, por una película, 
rodada en Coruña, estou segura 
de que estamos todos encanta-
dos con eso y como la noticia 
acaba de saltar apenas un par de 
horas, pues, seguro que todos 
estamos felices por Vaca Films. 
 
 
Gobernar con la legalidad, sa-
biendo que es injusta, lo acaba 

primeiro a palabra ao propo-
ñente da moción para empezar 
coa defensa, pero se quere se-
guimos a orde normal. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Non, non hai ningún problema. 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Vame a permitir, ademais que 
previamente ainda que estamos 
nun ámbito que se estase apro-
bando todo por consenso, bo, 
seguramente non será así todo 
o tempo e estamos nun momen-
to preelectoral, permítame, que 
lle roube cinco segundos para 
facer unha cousa, seguro  que 
en nome de todos. 
 
Felicitar a uns coruñeses por 
un éxito que acaban de ter por 
unha cousa feita na Coruña, 
ese Descoñecido que ten oito 
nomeamentos, por unha pelícu-
la, rodada en Coruña, estou 
segura de que estamos todos 
encantados con iso e como a 
noticia acaba de saltar apenas 
un par de horas, pois, seguro 
que todos estamos felices por 
Vaca Films. 
 
Gobernar coa legalidade, sa-
bendo que é inxusta, acábao de 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

de decir mi compañera Silvia 
Longueira y, desde luego, no 
me parece que haya mejor frase 
que redondee o sirva para re-
sumir lo que es significado y lo 
que significa en el ámbito de 
los servicios sociales esta ley 
llamada de Racionalización de 
la Administración Local, que 
seguramente, tendría  mejor 
nombre, si se llamase una ley 
de desconfianza en la Adminis-
tración Local. 
 
Porque como saben la entrada 
en vigor, de esta ley de raciona-
lización de la Administración 
Local en el ámbito de los Servi-
cios Sociales, de los Servicios 
Sociales de proximidad, de la 
atención primaria, significaría 
ni más ni menos que los ayun-
tamientos perderían las compe-
tencias en esa atención básica, 
en esa primera atención en los 
servicios sociales. Es decir que 
ayuntamientos como este, que 
colocó la política social, que 
colocó la atención social como 
bandera durante décadas, que 
construyo una red de atención 
pública, de centros, cívicos, de 
equipos multidisciplinares, ya 
no tendría nada que hacer en 
ese ámbito de la política social.  
 
Pero significaría eso un drama 

dicir a miña compañeira Silvia 
Longueira e, desde logo, no me 
parece que haxa mellor frase 
que redondee ou sirva para re-
sumir o que é significado e o 
que significa no ámbito dos 
servizos sociais esta lei chama-
da de Racionalización da Ad-
ministración Local, que segu-
ramente, tería  mellor nome, se 
se chamase unha lei de descon-
fianza na Administración Lo-
cal. 
 
Porque como saben a entrada 
en vigor, desta lei de racionali-
zación da Administración Local 
no ámbito dos Servizos Sociais, 
dos Servizos Sociais de proxi-
midade, da atención primaria, 
significaría nin máis nin menos 
que os concellos perderían as 
competencias nesa atención 
básica, nesa primeira atención 
nos servizos sociais. É dicir que 
concellos como este, que colo-
cou a política social, que colo-
cou a atención social como 
bandeira durante décadas, que 
constrúo unha rede de atención 
pública, de centros, cívicos, de 
equipos multidisciplinares, xa 
non tería nada que facer nese 
ámbito da política social.  
 
 
Pero significaría iso un drama 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

para las competencias munici-
pales, pero el drama para quien 
sería, sería para esos españoles, 
para esos coruñeses y coruñesas 
en este caso, que son si cabe 
más vulnerables que otros ciu-
dadanos y que necesitan una 
administración próxima, ha-
blándoles y acercándoles las 
políticas sociales. 
 
Porque hablamos de políticas 
de exclusión, hablamos de polí-
ticas de dependencia, de políti-
cas dirigidas a las personas ma-
yores o de inmigración.  
 
Lo cierto es que la redacción de 
esa  ley de bases da y ataca de 
manera frontal a las competen-
cias municipales. Las ataca en 
urbanismo, en empleo, en edu-
cación, entierra, prácticamente, 
una parte importante de las 
competencias municipales. Pero 
en los Servicios Sociales hace 
algo mucho peor, porque el ata-
que es precisamente a los ciu-
dadanos más vulnerables. Con-
tra esa ley de bases se ha pre-
sentado varios recursos de 
constitucionalidad, uno de ellos 
firmado ni más, ni menos, pre-
sentados por tres mil ayunta-
mientos. Pero creemos, tam-
bién, que es hora de levantar la 
voz desde los municipios, de 

para as competencias munici-
pais, pero o drama para quen 
sería, sería para eses españois, 
para eses coruñeses e coruñe-
sas neste caso, que son se cabe 
máis vulnerables que outros 
cidadáns e que necesitan unha 
administración próxima, falán-
dolles e achegándolles as polí-
ticas sociais. 
 
Porque falamos de políticas de 
exclusión, falamos de políticas 
de dependencia, de políticas 
dirixidas ás persoas maiores ou 
de inmigración.  
 
O certo é que a redacción desa  
lei de bases dá e ataca de ma-
neira frontal ás competencias 
municipais. Atácaas en urba-
nismo, en emprego, en educa-
ción, enterra, prácticamente, 
unha parte importante das 
competencias municipais. Pero 
nos Servizos Sociais fai algo 
moito peor, porque o ataque é 
precisamente aos cidadáns 
máis vulnerables. Contra esa 
lei de bases presentouse varios 
recursos de constitucionalida-
de, un deles asinado nin máis, 
nin menos, presentados por tres 
mil concellos. Pero cremos, 
tamén,  que é hora  de levantar 
a voz desde os municipios, de 
dicir que os municipios teñen 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

decir que los municipios tienen 
que mantener esas competen-
cias en atención primaria y en 
los servicios sociales, que es a 
los ciudadanos que más los ne-
cesitan, los que van a pagar esa 
hoja de ruta del Partido Popular 
que consiste en desconfiar de 
los municipios como la admi-
nistración más próxima.  
 
Ya se hizo en estos últimos 4 
años, transformando un modelo 
descentralizado de atención so-
cial, un modelo que tenía equi-
pos multidisciplinares en cada 
centro cívico, y convirtiendo a 
los equipos de trabajadores so-
ciales, hablo en femenino por-
que eran todas mujeres, me pa-
rece menos uno, los equipos de 
trabajadoras sociales, en poco 
más que oficinistas que cubrían 
impresos y no en profesionales 
que tenían que intervenir direc-
tamente con los ciudadanos, 
con los ciudadanos más vulne-
rables en sus barrios y en los 
lugares donde trabajaban, don-
de hacían su vida, donde nece-
sitaban ayuda.  
 
Por lo tanto hoy  traemos aquí 
esta moción, que vale para decir 
que los ayuntamientos son ca-
paces, que deben de tener com-
petencias, que no hay derecho a 

que manter esas competencias 
en atención primaria e nos ser-
vizos sociais, que é aos ci-
dadáns que máis os necesitan, 
os que van pagar esa folla de 
ruta do Partido Popular que 
consiste en desconfiar dos mu-
nicipios como a administración 
máis próxima.  
 
 
Xa se fixo nestes últimos 4 
anos, transformando un modelo 
descentralizado de atención 
social, un modelo que tiña 
equipos multidisciplinares en 
cada centro cívico, e conver-
tendo aos equipos de traballa-
dores sociais, falo en feminino 
porque eran todas mulleres, 
paréceme menos un, os equipos 
de traballadoras sociais, en 
pouco máis que oficinistas que 
cubrían impresos e non en pro-
fesionais que tiñan que intervir 
directamente cos cidadáns, cos 
cidadáns máis vulnerables nos 
seus barrios e nos lugares onde 
traballaban, onde facían a súa 
vida, onde necesitaban axuda.  
 
 
Por tanto hoxe  traemos aquí 
esta moción, que vale para di-
cir que os concellos son capa-
ces, que deben de ter compe-
tencias, que non hai dereito a 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

que en estos momentos el Esta-
do sólo esté traspasando 2% , 
asumiendo apenas un 2%   de 
aquel 30% que se comprometió 
a asumir en el plan concertado 
y que no podemos consentir que 
se nos quiten las competencias. 
 
Muchas gracias, señor Alcalde 
y disculpe. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Barcón. 
 
Polo Grupo Popular, ten a pala-
bra, Freire. 
 
Disculpade, como saltei a orde 
habitual… Ten a palabra a se-
ñora Veira a continuación xa lla 
paso a señora Freire. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben.  
 
A las dieciocho horas y trein-
ta y un minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor 
Negreira Souto. 
 
A lei de racionalización da ad-
ministración local, volve a ser 
unha mostra de como a austeri-

que nestes momentos o Estado 
só estea a traspasar 2% , asu-
mindo apenas un 2%   daquel 
30% que se comprometeu a 
asumir no plan concertado e 
que non podemos consentir que 
se nos quiten as competencias. 
 
Moitas grazas, señor alcalde e 
desculpe. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Polo Grupo Popular, ten a pa-
labra, Freire. 
 
Disculpade, como saltei a orde 
habitual… Ten a palabra a se-
ñora Veira a continuación xa 
lla paso a señora Freire. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben.  
 
Ás dezaoito horas e trinta e un 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Negreira Sou-
to. 
 
A lei de racionalización da ad-
ministración local, volve a ser 
unha mostra de como a auste-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

dade ou a excusa da austeridade 
volve a comerse o peixe pe-
queno en vez do peixe gordo. 
 
A reforma local supuxo un paso 
máis, digo que serviu como ex-
cusa a austeridade porque real-
mente a Lei de Racionalización 
ten un fondo bastante importan-
te e un fondo ideolóxico moi 
importante porque a reforma 
local supuxo un paso máis a 
hora de homologar a acción po-
lítica no Eido Local e supeditala 
ao goberno central de quenda, o 
goberno central que toque por-
que anula a capacidade política 
dos concellos para facer e insta-
lar políticas de xeito autónomo 
porque lle restrinxe a actividade 
sobre moitos ámbitos de intere-
se local. Fai fincapé o Partido 
Socialista, neste caso, nos ser-
vizos sociais pero en máis ser-
vizos  e prexudicial a lei de Ra-
cionalización. Impón modelos 
de xestión privatizada de servi-
zos locais a través das dipu-
tacións, abocaos, en definitiva, 
a ser simples prolongacións 
executoras de políticas  planifi-
cadas desde un goberno central, 
desde o goberno estatal no can-
to de que as administracións 
locais podan ser axentes políti-
cos con plena capacidade e son 
de alternativa política, polo tan-

ridade ou a escusa da austeri-
dade volve a comerse o peixe 
pequeno en vez do peixe gordo. 
 
A reforma local supuxo un paso 
máis, digo que serviu como es-
cusa a austeridade porque 
realmente a Lei de Racionali-
zación ten un fondo bastante 
importante e un fondo ideolóxi-
co moi importante porque a 
reforma local supuxo un paso 
máis a hora de homologar a 
acción política non Eido Local 
e supeditala ao goberno central 
de quenda, o goberno central 
que toque porque anula a ca-
pacidade política dos concellos 
para facer e instalar políticas 
de xeito autónomo porque lle 
restrinxe a actividade sobre 
moitos ámbitos de interese lo-
cal. Fai fincapé o Partido So-
cialista, neste caso, nos servi-
zos sociais pero en máis servi-
zos  e prexudicial a lei de Ra-
cionalización. Impón modelos 
de xestión privatizada de servi-
zos locais a través das dipu-
tacións, abocaos, en definitiva, 
a ser simples prolongacións 
executoras de políticas  planifi-
cadas desde un goberno cen-
tral, desde o goberno estatal no 
canto de que as administra-
cións locais podan ser axentes 
políticos con plena capacidade 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

to programática, e elexida pola 
veciñanza. 
 
 
É dicir, que se poidan cumprir 
directamente co mandato da 
xente, co mandato dos votantes, 
desde os gobernos locais. Esta 
lei o que obriga, digamos, é a 
executar ou a ser simplemente 
máns executoras do que mande 
o goberno central, non supón, 
ou supuxo, porque xa está 
aprobado, ainda que está pen-
dente de poñerse en marcha, 
unha involución ao  modelo   
local ou de autonomía local que 
se recollía na Constitución que 
era ben flebe, pero bueno, ao 
lado disto, nada que ver. 
 
Nós cremos que as administra-
cións locais, ademais, teñen que 
estar dotadas de maior finan-
ciamento, facía alusión a señora 
Barcón, en recursos económi-
cos como institucións máis pró-
ximas á cidadanía e as  auténti-
cas entidades representantes do 
interese local. 
 
A las dieciocho horas y trein-
ta y cuatro minutos entra el 
señor Negreira  Souto en el 
Salón de Sesiones. 
 
Mira que había institucións que 

e son de alternativa política, 
polo tanto programática, e eli-
xida pola veciñanza. 
 
É dicir, que se poidan cumprir 
directamente co mandato da 
xente, co mandato dos votantes, 
desde os gobernos locais. Esta 
lei o que obriga, digamos, é a 
executar ou a ser simplemente 
máns executoras do que mande 
o goberno central, non supón, o 
supuxo, porque xa está aproba-
do, ainda que está pendente de 
poñerse en marcha, unha invo-
lución ao  modelo   local o de 
autonomía local que se recollía 
na Constitución que era ben 
flebe, pero bo, ao lado disto, 
nada que ver. 
 
Nós cremos que as administra-
cións locais, ademais, teñen 
que estar dotadas de maior fi-
nanciamento, facía alusión a 
señora Barcón, en recursos 
económicos como institucións 
máis próximas á cidadanía e as  
auténticas entidades represen-
tantes do interese local. 
 
Ás dezaoito horas e trinta e 
catro minutos entra o señor 
Negreira  Souto no Salón de 
Sesións. 
 
Mira que había institucións que 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

se podían, se  se me permite o 
respecto, cargarse e institucións 
onde se podían aforrar cartos, 
como poden ser as deputacións, 
como podía ser o Senado, como 
poden ser ministerios con com-
petencias que xa as teñen trans-
feridas e que están baleiro, As 
delegacións, as subdelegacións 
do goberno. Hai institucións e 
institucións para cargarse que 
non son nin a metade de útiles 
para a cidadanía. Nin a metade 
de útilies para o pobo, nin a me-
tade de mitais para os servizos 
públicos, como si son as admi-
nistracións locais. 
 
 
Como digo ao final sempre esta 
lexislación centralista, esta le-
xislación  levada a cabo polo 
Partido Popular, coa excusa, 
insisto coa excusa da austerida-
de, se acaba comendo o peixe 
pequeño. 
 
Nada máis. 
 
Bueno, manifestar que imos a 
apoiar a moción. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Agora si, señora Freire 

se podían, se se me permite  o 
respecto, cargarse e institu-
cións onde podíanse aforrar 
cartos, como poden ser as 
deputacións, como podía ser o 
Senado, como poden ser minis-
terios con competencias que xa 
as teñen transferidas e que es-
tán baleiro, As delegacións, as 
subdelegacións do goberno. 
Hai institucións e institucións 
para cargarse que non son nin 
a metade de útiles para a cida-
danía. Nin a metade de útilies 
para o pobo, nin a metade de 
mitais para os servizos públi-
cos, coma se son as adminis-
tracións locais. 
 
Como digo ao final sempre esta 
lexislación centralista, esta le-
xislación  levada a cabo polo 
Partido Popular, coa escusa, 
insisto coa escusa da austeri-
dade, acábase comendo o peixe 
pequeno. 
 
Nada máis. 
 
Bo, manifestar que imos a 
apoiar a moción. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Agora si, señora Freire 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Señora Freire  Vázquez 
 
Muchas gracias. 
 
Bueno. Buenas  tardes a todas y 
a todos.  
 
El Partido Socialista trae hoy 
esta moción exclusivamente por 
motivos electoralistas porque 
saben o deben conocer perfec-
tamente que los ayuntamientos 
seguirán prestando servicios 
sociales a partir del mes de 
enero. 
 
Y lo explicamos. Una parte el 
traspaso de competencias sobre 
Servicios Sociales recogido en 
la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Adminis-
tración Local, está supeditado a 
la creación de un nuevo sistema 
de financiación autonómica y 
local y hasta que no se negocie 
ese nuevo modelo, serán los 
ayuntamientos los encargados 
de prestar dichos servicios tal y 
como se ha encargado de recor-
dar el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
 
El Secretario de Estado de Ad-
ministraciones Públicas, Anto-
nio Beteta, ha enviado una co-
municación a la FEMP en la 

 
Señora Freire  Vázquez 
 
Moitas grazas. 
 
Bo. Boas  tardes a todas e a 
todos.  
 
O Partido Socialista trae hoxe 
esta moción exclusivamente por 
motivos electoralistas porque 
saben o deben coñecer perfec-
tamente que os concellos segui-
rán prestando servizos sociais 
a partir do mes de xaneiro. 
 
 
E explicámolo. Unha parte o 
traspaso de competencias sobre 
Servizos Sociais recollido na 
Lei de Racionalización e Sus-
tentabilidade da Administra-
ción Local, está supeditado á 
creación dun novo sistema de 
financiamento autonómico e 
local e ata que non se negocie 
ese novo modelo, serán os con-
cellos os encargados de prestar 
os devanditos servizos tal e co-
mo se encargou de lembrar o 
Ministerio de Facenda e Admi-
nistracións Públicas. 
 
O Secretario de Estado de Ad-
ministracións Públicas, Antonio 
Beteta, enviou unha comunica-
ción á FEMP na que reitera 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

que reitera que la norma no tie-
ne efecto hasta que se negocie 
una nueva financiación. No es 
necesario, por tanto, dar ningún 
paso más, para aplazar la entra-
da en vigor de las modificacio-
nes en materia de financiación  
recogidas en la norma, porque 
ya está previsto en la propia ley, 
en la propia norma que su apli-
cación quede vinculada a que se 
apruebe un nuevo sistema de 
financiación autonómico y lo-
cal. 
 
La reforma local persigue reor-
denar competencias para evitar 
duplicidades entre las adminis-
traciones autonómicas y las lo-
cales, aunque entró en vigor a 
finales de 2013, parte de las 
modificaciones, en materia de 
financiación debían hacerlo el 
próximo 1 de enero de 2016. 
Sin embargo, finalmente no lo 
harán hasta que se apruebe el 
nuevo sistema para el ámbito 
autonómicoi y social. Hasta en-
tonces las entidades locales de-
berán continuar prestando las 
competencias en atención pri-
maria, servicios sociales, edu-
cación con las que actualmente 
cuentan. 
 
Pero es más, me extraña que la 
señora Barcón, desconozca que 

que a norma non ten efecto ata 
que se negocie un novo finan-
ciamento. Non é necesario, por 
tanto, dar ningún paso máis, 
para aprazar a entrada en vi-
gor das modificacións en mate-
ria de financiamento  recollidas 
na norma, porque xa está pre-
visto na propia lei, na propia 
norma que a súa aplicación 
quede vinculada a que se apro-
be un novo sistema de finan-
ciamento autonómico e local. 
 
 
A reforma local persegue reor-
denar competencias para evitar 
duplicidades entre as adminis-
tracións autonómicas e as lo-
cais, aínda que entrou en vigor 
a finais de 2013, parte das mo-
dificacións, en materia de fi-
nanciamento debían facelo o 
próximo 1 de xaneiro de 2016. 
Con todo, finalmente non o fa-
rán ata que se aprobe o novo 
sistema para o ámbito autonó-
mico e social. Ata entón as en-
tidades locais deberán conti-
nuar prestando as competen-
cias en atención primaria, ser-
vizos sociais, educación coas 
que actualmente contan. 
 
 
Pero é máis, estráñame que a 
señora Barcón, descoñeza que 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

en el Parlamento Gallego, pues, 
se aprobó una  ley gallega de 
medidas urgentes derivadas de 
la entrada en vigor de esta ley 
de Racionalización y Sostenibi-
lidad de Ley 27/2013 y es la 
Ley 5/2014 de 27 de mayo, para 
solventar dudas e interpretación 
y de aplicación en la norma es-
tatal. Y además el gobierno ga-
llego trabajó, pues junto con la 
FEGAMP  en la elaboración de 
esta norma para clarificar, pre-
cisamente esas dudas, y ratificar 
la apuesta por la garantía en la 
prestación de los servicios pú-
blicos.  
 
Se queda claro en la ley, y acla-
ra a todos los ayuntamientos, 
que las competencias que tienen 
atribuidas por la legislación au-
tonómica, las van a seguir pres-
tando sin necesidad de ser so-
metidas a ningún procedimien-
to. Se garantiza por tanto la 
continuidad de la prestación de 
los servicios públicos, asumidos 
por  las entidades locales, al 
amparo de lo establecido en la 
normativa autonómica y así, 
pues las leyes gallegas que en la 
actualidad atribuyen competen-
cias a los concellos continuarán 
siendo plenamente aplicables, 
por tanto queda zanjado con 
claridad meridiana que los con-

no Parlamento Galego, pois, 
aprobouse unha  lei galega de 
medidas urxentes derivadas da 
entrada en vigor desta lei de 
Racionalización e Sustentabili-
dade de Lei 27/2013 e é a Lei 
5/2014 do 27 de maio, para 
liquidar dúbidas e interpreta-
ción e de aplicación na norma 
estatal. E ademais o goberno 
galego traballou, pois xunto 
coa FEGAMP  na elaboración 
desta norma para clarificar, 
precisamente esas dúbidas, e 
ratificar aposta pola garantía 
na prestación dos servizos pú-
blicos.  
 
Queda claro na lei, e aclara a 
todos os concellos, que as com-
petencias que teñen atribuídas 
pola lexislación autonómica, 
vanas a seguir prestando sen 
necesidade de ser sometidas a 
ningún procedemento. Garán-
tese por tanto a continuidade 
da prestación dos servizos pú-
blicos, asumidos polas  entida-
des locais, ao amparo do esta-
blecido na normativa autonó-
mica e así, pois as leis galegas 
que na actualidade atribúen 
competencias aos concellos 
continuarán sendo plenamente 
aplicables, por tanto queda re-
solto con claridade meridiana 
que os concellos galegos están 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

cellos gallegos están plenamen-
te habilitados para seguir ejer-
ciendo competencias en áreas 
tan importantes como los servi-
cios sociales entre otras y reco-
ge la ley un principio básico 
también muy importante.  
 
Esta ley de medidas urgentes. 
Debe establecerse un marco de 
coordinación y colaboración 
efectiva entre la administración 
autonómica y la local de cara a 
la prestación y mantenimiento 
de los servicios frente a la ciu-
dadanía, debiendo promover su 
mejora y garantizar su presta-
ción efectiva y promoviendo el 
trabajo en común para la solu-
ción de aquellos problemas que 
pudieran presentarse más allá 
del concreto reparto competen-
cial en los distintos sectores de 
la acción pública. 
 
Por tanto, queda absolutamente 
zanjado esta cuestión en virtud, 
en Galicia,  de esta ley de me-
didas urgentes en interpretación 
y aplicación de la ley estatal y 
por tanto, bueno, les anuncio 
nuestro voto en contra de esta 
moción, bueno,  porque no tiene 
objeto  ninguno puesto que tan-
to en una normativa… 
 
Presidencia 

plenamente habilitados para 
seguir exercendo competencias 
en áreas tan importantes como 
os servizos sociais entre outras 
e recolle a lei un principio bá-
sico tamén moi importante.  
 
 
Esta lei de medidas urxentes.  
Debe establecerse un marco de 
coordinación e colaboración 
efectiva entre a administración 
autonómica e a local para a 
prestación e mantemento dos 
servizos fronte á cidadanía, 
debendo promover a súa mello-
ra e garantir a súa prestación 
efectiva e promovendo o traba-
llo en común para a solución 
daqueles problemas que puide-
sen presentarse máis aló da 
concreta repartición competen-
cial nos distintos sectores da 
acción pública. 
 
Por tanto, queda absolutamente 
resolto esta cuestión en virtude, 
en Galicia,  desta lei de medi-
das urxentes en interpretación 
e aplicación da lei estatal e por 
tanto, bo, anúnciolles o noso 
voto en contra desta moción, 
bo,  porque non ten obxecto  
ningún posto que tanto nunha 
normativa… 
 
Presidencia 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Vaia rematando xa, señora Frei-
re. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
…la normativa estatal como 
autonómica que los servicios 
sociales seguirán siendo asumi-
dos por parte de los ayunta-
mientos. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Freire. 
 
Polo Grupo de Marea Atlántica, 
señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Moi boas tardes a todas e a to-
dos. 
 
Bueno en primeiro lugar indicar 
que nós estamos completamente 
a favor dos servizos sociais 
municipais porque entendemos 
que ademais é unha administra-
ción cercana e o primeiro lugar 
onde a xente, ademais nun con-
texto como o actual de extrema 
emerxencia social, acude, e non 

 
Vaia rematando xa, señora 
Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
…a normativa estatal como  
autonómica que os servizos so-
ciais seguirán sendo asumidos 
por parte dos concellos. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Freire. 
 
Polo Grupo de Marea Atlánti-
ca, señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Moi boas tardes a todas e a 
todos. 
 
Bo en primeiro lugar indicar 
que nós estamos completamente 
a favor dos servizos sociais 
municipais porque entendemos 
que ademais é unha adminis-
tración próxima e o primeiro 
lugar onde a xente, ademais 
nun contexto como o actual de 
extrema emerxencia social, 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

impide esa resposta aos pro-
blemas que teñen, a esas nece-
sidades sociais e nós temos a 
obriga de seguir dándolles res-
posta a eses problemas, a favor, 
por suposto destes servizos so-
ciais municipais e en rotunda 
contra, absolutamente en contra 
da reforma da administración 
local que propuxo o Partido 
Popular. 
 
Non só porque quita competen-
cias no Eido Local senón por-
que ademais deixa sen contido 
absoluto os concellos que, co-
mo dicìa, é administración local 
máis cercana á veciñanza. 
 
E nós presentamos tamén unha 
moción neste sentido, un xa nos 
plenos anteriores indicando e 
defendendo estes servizos so-
ciais municipais. E xa lamento 
ben que o Partido Socialista 
veña hoxe con esta moción 
cando lamento moito ter que 
recordar isto, pero eles pactaron  
tamén co Partido Popular a re-
forma do artigo 135 da Consti-
tución Española, foi en agosto 
de 2011. E esta reforma, deste 
artigo da Constitución Españo-
la, impricou que o pago da dé-
beda estaba por riba do gasto 
social e de políticas sociais. 
 

acode, e non impide esa respos-
ta aos problemas que teñen, a 
esas necesidades sociais e nós 
temos a obriga de seguir dán-
dolles resposta a eses proble-
mas, a favor, por suposto destes 
servizos sociais municipais e en 
rotunda contra, absolutamente 
en contra aá reforma da admi-
nistración local que propuxo o 
Partido Popular. 
 
Non só porque quita competen-
cias non Eido Local senón por-
que ademais deixa sen contido 
absoluto os concellos que, co-
mo dicìa, é administración lo-
cal máis próxima á veciñanza. 
 
E nós presentamos tamén unha 
moción neste sentido, un xa nos 
plenos anteriores indicando e 
defendendo estes servizos so-
ciais municipais. E xa queixu-
me ben que o Partido Socialista 
veña hoxe con esta moción 
cando queixume moito ter que 
lembrar isto, pero eles pacta-
ron  tamén co Partido Popular 
a reforma do artigo 135 da 
Constitución Española, foi en 
agosto de 2011. E esta reforma, 
deste artigo da Constitución 
Española, impricou que o pago 
da débeda estaba por riba do 
gasto social e de políticas so-
ciais. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Benvidos, tamén, á rectificación 
porque sei e escoitei que o Par-
tido Socialista, quere rectificar 
esto, rectificar esta reforma que 
se fixo. Benvidos a esa rectifi-
cación, pois.  
 
De todas formas indicarlles que 
o Partido Popular o que fixo foi 
aproveitar precisamente esta 
reforma da Constitución Espa-
ñola para levar a cabo recortes 
bestiais, recortes moi bestiais 
neste país. Mesmo nos últimos 
orzamentos xerais do 2016 que 
presentaron, que dician, que 
tildaban de sociais. Ben, nestes 
orzamento hai que dicir que en 
políticas sociais, en partidas 
sociais, descendese un 0,7 % en 
termos reais e un 0,4% en ter-
mos nominais. 
 
Indicar tamén que dende o 
2011, se descendeu en partidas 
sociais tan importantes e houbo 
un descenso tan bestial como un 
50% menos en políticas de ac-
ceso á vivenda, un 35 % menos 
en prestacións de desemprego, 
un 16% menos en servizos so-
ciais, esto o que fixo foi croni-
ficar as desigualdades e, pois, 
incrementar como non  pode ser 
doutra maneira, a pobreza no 
noso país.  

 
Benvidos, tamén, á rectifica-
ción porque sei e escoitei que o 
Partido Socialista, quere recti-
ficar isto, rectificar esta refor-
ma que se fixo. Benvidos a esa 
rectificación, pois.  
 
De todos os xeitos indicarlles 
que o Partido Popular o que 
fixo foi aproveitar precisamente 
esta reforma da Constitución 
Española para levar a cabo 
recortes bestiais, recortes moi 
bestiais neste país. Mesmo nos 
últimos orzamentos xerais do 
2016 que presentaron, que di-
cian, que tachaban de sociais. 
Ben, nestes orzamento hai que 
dicir que en políticas sociais, 
en partidas sociais, descendese 
0,7% en termos reais e un 0,4% 
en termos nominais. 
 
Indicar tamén que desde o 
2011, descendeuse en partidas 
sociais tan importantes e houbo 
un descenso tan bestial como 
un 50% menos en políticas de 
acceso á vivenda, un 35 % me-
nos en prestacións de desem-
prego, un 16% menos en servi-
zos sociais, isto o que fixo foi 
cronificar as desigualdades e, 
pois, incrementar como non  
pode ser doutra maneira, a po-
breza non noso país.  



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
E a maior abundamento tamén, 
indicar cales foron os recortes 
en dependencia, en materia de 
dependencia, o descenso deste 
ano 2015, foi de 50 mil persoas 
menos con acceso a este dereito 
a dependencia, polo tanto, indi-
car de novo que o sentido de 
voto nesta moción vai ser favo-
rable. 
 
Presidencia 
 
Moi ben.  
 
Moitas grazas, señora Cameán. 
 
Procedemos a votar a moción. 
 
Votación de la primera mo-
ción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socia-
lista 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota en contra el Grupo Muni-
cipal del Partido Popular (PP) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 

 
E a maior abundamento tamén, 
indicar cales foron os recortes 
en dependencia, en materia de 
dependencia, o descenso deste 
ano 2015, foi de 50 mil persoas 
menos con acceso a este dereito 
a dependencia, polo tanto, in-
dicar de novo que o sentido de 
voto nesta moción vai ser favo-
rable. 
 
Presidencia 
 
Moi ben.  
 
Moitas grazas, señora Cameán. 
 
Procedemos a votar a moción. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo Muni-
cipal do Partido Socialista 
 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Muni-
cipal do Partido Popular (PP) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas  Abertas 
(BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidente 
 
Queda, pois, aprobada a mo-
ción. 
 

Acuerdo 
 
142 – Defensa de los servicios 
sociales municipales. 
 
1)El Pleno municipal rechaza la 
entrada en vigor, el próximo 31 
de diciembre, de la Ley de Ra-
cionalización y Sostenibilidad 
de la Administración local y 
especialmente la pérdida de 
competencias de los Ayunta-
mientos en el ámbito de los 
Servicios Sociales. 
 
2)El Pleno Municipal defiende 
el mantenimiento de los Servi-
cios Sociales municipales, su 
carácter público y su capacidad 
para la atención próxima y per-
sonalizada a los ciudadanos y 
ciudadanas. 
 

Intervenciones  
 

Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas  Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidente 
 
Queda, pois, aprobada a mo-
ción. 
 

Acordo 
 

142 – Defensa dos servizos so-
ciais municipais. 
 
1)O Pleno municipal rexeita a 
entrada en vigor, o próximo 31 
de decembro, da Lei de Racio-
nalización e Sustentabilidade 
da Administración local e espe-
cialmente a perda de compe-
tencias dos Concellos no ámbi-
to dos Servizos Sociais. 
 
 
2)O Pleno Municipal defende o 
mantemento dos Servizos So-
ciais municipais, o seu carácter 
público e a súa capacidade pa-
ra a atención próxima e perso-
nalizada aos cidadáns e cida-
dás. 
 

Intervencións 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Presidencia 
 
Moción número dous do Parti-
do Socialista de Galicia-PSOE, 
sobre declaración do Ano 
2016 como “Año Madariaga” 
e os actos conmemorativos do 
mesmo. 
 
Procedemos á lectura da mo-
ción. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Primero, el Grupo Municipal 
Socialista, solicita: 
 
1)Declarar el año 2016 como 
“Año Madariaga” e impulsar un 
calendario de actividades cultu-
rales, sociales e institucionales 
que sirvan de reconocimiento y 
proyección de la figura del gran 
pensador, así como de posicio-
namiento de nuestra ciudad en 
el mapa europeo actual. Para la 
elaboración de dicho calendario 
de eventos, se creará una Comi-
sión Municipal para la defini-
ción de las líneas de trabajo del 
mismo. 
 
2)Solicitar del Gobierno de Es-
paña la declaración de interés 
nacional para dichas actividades 

Presidencia 
 
Moción número dous do Parti-
do Socialista de Galicia-PSOE, 
sobre declaración do Ano 2016 
como “Año Madariaga” e os 
actos conmemorativos do 
mesmo. 
 
Procedemos á lectura da mo-
ción. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Primeiro, o Grupo Municipal 
Socialista, solicita: 
 
1)Declarar o ano 2016 como 
“Ano Madariaga” e impulsar 
un calendario de actividades 
culturais, sociais e institucio-
nais que sirvan de recoñece-
mento e proxección da figura 
do gran pensador, asi como de 
posicionamento da nosa cidade 
no mapa europeo actual. Para 
a elaboración do devandito ca-
lendario de eventos, crearase 
unha Comisión Municipal para 
a definición das liñas de traba-
llo do mesmo. 
 
2)Solicitar do Goberno de Es-
paña a declaración de interese 
nacional para as devanditas 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

y sumarse a la organización de 
los eventos conmemorativos. 
 
 
3)Potenciar, a través del conve-
nio Ayuntamiento-UDC, el Ins-
tituto de Estudios Europeos 
“Salvador de Madariaga” di-
fundiendo su actividad investi-
gadora en la ciudad y en todos 
los ámbitos académicos y socia-
les. 
 
4)Apoyar, desde el Ayunta-
miento, la realización de publi-
caciones, tesis y trabajos aca-
démicos relativos a la Europa 
actual, las cuestiones en debate, 
los interrogantes y las perspec-
tivas de futuro.   
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Votamos a urxencia da moción. 
 
Votación de la urgencia de la 
segunda moción presentada 
por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista 
 
Sometida por la Presidencia la 
presente moción a la preceptiva 
declaración de urgencia, se pro-
duce el siguiente resultado: 
 

actividades e sumarse á orga-
nización dos eventos conmemo-
rativos.  
 
3)Potenciar, a través do conve-
nio Concello-UDC, o Instituto 
de Estudos Europeos “Salvador 
de Madariaga” difundindo a 
súa actividade investigadora na 
cidade e en todos os ámbitos 
académicos e sociais. 
 
 
4)Apoiar, desde o Concello, a 
realización de publicacións, 
teses e traballos académicos 
relativos á Europa actual, as 
cuestións en debate, os interro-
gantes e as perspectivas de fu-
turo.   
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Votamos a urxencia da moción. 
 
Votación da urxencia da se-
gunda moción presentada polo 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista 
 
Sometida pola presidencia a 
presente moción á preceptiva 
declaración de urxencia, pro-
dúcese o seguinte resultado: 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Vota a favor el Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG) 
(1 voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Ben. 
 
Ten a palabra de novo o señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Traemos hoy al pleno una mo-
ción que pretende activar la 
memoria de uno de los coruñe-
ses más universales del siglo 
xx, con motivo del 130 aniver-
sario de su nacimiento, el año 
que viene en el 2016. 
 

Vota a favor o Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG) 
(1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Ten a palabra de novo o señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Traemos hoxe ao pleno unha 
moción que pretende activar a 
memoria dun dos coruñeses 
máis universais do século xx, 
con motivo do 130 aniversario 
do seu nacemento, o ano que 
vén no 2016. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

A medida que España se con-
vierte en parte inevitable de la 
Unión Europea, buscando en su 
seno acomodo para el encaje y 
desarrollo equilibrado del Esta-
do de bienestar, la visión de 
futuro de Salvador de Madaria-
ga parece cada vez más sor-
prendente.  
 
Su legado más profundo, que 
transcenderá en nuestra memo-
ria será su compromiso con la 
necesaria construcción europea 
y su afán para conseguir darnos 
una voz a nivel mundial que 
pudiera representar a todos los 
países que hoy conformamos la 
Unión Europea, como salva-
guarda ante las fuerzas domi-
nantes en el mundo que lo eran 
entonces y también lo son aho-
ra. 
 
En el mundo académico y cul-
tural, internacional, Madariaga 
fue y  es ampliamente recono-
cido, con innumerables docto-
rados Honoris Causa, entre 
ellos el de Oxford, la Sorbona y 
Princenton y con el ingreso en 
las academias de la Lengua de 
España, Francia y Bélgica y de 
las de Ciencias Morales y Polí-
ticas de España y Francia. 
 
Su historia es el reflejo de un 

A medida que España convérte-
se en parte inevitable da Unión 
Europea, buscando no seu seo 
acomodo para o encaixe e 
desenvolvemento equilibrado 
do Estado de benestar, a visión 
de futuro de Salvador de Mada-
riaga parece cada vez máis 
sorprendente.  
 
O seu legado máis profundo, 
que transcenderá na nosa me-
moria será o seu compromiso 
coa necesaria construción eu-
ropea e o seu afán para conse-
guir darnos unha voz a nivel 
mundial que puidese represen-
tar a todos os países que hoxe 
conformamos a Unión Euro-
pea, como salvagarda ante as 
forzas dominantes no mundo 
que o eran entón e tamén o son 
agora. 
 
No mundo académico e cultu-
ral, internacional, Madariaga 
fue é amplamente recoñecido, 
con innumerables doutoramen-
tos Honoris Causa, entre eles o 
de Oxford, a Sorbona e Prin-
centon e co ingreso nas acade-
mias da Lingua de España, 
Francia e Bélxica e das de 
Ciencias Morais e Políticas de 
España e Francia. 
 
A súa historia é o reflexo dunha 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

alma peregrina, como la de in-
finidad de gallegos, viajando 
entre guerras. Marcada profun-
damente por la Guerra Civil 
Española. Cronista de guerra 
del Times, funcionario de la 
Sociedad de Naciones, precur-
sora de Naciones Unidas, en 
donde ocuparía la Secretaría 
General de desarme. Titular de 
la Cátedra de Alfonso XIII, de 
Estudios Españoles en Oxford, 
Embajador de España ante Es-
tados Unidos, Diputado electo 
en las Cortes por la provincia 
de La Coruña en el 31, en la 
lista encabezada por Casares 
Quiroga. En el 32, Embajador, 
de nuevo, ante Francia y Minis-
tro en 4 ocasiones: de Instruc-
ción Pública, de Justicia y de 
Bellas Artes y Administración. 
Madariaga político, profesor 
novelista, historiador, poeta, 
polígrafo, periodista, ensayista, 
músico, políglota, ingeniero, 
diplomático, Madariaga lo fue 
todo, como un portento intelec-
tual, pero  en  lo que de verdad 
destacó fue en su papel activista 
de la construcción europea. 
 
En el 14, funda en Brujas el Co-
legio de Europa, centro de refe-
rencia mundial para los estudios 
de post-grados europeos. En el 
67, le fue concedido el Premio 

alma peregrina, como a de in-
finidade de galegos, viaxando 
entre guerras. Marcada pro-
fundamente pola Guerra Civil 
Española. Cronista de guerra 
do Times, funcionario da So-
ciedade de Nacións, precursora 
de Nacións Unidas, onde ocu-
paría a Secretaría Xeral de 
desarmamento. Titular da Cá-
tedra de Alfonso XIII, de Estu-
dos Españois en Oxford, Em-
baixador de España ante Esta-
dos Unidos, Deputado electo 
nas Cortes pola provincia da 
Coruña no 31, na lista encabe-
zada por Casares Quiroga. No 
32, Embaixador, de novo, ante 
Francia e Ministro en 4 oca-
sións: de Instrución Pública, de 
Xustiza e de Belas Artes e Ad-
ministración. 
Madariaga político, profesor 
novelista, historiador, poeta, 
polígrafo, xornalista, ensaísta, 
músico, políglota, enxeñeiro, 
diplomático, Madariaga foino 
todo, como un portento intelec-
tual, pero  no que de verdade 
destacou foi no seu papel acti-
vista da construción europea. 
 
No 14, funda en Bruxas o Cole-
xio de Europa, centro de refe-
rencia mundial para os estudos 
de post-graos europeos. No 67, 
foille concedido o Premio 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Goethe.  
 
En el 68 obtiene el Mariano de 
Cavia, por un encendido artícu-
lo contra la invasión de Checos-
lovaquia por la Unión Soviéti-
ca. 
 
En el 72, se convierte en el 
primer español en obtener el 
Premio Carlomagno. Su fuerte 
sentido europeísta lo puso de 
manifiesto el jurado del Premio, 
comparándolo con personajes 
de la talla de Churchill, Schu-
man, Gasperi, Adenauer y Mo-
net. 
 
En el 76, regresa a España del 
exilio y pronuncia su discurso 
pendiente desde el 36, de ingre-
so en la Academia que había  
tenido la gallardía de mantener 
vacía las sillas de los miembros 
electos exiliados.  
 
Julian Marías, terminó su dis-
curso de recepción a Salvador 
de Madariaga, con un clarivi-
dente: “ahora la Academia ya 
está de verdad entera”. 
 
Ese  mismo año regresa a La 
Coruña y el Ayuntamiento, co-
loca una placa en su casa natal 
en la calle del Orzán y da su 
nombre a una avenida y al Insti-

Goethe 
 
No 68 obtén o Mariano de Ca-
via, por un aceso artigo contra 
a invasión de Checoslovaquia 
pola Unión Soviética. 
 
 
No 72, convértese no primeiro 
español en obter o Premio Car-
lomagno. O seu forte sentido 
europeísta púxoo de manifesto 
o xurado do Premio, compa-
rándoo con personaxes da talla 
de Churchill, Schuman, Gaspe-
ri, Adenauer e Monet. 
 
 
No 76, regresa a España do 
exilio e pronuncia o seu discur-
so pendente desde o 36, de in-
greso na Academia que tivera   
a gallardía de manter baleira 
as cadeiras dos membros elec-
tos exiliados.  
 
Julián Marías, rematou o seu 
discurso de recepción a Salva-
dor de Madariaga cun clarivi-
dente: “ahora la Academia ya 
está de verdad entera” 
 
Ese mesmo  ano regresa a A 
Coruña e o Concello, coloca 
unha placa na súa casa natal 
na rúa do Orzán e dá o seu 
nome a unha avenida e ao Ins-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

tuto Masculino. 
 
En el 78, se le concede la Gran 
Cruz de Alfonso X el Sábio, 
meses antes de fallecer. 
 
En el 79, el Rey de España, en-
tregó al Presidente de la Asam-
blea Europea el busto Madaria-
ga que desde entonces, luce en 
el palacio de aquella ciudad, 
junto a los de Churchill, Ade-
nauer, Gasperi y Schuman. 
 
En el centenario de su naci-
miento el Ayuntamiento volvió 
a celebrar una serie de actos, 
entre los cuales, le concedió la 
Medalla de Oro de la Ciudad a 
título póstumo. 
 
A las dieciocho horas y cua-
renta y ocho minutos se au-
senta del Salón de Sesiones la 
señora Cameán Calvete. 
 
A pesar de una vida alejada de 
Galicia, Madariaga, siempre se 
sintió vinculado con su tierra. 
En una entrevista detalla: “los 
primeros 12 años de mi vida 
fueron definitivos en cuanto 
estamparon Galicia en mi ser. 
No me di cuenta de ello hasta el 
año 1928, cumplidos los 44 
años de edad, visitaba el museo 
de la Sociedad Hispánica de 

tituto Masculino. 
 
No 78, concédeselle a Gran 
Cruz de Alfonso X o Sábio, me-
ses antes de falecer. 
 
No 79, o Rei de España, entre-
gou ao Presidente da Asemblea 
Europea o busto Madariaga 
que desde entón, loce no pala-
cio daquela cidade, xunto aos 
de Churchill, Adenauer, Gaspe-
ri e Schuman. 
 
No centenario do seu nacemen-
to o Concello volveu celebrar 
unha serie de actos, entre os 
cales, concedeulle a Medalla de 
Ouro da Cidade a título póstu-
mo. 
 
Ás dezaoito horas e corenta e 
oito minutos auséntase do Sa-
lón de Sesións a señora Ca-
meán Calvete. 
 
A pesar dunha vida afastada de 
Galicia, Madariaga, sempre 
sentiu vinculado coa súa terra. 
Nunha entrevista detalla: “os 
primeiros 12 anos da miña vida 
foron definitivos en canto es-
tamparon Galicia no meu ser. 
Non me dei conta diso ata o 
ano 1928, cumpridos os 44 
anos de idade, visitaba o museo 
da Sociedade Hispánica de 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

América en New York e iba 
recorriendo los salones y con-
templando los cuadros… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Acabo ya. Gracias, un segundo. 
 
… y contemplando los cuadros 
en que Sorolla pinta las regio-
nes españolas. Al llegar al de 
Galicia sentí de repente un gol-
pe e boca en el estómago”. 
 
Pero quizás la muestra más sin-
cera del cariño que Madariaga 
atesoraba por Coruña, más allá 
de la donación de su legado al 
Instituto de Estudios José Cor-
nide, lo ofrece su deseo de que 
sus cenizas, junto a las de su 
esposa fueran arrojadas al mar 
enfrente de la fachada de la 
ciudad que le vio nacer. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 

América en New York e ía per-
correndo os salóns e contem-
plando os cadros… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Acabo xa. Grazas, un segundo. 
 
…e contemplando os cadros en 
que Sorolla pinta as rexións 
españolas. Ao chegar ao de 
Galicia sentín de súpeto un 
golpe e boca no estómago”. 
 
Pero quizais a mostra máis sin-
cera do agarimo que Madaria-
ga atesouraba por Coruña, 
máis aló da doazón do seu le-
gado ao Instituto de Estudos 
José Cornide, ofréceo o seu 
desexo de que as súas cinzas, 
xunto ás da súa esposa fosen 
arroxadas ao mar enfronte da 
fachada da cidade que lle viu 
nacer. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Si. 
 
En primeiro lugar manifestar 
que, desde o Grupo Municipal 
do BNG, imonos a abster e 
diante desta moción presentada 
polo Partido Socialista, en 
primeiro lugar porque non en-
tendemos por que se celebran 
os 130 anos, que supón esa 
efeméride en concreto e, pois, 
os 140 ou os 135. O certo é que 
en 2016, aprobouse por unani-
midade no Parlamento de Gali-
za, que fose o ano das Irmanda-
des da Fala, insisto por unani-
midade no Parlamento de Gali-
za.  
 
Supoño que saberán todas as 
concelleiras e todos os  conce-
lleiros que A Coruña foi o berce 
de todas as Irmandades da Fala 
e non só porque nacesen aquí o 
18 de maio de 1916, senón 
tamén porque a Irmandade da 
Coruña, tamén foi a Irmandade 
máis importante, a que tivo 
máis peso dentro das Irmanda-
des da Fala.  
 
Eu creo, desde o punto de vista 
do BNG, que o que lle toca A 
Coruña o ano quen ven é cele-
brar o centenario das Irmanda-
des que si son 100 anos e é un-

 
Se. 
 
En primeiro lugar manifestar 
que, desde o Grupo Municipal 
do BNG, imonos a abster e 
diante desta moción presentada 
polo Partido Socialista, en 
primeiro lugar porque non en-
tendemos por que se celebran 
vos 130 anos, que supón esa 
efeméride en concreto e, pois, 
os 140 ou os 135. Ou certo é 
que en 2016, aprobouse por 
unanimidade no Parlamento de 
Galicia, que fose o ano das Ir-
mandades da Fala, insisto por 
unanimidade no Parlamento de 
Galicia.  
 
Supoño que saberán todas as 
concelleiras e todos os conce-
lleiros  que A Coruña foi o ber-
ce de todas as Irmandades da 
Fala e non só porque nacesen 
aquí o 18 de maio de 1916, se-
nón tamén porque a Irmandade 
da Coruña, tamén foi a Irman-
dade máis importante, a que 
tivo máis peso dentro das Ir-
mandades da Fala.  
 
Eu creo, desde o punto de vista 
do BNG, que o que lle toca A 
Coruña o ano quen ven é cele-
brar o centenario ds Irmanda-
des que se son 100 anos e é un-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ha efeméride bastante significa-
da. 
 
Nós cremos que temos que ser 
capaces, como cidade, de contar 
a historia que hai detrás dun 
grupo humano apenas de 20 
persoas ó comezo que foron 
capaces de conseguir algo único 
ata o momento. 
 
Un grupo de irmans, que se 
chamaban así, cunha visión 
universal da lingua galega e do 
papel que Galiza debía xogar 
nese período en Europa e en 
América, tamén cunha visión 
europeísta. 
 
E as Irmandades nacen aquí, 
como digo o 18 de maio do 
2016 en Rego de Auga, apenas 
uns metros deste Concello, e se 
espalla logo por todo Galiza. 
 
Aquí nacen grazas a veciños da 
nosa cidade: Vilar Ponte, Carré, 
Manuel Lugris Freire, Francis-
co Tettamancy ou Ánxel Casal, 
eles foron vangarda e os máis 
defensores de abrirse cara ao 
mundo.  
 
Dicían: “canto máis lonxe da 
terra, máis galego son, máis 
sinto a miña raza.” 
 

ha efeméride bastante signifi-
cada. 
 
Nós cremos que temos que ser 
capaces, como cidade, de con-
tar a historia que hai detrás 
dun grupo humano apenas de 
20 persoas ó comezo que foron 
capaces de conseguir algo úni-
co ata o momento. 
 
Un grupo de irmans, que se 
chamaban así, cunha visión 
universal da lingua galega e do 
papel que Galicia debía xogar 
nese período en Europa e en 
América, tamén cunha visión 
europeísta. 
 
E as Irmandades nacen aquí, 
como digo o 18 de maio do 
2016 en Rego de Auga, apenas 
uns metros deste Concello, e se 
espalla logo por todo Galicia. 
 
Aquí nacen grazas a veciños da 
nosa cidade: Vilar Ponte, Ca-
rré, Manuel Lugris Freire, 
Francisco Tettamancy ou Ánxel 
Casal, eles foron vangarda e os 
máis defensores de abrirse cara 
ao mundo.  
 
Dicían: “canto máis lonxe da 
terra, máis galego son, máis 
sinto a miña raza.” 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Non foi en París, en Berlín e en 
Londres onde máis chorei a no-
sa decadencia. Era que alí se 
sentía o que podíamos valer. Os 
nosos chamados cosmopolitas, 
teñen que aprender a ollar para 
o mundo”. 
 
Daquela falanse galeguistas, iso 
dicía Vicente Viqueira: “temos 
que ser capaces”. Eran capaces 
de conectar coas vangardas eu-
ropeas, a través, en concreto do 
manifesto máis alá de Manuel 
Antonio, Álvaro Cebreiro, que 
lle acabamos de dedicar unha 
rúa.  
 
Capaces de asumir a traducción 
de fragmentos mesmo únicos, 
como Ulises de Joyce, que tra-
duciu Otero Pedraio a primeira 
língua peninsular. Que foi tra-
ducido esta obra universal. 
 
Ou a traducción de “Yeats” que 
fai Antón  Vilar Ponte. Foron 
capaces de crear ademais, os 
Seminarios de Estudos Galegos. 
 
 
Nós cremos que por todo isto, 
por todos estes valores o que 
toca en 2016 na Coruña é sacar 
peito de que aquí foron creadas 
as Irmandades da Fala en 2016, 
hai 100 anos. 

Non foi en París, en Berlín e en 
Londres onde máis chorei a 
nosa decadencia. Era que alí 
sentía o que podiamos valer. 
Os nosos chamados cosmopoli-
tas, teñen que aprender a ollar 
para o mundo”. 
 
Daquela falanse galeguistas, 
iso dicía Vicente Viqueira: 
“temos que ser capaces”. Eran 
capaces de conectar coas van-
gardas europeas, a través, en 
concreto do manifesto máis alá 
de Manuel Antonio, Álvaro Ce-
breiro, que lle acabamos de 
dedicar unha rúa.  
 
Capaces de asumir a tradución 
de fragmentos mesmo únicos, 
como Ulises de Joyce, que tra-
duciu Otero Pedraio a primeira 
língua peninsular. Que foi tra-
ducido esta obra universal. 
 
Ou a tradución de “Yeats” que 
fai Antón  Vilar Ponte. Foron 
capaces de crear ademais, os 
Seminarios de Estudos Gale-
gos. 
 
Nós cremos que por todo isto, 
por todos estes valores o que 
toca en 2016 na Coruña é sa-
car peito de que aquí foron 
creadas as Irmandades da Fala 
en 2016, hai 100 anos. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
E ademais temos outra cita coa 
cultura en 2016, dentro da nosa 
cidade, porque o ano que ven é 
o ano de Manuel María, porque 
se lle dedica o Día das Letras 
Galegas, que é un coruñés de 
adopción, que escolleu a nosa 
cidade para vivir nela e final-
mente morrer. 
 
Entón, bueno, eu creo que te-
mos dúas citas moi importantes. 
Non quero facer de menos, nin 
moito menos a Salvador de 
Madariaga, pero creo que tiña-
mos estas dúas citas xa concer-
tadas, tanto con Manuel María, 
como coas Irmandades da Fala 
e creo que hai que mantelas. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo do Partido Popular, 
señora Canabal. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Les adelanto nuestro voto favo-
rable a esta moción, a favor de 
reconocimiento de un coruñés, 
pieza clave en la construcción 

 
E ademais temos outra cita coa 
cultura en 2016, dentro da nosa 
cidade, porque o ano que ven é 
o ano de Manuel María, porque 
se lle dedica o Día das Letras 
Galegas, que é un coruñés de 
adopción, que escolleu a nosa 
cidade para vivir nela e final-
mente morrer. 
 
Entón, bo, eu creo que temos 
dúas citas moi importantes. 
Non quero facer de menos, nin 
moito menos a Salvador de 
Madariaga, pero creo que ti-
ñamos estas dúas citas xa con-
certadas, tanto con Manuel 
María, como coas Irmandades 
da Fala e creo que hai que 
mantelas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo do Partido Popu-
lar, señora Canabal. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
Boas tardes a todos. 
 
Adiántolles o noso voto favora-
ble a esta moción, a favor de 
recoñecemento dun coruñés, 
peza crave na construción da 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

de la Europa moderna y que le 
valió el Premio Carlomagno. 
Esta visión europeísta, es sin 
duda, una versión aceptada por-
que  una Europa unida, fuerte 
en armonía es una condición 
indispensable para una España, 
una Galicia y una Coruña fuer-
tes en los tiempos en que vivi-
mos. 
 
Al respecto de la moción, nos 
gustaría que el gobierno muni-
cipal, mantenga el compromiso 
del anterior gobierno para tras-
ladar el instituto José Cornide 
de su actual ubicación en Durán 
Loriga, al edificio del antiguo 
gobierno militar. 
 
Así lo había anunciado el Go-
bierno Municipal del Partido 
Popular y así nos gustaría que 
se mantuviese, ya que el Institu-
to José Cornide es el deposita-
rio del legado de Salvador de 
Madariaga, con el fin de que 
disponga de unas instalaciones 
adecuadas, para poner en valor 
este legado y que los coruñeses 
puedan disfrutarlo. 
 
Además nos gustaría que el 
Gobierno Municipal, mostrase 
su apoyo para dotarla de los 
medios humanos y técnicos ne-
cesarios para proceder a una 

Europa moderna e que lle valeu 
o Premio Carlomagno. Esta 
visión europeísta, é sen dúbida, 
unha versión aceptada porque  
unha Europa unida, forte en 
harmonía é unha condición in-
dispensable para unha España, 
unha Galicia e unha Coruña 
fortes nos tempos en que vivi-
mos. 
 
Ao respecto da moción, gusta-
ríanos que o goberno munici-
pal, manteña o compromiso do 
anterior goberno para trasla-
dar o instituto José Cornide da 
súa actual localización en 
Druán Loriga, ao edificio do 
antigo goberno militar. 
 
Así o anunciaba o Goberno 
Municipal do Partido Popular 
e así nos gustaría que se manti-
vese, xa que o Instituto José 
Cornide é o depositario do le-
gado de Salvador de Madaria-
ga, co fin de que dispoña dun-
has instalacións adecuadas, 
para poñer en valor este legado 
e que os coruñeses poidan go-
zalo. 
 
Ademais gustaríanos que o Go-
berno Municipal, mostrase o 
seu apoio para dotala dos me-
dios humanos e técnicos nece-
sarios para proceder a unha 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

catalogación exhaustiva de di-
cho legado. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Grazas, señora Canabal. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Hola, que tal?  
Moi boas tardes a todas e todos. 
 
 
Os eventos e actividades ob-
viamente deben planificarse con 
tempo. E esta petición que sin 
duda entendemos como inten-
cionada e interesante, tamén 
cremos que resulta algo extem-
poránea, precipitada. 
 
Como xa se invocou varias ve-
ces o material de Salvador de 
Madariaga está depositado no 
Instituto Cornide ao que xusta-
mente o Goberno Municipal 
apoia desde o primeiro día e ao 
que intentamos tanto darlle un 
lugar como un Estatuto Xurídi-
co. Entendendo ademais todo 
ese pasado dificultoso, nese 
sentido, da posibilidade de do-
tar ese Instituto de Estudos  Co-

catalogación exhaustiva do de-
vandito legado. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Grazas, señora Canabal. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Ola, que tal?  
Moi boas tardes a todas e to-
dos. 
 
Os eventos e actividades ob-
viamente deben planificarse 
con tempo. E esta petición que 
sen dúbida entendemos como 
intencionada e interesante, 
tamén cremos que resulta algo 
extemporánea, precipitada. 
 
Como xa se invocou varias ve-
ces o material de Salvador de 
Madariaga está depositado no 
Instituto Cornide ao que xus-
tamente o Goberno Municipal 
apoia desde o primeiro día e ao 
que tentamos tanto darlle un 
lugar como un Estatuto Xurídi-
co. Entendendo ademais todo 
ese pasado dificultoso, nese 
sentido, dá posibilidade de do-
tar ese Instituto de Estudos  



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ruñeses, xa con longa vida dun 
lugar xuridico, tamén como 
dicía. 
 
A nosa idea é tamén obter pro-
veito dos arquivos propios que 
posue o Concello na cidade. 
Nese sentido temos un proxecto 
específico ou pouco costoso, 
ademais, chamado Caixa da 
Memoria, moi lonxe da Caixa 
Fúnebre ou esa memez histórica 
na que outros queren deixar a 
memoria, a historia. Neste caso 
está moi vivo e pretende reper-
cutir no coñecemento de todas. 
 
 
Sabemos tamén que é indiscuti-
ble ou importante  a figura, a 
recuperación en realidade de 
figuras históricas da cidade. 
Madariaga é unha figura parti-
cular, como se invocou aquí, 
representa algo singular o 
eurpeísmo, máis nunha época 
que lle toca vivir, unha època 
de barbarie e ensimismamento 
do país.  
 
Pero tamén gustaríame lembrar 
na liña do que falaba a conce-
lleira Avia Veira, que no 2016 
temos efemérides notables co-
mo o centenario das Irmanda-
des da Fala, está no programa 
de Mare Atlántica, non por ca-

Coruñeses, xa con longa vida 
dun lugar xuridico, tamén como 
dicía. 
 
A nosa idea é tamén obter pro-
veito dos arquivos propios que 
posue o Concello na cidade. 
Nese sentido temos un proxecto 
específico ou pouco custoso, 
ademais, chamado Caixa da 
Memoria, moi lonxe da Caixa 
Fúnebre ou esa memez históri-
ca na que outros queren deixar 
a memoria, a historia. Neste 
caso está moi vivo e pretende 
repercutir no coñecemento de 
todas. 
 
Sabemos tamén que é indiscuti-
ble ou importante  a figura, a 
recuperación en realidade de 
figuras históricas dá cidade. 
Madariaga é unha figura parti-
cular, como se invocou aquí, 
representa algo singular o 
eurpeísmo, máis nunha época 
que lle toca vivir, unha època 
de barbarie e ensimismamento 
do país.  
 
Pero tamén gustaríame lembrar 
na liña do que falaba a conce-
lleira Avia Veira, que no 2016 
temos efemérides notables co-
mo o centenario das Irmanda-
des da Fala, está no programa 
de Mare Atlántica, non por ca-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

sualidade o máis escrutado de 
sempre. Ou sea que é inevita-
ble, se non o recordase eu o re-
cordarían todos. 
 
Incluso, tamén, temos o cente-
nario de Cantigas da Terra, e 
hai para todos os gustos. As 25 
temporadas tamén da Orquesta 
Sinfónica de Galicia. 
 
Entendemos que é un proxecto 
este, o de Marea no que se po-
día ir traballando en condicións, 
con  tempo, nese arquivo Mada-
riaga e toda esa serie de activi-
dades que o podían arroupar 
para todos os coruñeses e nos 
emplazamos nese sentido, 
tamén, pero tamén entendemos 
que require outros tempos e 
ritmos, e tamén consenso, ela-
boración, consulta e reflexión. 
 
 
Nada máis. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor Sande, 
procedemos á votación da mo-
ción. 
 

sualidade o máis escrutado de 
sempre. Ou sexa que é inevita-
ble, se non o lembrase eu o 
lembrarían todos. 
 
Mesmo, tamén, temos o cente-
nario de Cantigas da Terra, e 
hai para todos os gustos. As 25 
tempadas tamén da Orquestra 
Sinfónica de Galicia. 
 
Entendemos que é un proxecto 
este, o de Marea no que se po-
día ir traballando en condi-
cións, con tempo,  nese arquivo 
Madariaga e toda esa serie de 
actividades que o podían 
arroupar para todos os coruñe-
ses e emprazámonos nese sen-
tido, tamén, pero tamén enten-
demos que require outros tem-
pos e ritmos, e tamén consenso, 
elaboración, consulta e refle-
xión. 
 
Nada máis. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor Sande, 
procedemos á votación da mo-
ción. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Votación de la segunda mo-
ción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socia-
lista 
 
Seguidamente por la Presiden-
cia se somete a votación la mo-
ción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialis-
ta, produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (9 
abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (10 vo-
tos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Gale-
go-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 abstención). 
 
Se contabiliza la abstención de 
la señora Cameán Calvete, de 
acuerdo con el artículo 100.1 
del ROF, por haberse ausentado 
del Salón de Sesiones una vez 
iniciada la deliberación y no 
estar presente en el momento de 
la votación. 

Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo Muni-
cipal do Partido Socialista 
 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a moción 
presentada polo Grupo Muni-
cipal do Partido Socialista, 
producíndose o seguinte resul-
tado: 
 
Abstense o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (9 abs-
tencións). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (10 vo-
tos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
(1 abstención). 
 
Contabilízase a abstención da 
señora Cameán Calvete, de 
acordo co artigo 100.1 do 
ROF, por ausentarse do Salón 
de Sesións unha vez iniciada a 
deliberación e non estar pre-
sente no momento da votación. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
A las dieciocho horas y cin-
cuenta y siete minutos entra 
en el Salón de Sesiones la se-
ñora Cameán Calvete. 
 

Acuerdo 
 

143 – Declaración del año 
2016 como “Año Madariaga” 
y los actos conmemorativos 
del mismo. 
 
1)Declarar el año 2016 como 
“Año Madariaga” e impulsar un 
calendario de actividades cultu-
rales, sociales e institucionales 
que sirvan de reconocimiento y 
proyección de la figura del gran 
pensador, asi como de posicio-
namiento de nuestra ciudad en 
el mapa europeo actual. Para la 
elaboración de dicho calendario 
de eventos, se creará una Comi-
sión Municipal para la defini-
ción de las líneas de trabajo del 
mismo. 
 
2)Solicitar del Gobierno de Es-
paña la declaración de interés 
nacional para dichas actividades 
y sumarse a la organización de 
los eventos conmemorativos. 

 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
Ás dezaoito horas e cincuenta 
e sete minutos entra no Salón 
de Sesións a señora Cameán 
Calvete. 
 

Acordo 
 

143 – Declaración do ano 2016 
como “Año Madariaga” e os 
actos conmemorativos do 
mesmo. 
 
1)Declarar o ano 2016 como 
“Ano Madariaga” e impulsar 
un calendario de actividades 
culturais, sociais e institucio-
nais que sirvan de recoñece-
mento e proxección da figura 
do gran pensador, asi como de 
posicionamento da nosa cidade 
no mapa europeo actual. Para 
a elaboración do devandito ca-
lendario de eventos, crearase 
unha Comisión Municipal para 
a definición das liñas de traba-
llo do mesmo. 
 
2)Solicitar do Goberno de Es-
paña a declaración de interese 
nacional para as devanditas 
actividades e sumarse á orga-
nización dos eventos conmemo-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
3)Potenciar, a través del conve-
nio Ayuntamiento-UDC , el 
Instituto de Estudios Europeos 
“Salvador de Madariaga” di-
fundiendo su actividad investi-
gadora en la ciudad y en todos 
los ámbitos académicos y socia-
les. 
 
4)Apoyar, desde el Ayunta-
miento, la realización de publi-
caciones, tesis y trabajos aca-
démicos relativos a la Europa 
actual, las cuestiones en debate, 
los interrogantes y las perspec-
tivas de futuro.   

 
Intervenciones 

 
Presidencia 
 
Moción número tres do partido 
Socialista de Galicia, PSOE, 
sobre defensa ao porto exte-
rior e a ordenación dos pei-
raos da Coruña. 
 
Procedemos á lectura da mo-
ción, señora Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
El Pleno Municipal da Coruña 

rativos.  
 
3)Potenciar, a través do conve-
nio Concello-UDC, o Instituto 
de Estudos Europeos “Salvador 
de Madariaga” difundindo a 
súa actividade investigadora na 
cidade e en todos os ámbitos 
académicos e sociais. 
 
 
4)Apoiar, desde o Concello, a 
realización de publicacións, 
teses e traballos académicos 
relativos á Europa actual, as 
cuestións en debate, os interro-
gantes e as perspectivas de fu-
turo.   
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moción número tres do partido 
Socialista de Galicia, PSOE, 
sobre defensa ao porto exterior 
e a ordenación dos peiraos da 
Coruña. 
 
Procedemos á lectura da mo-
ción, señora Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
O Pleno Municipal da Coruña. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Primero.- Se manifiesta, una 
vez más, en la plena defensa del 
Puerto Exterior, como infraes-
tructura clave en el desarrollo 
de la ciudad, del área y del nor-
te de Galicia. Como eje verte-
brador de la industria metropo-
litana. Como punto, central y 
esencial de los tráficos de gra-
neles y el tráfico de mercancías 
generales que ligan a nuestra 
ciudad y nuestro tejido empre-
sarial e industrial con operado-
res de todo el mundo. 
 
En segundo lugar, reitera, de 
nuevo, la defensa del Puerto 
Exterior como garante de la se-
guridad de la ciudad y su en-
torno, tras los desastres ambien-
tales consecuencia de los nau-
fragios vividos en nuestras cos-
tas, tras años de descargas de 
carbón bajo las ventanas del 
barrio de Os Castros y con la 
huella del oleoducto recorrien-
do nuestras calles.  
 
Tercer lugar, insta al Ministerio 
de Defensa, al Ministerio de  
Fomento, perdón,  a que com-
plete los accesos viarios y fe-
rroviarios previstos al Puerto 
Exterior, imprescindibles para 
la plena operatividad y explota-
ción del mismo. 

 
Primeiro.- Maniféstase, unha 
vez máis, na plena defensa do 
Porto Exterior, como infraes-
trutura crave no desenvolve-
mento da cidade, da área e do 
norte de Galicia. Como eixo 
vertebrador da industria me-
tropolitana. Como punto, cen-
tral e esencial dos tráficos de 
graneis e o tráfico de mercado-
rías xerais que ligan á nosa 
cidade e o noso tecido empre-
sarial e industrial con operado-
res de todo o mundo. 
 
En segundo lugar, reitera, de 
novo, a defensa do Porto Exte-
rior como garante da segurida-
de da cidade e a súa contorna, 
tras os desastres ambientais 
consecuencia dos naufraxios 
vividos nas nosas costas, tras 
anos de descargas de carbón 
baixo as xanelas do barrio de 
Os Castros e coa pegada do 
oleoduto percorrendo as nosas 
rúas.  
 
Terceiro lugar, insta ao Minis-
terio de Fomento a que comple-
te os accesos viarios e ferrovia-
rios previstos ao Porto Exte-
rior, imprescindibles para a 
plena operatividade e explota-
ción do mesmo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
En cuarto lugar, insta al Minis-
terio de Fomento a activar la 
Comisión de Seguimiento pre-
vista en el convenio firmado 
por las administraciones el 2 de 
febrero de 2004 para la reorde-
nación de los terrenos portua-
rios, con el objeto de garantizar 
sus principales objetivos: mejo-
rar la estructura urbanística de 
la ciudad y velar por la cons-
trucción del Puerto Exterior, 
según se recoge en el propio 
convenio. 
 
Como objetivos de dicha Comi-
sión y de la correlativa negocia-
ción inter-administrativa debe 
ser prioritario lo siguiente:  
 
a)Revisión de los Convenios de 
2004, tanto respecto de las de-
terminaciones del planeamiento 
sobre las áreas a desafectar co-
mo de las previsiones de finan-
ciamiento del puerto exterior 
procedente de la enajenación de 
terrenos portuarios. Revisión de 
los Convenios que debe necesa-
riamente incorporarse al propio 
Plan Xeral  da Coruña mediante 
su modificación parcial. 
 
b)Modificación de las  condi-
ciones de financiación del Puer-
to Exterior, a concretar en un 

 
En cuarto lugar, insta ao Mi-
nisterio de Fomento a activar a 
Comisión de Seguimento pre-
vista no convenio asinado polas 
administracións o 2 de febreiro 
de 2004 para a reordenación 
dos terreos portuarios, co 
obxecto de garantir os seus 
principais obxectivos: mellorar 
a estrutura urbanística da ci-
dade e velar pola construción 
do Porto Exterior, segundo re-
cóllese no propio convenio. 
 
 
Como obxectivos da devandita 
Comisión e da correlativa ne-
gociación inter-administrativa 
debe ser prioritario o seguinte :  
 
a)Revisión dos Convenios de 
2004, tanto respecto das deter-
minacións do plan sobre as 
áreas a desafectar como das 
previsións de financiamento do 
porto exterior procedente do 
alleamento de terreos portua-
rios. Revisión dos Convenios 
que debe necesariamente in-
corporarse ao propio PXOM 
da Coruña mediante a súa mo-
dificación parcial. 
 
b)Modificación das condicións 
de financiamento do Porto Ex-
terior, a concretar nun novo 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

nuevo Convenio de Normaliza-
ción Financiera y su posterior 
traslado al Plan de Empresa de 
la Autoridad Portuaria, inclu-
yendo la necesaria asunción por 
fondos estatales y portuarios de 
la financiación de las obras del 
puerto exterior y de sus cone-
xiones.  
 
5)Insta a las administraciones 
involucradas en el desarrollo 
del Puerto Exterior y el futuro 
del Puerto Interior a sentarse, 
dialogar y alcanzar acuerdos 
que beneficien a la ciudad, a su 
trama urbana y a su actividad 
económica, dado que el diálogo 
y el consenso son los principa-
les elementos a la hora de al-
canzar un acuerdo duradero y 
beneficioso para la mayoría de 
los ciudadanos. 
 
6)Insta al Gobierno local y a la 
Autoridad Portuaria a llegar a 
acuerdos sobre el planeamiento 
y la ordenación de los actuales 
terrenos portuarios, introdu-
ciendo algunos elementos a va-
lorar: 
 
-La inclusión de un intercam-
biador-estación ferroviaria tal y 
como aparece en el Plan Xeral 
 
-La modificación de la ordena-

Convenio de Normalización 
Financeira e o seu posterior 
traslado ao Plan de Empresa 
da Autoridade Portuaria, in-
cluíndo a necesaria asunción 
por fondos estatais e portuarios 
do financiamento das obras do 
porto exterior e das súas cone-
xións.  
 
5)Insta ás administracións in-
volucradas no desenvolvemento 
do Porto Exterior e o futuro do 
Porto Interior a sentar, dialo-
gar e alcanzar acordos que be-
neficien á cidade, á súa trama 
urbana e á súa actividade eco-
nómica, dado que o diálogo e o 
consenso son os principais 
elementos á hora de alcanzar 
un acordo duradeiro e benefi-
cioso para a maioría dos ci-
dadáns. 
 
6)Insta ao Goberno local e á 
Autoridade Portuaria a chegar 
a acordos sobre o plan e a or-
denación dos actuais terreos 
portuarios, introducindo algúns 
elementos para valorar: 
 
 
-A inclusión dun intercambia-
dor-estación ferroviaria tal e 
como aparece no PXOM. 
 
-A modificación da ordenación 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ción prevista, así como de los 
usos en la Zona I y Zona II, con 
el objetivo prioritario de su des-
tino a uso dotacional público 
(equipamientos y espacios li-
bres y zonas verdes públicos).  
 
-La conservación de los usos 
productivos, especialmente los 
vinculados al puerto pesquero, 
para los que se hace imprescin-
dible la no desafectación de to-
dos los terrenos previstos, con 
la consiguiente modificación 
del Convenio y del Plan Xeral. 
 
7)Insta al Gobierno local y a la 
Autoridad Portuaria a elaborar 
una propuesta conjunta, con 
ambas instituciones y los agen-
tes sociales, cívicos y políticos 
de la ciudad para la ordenación 
de los suelos portuarios, la uti-
lización de la lámina de agua y 
la coherencia y sostenibilidad 
del planeamiento entre el Puer-
to y los límites municipales en 
el Pasaje, dentro del documento 
EIDUS. 
 
Si me permite señalar, tenía que 
haberlo señalado al principio, 
que la moción que registramos 
originalmente hace varias se-
manas, fue modificada porque a 
lo largo de estas semanas nos 
llegó una aportación de la Ma-

prevista, así como dos usos na 
Zona I e Zona II, co obxectivo 
prioritario do seu destino a uso 
dotacional público (equipamen-
tos e espazos libres e zonas 
verdes públicos).  
 
-A conservación dos usos pro-
dutivos, especialmente os vin-
culados ao porto pesqueiro, 
para os que se fai imprescindi-
ble a non desafectación de to-
dos os terreos previstos, coa 
consecuente modificación do 
Convenio e do PXOM. 
 
7)Insta ao Goberno local e á 
Autoridade Portuaria a elabo-
rar unha proposta conxunta, 
con ambas as institucións e os 
axentes sociais, cívicos e políti-
cos da cidade para a ordena-
ción dos chans portuarios, a 
utilización da lámina de auga e 
a coherencia e sustentabilidade 
do plan entre o Porto e os lími-
tes municipais na Pasaxe, den-
tro do documento EIDUS. 
 
 
Se me permite sinalar, tiña que 
sinalalo ao principio, que a 
moción que rexistramos orixi-
nalmente hai varias semanas, 
foi modificada porque ao longo 
destas semanas chegounos un-
ha achega da Marea Atlántica. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

rea Atlántica. Fue la única apor-
tación que nos llegó por parte 
de la Marea Atlántica y tras va-
rios cambios y negociaciones a 
lo largo de estos días, pues, el 
resultado de esas incorporació-
nes, ese texto que acabo de leer. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Texto que se non me trabuco 
foi rexistrado tamén e polo tan-
to tiñan todos os Grupos a súa 
disposición. 
 
Votación de la urgencia de la 
tercera moción presentada 
por el Grupo Municiapl del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
Sometida por la Presidencia la 
presente moción a la preceptiva 
declaración de la urgencia se 
produce el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (PP) (10 
votos). 

Foi a única achega que nos 
chegou por parte da Marea 
Atlántica e tras varios cambios 
e negociacións ao longo destes 
días, pois, o resultado desas 
incorporaciónes, ese texto que 
acabo de ler. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Texto que se non me trabuco foi 
rexistrado tamén e polo tanto 
tiñan todos os Grupos a súa 
disposición. 
 
Votación da urxencia da ter-
ceira moción presentada polo 
Grupo Municiapl do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
 
Sometida pola presidencia a 
presente moción á preceptiva 
declaración da urxencia prodú-
cese o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) 
(10 votos). 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Ten a palabra de novo a señora 
Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Bueno la verdad es que en esto 
de los debates políticos suceden 
cosas sorprendentes.  
 
Antes en un debate una conce-
jala nos daba la bienvenida, a la 
conversión, a las políticas so-
ciales y bla, bla, bla… Y tengo 
que darle, también la bienveni-
da, si me permiten, me escapo 
así un momento a ella, porque 
precisamente fue Izquierda 
Unida, quien consagro el copa-
go de atención en este Salón de 

 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Ten a palabra de novo a señora 
Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Bo a verdade é que nisto dos 
debates políticos suceden cou-
sas sorprendentes.  
 
Antes nun debate unha conce-
lleira dábanos a benvida, á 
conversión, ás políticas sociais 
e bla, bla, bla…E teño que 
darlle, tamén a benvida, se me 
permiten, escápome así un mo-
mento a ela, porque precisa-
mente foi Esquerda Unida, 
quen consagrou o copago de 
atención neste Salón de Plenos 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Plenos por primera vez en la 
historia de esta ciudad. 
 
Pero la concejala del Partido 
Popular, antes decía que presen-
taba el Partido Socialista una 
moción con motivos electoralis-
tas. Que oportunidad para ha-
berse callado, señora Freire, 
porque por motivos electoralis-
tas, la Junta Electoral, acaba de 
suspender la presentación del 
Plan Estratégico, precisamente 
del puerto, diciendo que ese 
acto no se podía celebrar por-
que era electoralista. 
 
Bien, tratemos de hablar del 
puerto sin motivos electoralistas 
y tratemos de alcanzar un 
acuerdo.  También algunos 
concejales, hablaban antes qué 
había sucedido entre  el año 
2000 y ahora, alguien decía si 
en el año 2000 había una cosa, 
pues pasaron 15 años. 
 
En este caso han pasado 11 
desde aquellos convenios en los 
que se suscribió la remodela-
ción de la fachada interior del 
puerto interior y que formaría 
parte de la financiación entre el 
puerto exterior. 
 
Nosotros traemos hoy aquí esta 
moción con un triple objetivo, 

por primeira vez na historia 
desta cidade. 
 
Pero a concelleira do Partido 
Popular, antes dicía que pre-
sentaba o Partido Socialista 
unha moción con motivos elec-
toralistas. Que oportunidade 
para calarse, señora Freire, 
porque por motivos electoralis-
tas, a Xunta Electoral, acaba 
de suspender a presentación do 
Plan Estratéxico, precisamente 
do porto, dicindo que ese acto 
non se podía celebrar porque 
era electoralista. 
 
Ben, tratemos de falar do porto 
sen motivos electoralistas e tra-
temos de alcanzar un acordo.  
Tamén algúns concelleiros, fa-
laban antes que sucedera entre  
o ano 2000 e agora, alguén 
dicía se no ano 2000 había un-
ha cousa, pois pasaron 15 
anos. 
 
Neste caso pasaron 11 desde 
aqueles convenios nos que se 
subscribiu a remodelación da 
fachada interior do porto inte-
rior e que formaría parte do 
financiamento entre o porto 
exterior. 
 
Nós traemos hoxe aquí esta 
moción cun triplo obxectivo, o 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

el primero, reiterar la defensa 
del puerto exterior. El puerto 
exterior de esta ciudad, no es un 
capricho ni fue un capricho de 
nadie, ni una circunstancia, ni 
una cuestión que surgiera de la 
nada y, sino pregúntenle a los 
vecinos de los Castros, cuantos 
años llevan protestando por las 
descargas. O pregúntenle a los 
del Birloque, los Castros, Elvi-
ña o los de la calle Oleoducto, 
lo que uno debe de sentir vi-
viendo décadas encima de los 
tubos y sabiendo que bueno, 
pues que no se sabe, cual puede 
ser las posibilidades o la inse-
guridad que causa. 
 
O a los vecinos de Adormide-
ras, que vieron en sus puertas el 
enésimo naufragio. Esta ciudad 
vivió los efectos directos de tres 
naufragios y pidió y exigió un 
puerto exterior por aquello, por 
seguridad, pero también por 
buscar mayores calados y ma-
yores oportunidades de activi-
dad económica. Por lo tanto 
defendamos nuestro puerto ex-
terior sin complejos. Hagámos-
lo con seguridad y sin comple-
jos. 
 
Segundo, para promover un 
nuevo acuerdo y un nuevo con-
senso  porque entre los conve-

primeiro, reiterar a defensa do 
porto exterior. O porto exterior 
desta cidade, non é un capricho 
nin foi un capricho de ninguén, 
nin unha circunstancia, nin un-
ha cuestión que xurdise da na-
da e, senón pregúntenlle aos 
veciños dos Castros, cuantos 
anos levan protestando polas 
descargas. Ou pregúntenlle aos 
do Birloque, os Castros, Elviña 
ou os da rúa Oleoduto, o que 
un debe de sentir vivindo déca-
das encima dos tubos e sabendo 
que bo, pois que non se sabe, 
cal pode ser as posibilidades ou 
a inseguridade que causa. 
 
 
Ou aos veciños de Adormide-
ras, que viron nas súas portas o 
enésimo naufraxio. Esta cidade 
viviu os efectos directos de tres 
naufraxios e pediu e esixiu un 
porto exterior por aquilo, por 
seguridade, pero tamén por 
buscar maiores calados e 
maiores oportunidades de acti-
vidade económica. Por tanto 
defendamos o noso porto exte-
rior sen complexos. Fagámolo 
con seguridade e sen comple-
xos. 
 
Segundo, para promover un 
novo acordo e un novo consen-
so  porque entre os convenios 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

nios de 2004 y ahora han pasa-
do 11 años, pero lo que es más 
importante, además de once 
años, las circunstancias econó-
micas, sociales y urbanísticas 
no son las mismas. 
 
Probablemente las plusvalías 
que se contaban en aquel mo-
mento,  no sean posibles hoy. 
Pero además, probablemente, 
esta Coruña de hoy, exige vol-
ver a repensar esa fachada. Te-
nemos una oportunidad, que 
tiene muy pocas generaciones. 
Que tiene la generación que 
tuvo la que pudo ordenar Lina-
res Rivas o la que pudo crear 
los jardines. 
 
Bueno, pensemos qué queremos 
hacer de ese trozo que es un 
trozo espectacular. Pensemos 
qué queremos hacer con la fa-
chada más privilegiada de nues-
tra ciudad, recuperemos el sur. 
 
Y el tercer, que para eso hay 
que revisar esos convenios. No-
sotros lo hacemos apelando al 
consenso y al acuerdo y cree-
mos que ese consenso y ese 
acuerdo, debe reiterarlo el go-
bierno local, el alcalde y en to-
do caso, el ayuntamiento, pero 
debe liderarlo con todos noso-
tros, sin complejos, exigiendo 

de 2004 e agora pasaron 11 
anos, pero o que é máis impor-
tante, ademais de once anos, as 
circunstancias económicas, so-
ciais e urbanísticas non son as 
mesmas. 
 
Probablemente as plusvalías 
que se contaban naquel mo-
mento non  sexan posibles 
hoxe. Pero ademais, probable-
mente, esta Coruña de hoxe, 
esixe volver repensar esa fa-
chada. Temos unha oportuni-
dade, que ten moi poucas xera-
cións. Que ten a xeración que 
tivo a que puido ordenar Lina-
res Rivas ou a que puido crear 
os xardíns. 
 
Bo, pensemos que queremos 
facer dese anaco que é un ana-
co espectacular. Pensemos que 
queremos facer coa fachada 
máis privilexiada da nosa cida-
de, recuperemos o sur. 
 
E o terceiro, que para iso hai 
que revisar eses convenios. Nós 
facémolo apelando ao consenso 
e ao acordo e cremos que ese 
consenso e ese acordo, debe 
reiteralo o goberno local, o al-
calde e en todo caso, o conce-
llo, pero debe lideralo con to-
dos nós, sen complexos, esixin-
do ao porto exterior e as súas 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

al puerto exterior y sus cone-
xiones, pero siendo conscientes 
de que tenemos una oportuni-
dad que no han tenido genera-
ciones, decidir qué va a ser de 
esa fachada tan importante de la 
ciudad. Dedicarla a usos públi-
cos, a lo que haya que dedicar 
de vivienda, a lo mejor quere-
mos dedicar alguna parte á vi-
vienda pero tomarnos ese tiem-
po y pensar que hoy no es 2004 
y que el Estado, quizás pueda 
apoyarnos y ayudarnos a finan-
ciar esa obra de otra manera. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Dicíalle a Silvia, benvidas ás 
rectificacións, isto debe ser un-
ha rectificación pero como un 
mundo non. 
 
Hay que recordar que os conve-
nios de 2004, foron suscritos, 
por se alguén non o sabe, entre 
o Ministerio de Fomento, a 

conexións, pero sendo cons-
cientes de que temos unha 
oportunidade que non tiveron 
xeracións, decidir que vai ser 
desa fachada tan importante da 
cidade. Dedicala a usos públi-
cos, ao que haxa que dedicar 
de vivenda, se cadra queremos 
dedicar algunha parte á viven-
da pero tomarnos ese tempo e 
pensar que hoxe non é 2004 e 
que o Estado, quizais poida 
apoiarnos e axudarnos a finan-
ciar esa obra doutra maneira. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Dicíalle a Silvia, benvidas ás 
rectificacións, isto debe ser un-
ha rectificación pero como un 
mundo non. 
 
Hai que lembrar que os conve-
nios de 2004, foron subscritos, 
por se alguén non o sabe, entre 
o Ministerio de Fomento, a 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Xunta de Galiza e o Concello 
no ano 2004, sendo alcalde Pa-
co Vázquez, Francisco Váz-
quez, do Partido Socialista, 
quero lembrar. 
 
A las diecinueve horas y cinco 
minutos se ausenta del Salón 
de Sesiones la  señora Neira 
Fernández. 
 
E ademais eran uns convenios 
que recollían unha cuestión que 
era ilegal que foi que non se 
reservou, digamos, non se fixo 
a reserva do 10% que é precep-
tiva no que é o solo urbano non 
consolidado, e este é un dos 
motivos polo que o Grupo Mu-
nicipal do BNG, ten demanda-
do, ou ten impugnado o propio 
plan xeral, o propio PXOM, no 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galiza. Non só é una cuestión 
ideolóxica que tamén o é, pre-
tender vender o porto interior, 
os peiraos do porto interior para 
os intereses inmobiliarios espe-
culativos duns poucos, senón 
que tamén neste caso, pois con-
tiñan unha ilegalidade.  
 
O financiamento do porto exte-
rior, foi algo que foi cociñado 
entre o Partido Popular e o Par-
tido Socialista. Asinaba Paco 
Vázquez, pero tamén asinaba 

Xunta de Galicia e o Concello 
no ano 2004, sendo alcalde Pa-
co Vázquez, Francisco Váz-
quez, do Partido Socialista, 
quero lembrar. 
 
Ás dezanove horas e cinco mi-
nutos auséntase do Salón de 
Sesións a  señora Neira Fer-
nández. 
 
E ademais eran uns convenios 
que recollían unha cuestión que 
era ilegal que foi que non se 
reservou, digamos, non se fixo 
a reserva do 10% que é precep-
tiva non que é o só urbano non 
consolidado, e este é un dos 
motivos polo que o Grupo Mu-
nicipal do BNG, ten demanda-
do, ou ten impugnado o propio 
plan xeral, o propio PXOM, no 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia. Non só é unha cuestión 
ideolóxica que tamén o é, pre-
tender vender o porto interior, 
os peiraos do porto interior 
para os intereses inmobiliarios 
especulativos duns poucos, Se-
nón que  tamén neste caso, pois 
contiñan unha ilegalidade.  
 
O financiamento do porto exte-
rior, foi algo que foi cociñado 
entre o Partido Popular e o 
Partido Socialista. Asinaba Pa-
co Vázquez, pero tamén asina-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Álvarez Cascos, pero  tamén 
noutro momento, pois, é minis-
tro do señor Aznar. Nese mo-
mento ministro do señor Aznar, 
do Partido Popular, tamén, que-
ro lembrar. 
 
Polo tanto é un modelo de fi-
nanciamento que nós, ademais, 
desde o BNG, cuestionamos 
desde o comezo. É un modelo 
de financiamento que, como 
dicimos, beneficia a uns poucos 
e non a maioría da nosa cidade. 
A maioría da cidadanía. Aquí o 
importante, eu creo, ademais, é 
que o porto interior ten que 
manter e fomentar a súa activi-
dade orixinal, comercial e de 
pesca  como sector productivo 
que é, que xera riqueza e postos 
de traballo estabeis. Que a posta 
en marcha do porto exterior, 
non pode supor a eliminación e 
a desaparición do porto interior 
ou a eliminación do porto inte-
rior. O porto exterior terán que 
ir un tipo de empresas, determi-
nadas actividades que como 
dicía, a señora Barcón, pois, 
teñen molestado aos veciños 
dos Castros durante anos e no 
interior terán que manterse al-
gunhas actividades e fomentar-
se outras novas. 
 
Desde logo, como digo, nós 

ba Álvarez Cascos, pero  tamén 
noutro momento, pois, é minis-
tro do señor Aznar. Nese mo-
mento ministro do señor Aznar, 
do Partido Popular, tamén, 
quero lembrar. 
 
Polo tanto é un modelo de fi-
nanciamento que nós, ademais, 
desde o BNG, cuestionamos 
desde o comezo. É un modelo 
de financiamento que, como 
dicimos, beneficia a uns poucos 
e non a maioría da nosa cida-
de. A maioría da cidadanía. 
Aquí o importante, eu creo, 
ademais, é que o porto interior 
ten que manter e fomentar a 
súa actividade orixinal, comer-
cial e de pesca  como sector 
produtivo que é, que xera ri-
queza e postos de traballo esta-
beis. Que a posta en marcha do 
porto exterior, non pode supor 
a eliminación e a desaparición 
do porto interior ou a elimina-
ción do porto interior. O porto 
exterior terán que ir un tipo de 
empresas, determinadas activi-
dades que como dicía, a señora 
Barcón, pois, teñen molestado 
aos veciños dos Castros duran-
te anos e no interior terán que 
manterse algunhas actividades 
e fomentarse  outras novas. 
 
Desde logo, como digo, nós non 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

non apoiamos en ningún mo-
mento, o financiamento, o mo-
delo de financiamento do porto 
exterior e os obxectivos eran 
escuros, ademais, nese momen-
to e seguen sendo mentras es-
tean vixentes estes convenios. 
 
Non entendo por que resulta 
que agora cambiou todo tanto. 
Eu creo que non cambiou tanto. 
Eu creo que agora o que se que-
re é rectificar pero eu creo que 
as circunstancias desde logo, 
que levaron a iso, son as mes-
mas. Son os intereses especula-
tivos urbanísticos duns poucos, 
pois, como digo. 
 
Nós pensamos que un porto ex-
terior ten que financiarse, así o 
defendemos sempre, con cargo 
aos orzamentos xerais do Esta-
do como foi o caso do porto 
exterior de Xixón que non sei 
por que o porto exterior da Co-
ruña non se pode financiar con 
orzamento xeral do Estado. E 
ademais cremos que hai que 
poñer en marcha, canto antes a 
conexión ferroviaria co porto 
exterior que permitiría ademais 
que viñesen aquí, que  poidesen 
financiar, tamén, o porto exte-
rior desde Europa, con fondos 
europeos. 
 

apoiamos en ningún momento, 
o financiamento, o modelo de 
financiamento do porto exterior 
e os obxectivos eran escuros, 
ademais, nese momento e se-
guen sendo mentras estean vi-
xentes estes convenios. 
 
Non entendo por que resulta 
que agora cambiou todo tanto. 
Eu creo que non cambiou tanto. 
Eu creo que agora o que se 
quere é rectificar pero eu creo 
que as circunstancias desde 
logo, que levaron a iso, son as 
mesmas. Son os intereses espe-
culativos urbanísticos duns 
poucos, pois, como digo. 
 
Nós pensamos que un porto 
exterior ten que financiarse, así 
o defendemos sempre, con car-
go aos orzamentos xerais do 
Estado como foi o caso do por-
to exterior de Xixón que non sei 
por que o porto exterior da Co-
ruña non se pode  financiar co 
orzamento xeral do Estado. E 
ademais cremos que hai que 
poñer en marcha, canto antes a 
conexión ferroviaria co porto 
exterior que permitiría ademais 
que viñesen aquí, que  poidesen 
financiar, tamén, o porto exte-
rior desde Europa, con fondos 
europeos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

E é a grande esquecida, ade-
mais tradicionalmente  nos or-
zamentos do estado e, incluso, 
unha reivindicación de empre-
sas  que se queren instalar aquí. 
Polo tanto o modelo de finan-
ciamento é máis que… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Perdón. 
 
E máis que cuestionabel, benvi-
da a rectificación do Partido 
Socialista e engado o tema da 
ilegalidade dos actuáis conve-
nios pola falta de reserva do 
10%. 
 
Presidencia 
 
Grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo do Partido Popular, 
señor Fernández. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Buenas tardes de nuevo. 
 
Me gustaría recordar en primer 
lugar que el Partido Popular ha 
estado siempre, está  y estará en 

E é a grande esquecida, ade-
mais tradicionalmente  nos or-
zamentos do estado e, mesmo, 
unha reivindicación de empre-
sas  que se queren instalar 
aquí. Polo tanto o modelo de 
financiamento é máis que… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Perdón. 
 
E máis que cuestionabel, ben-
vida a rectificación do Partido 
Socialista e engado o tema da 
ilegalidade dos actuais conve-
nios pola falta de reserva do 
10%. 
 
Presidencia 
 
Grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo do Partido Popu-
lar, señor Fernández. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Boas tardes de novo. 
 
 Gustaríame lembrar en 
primeiro lugar que o Partido 
Popular ha estado sempre, está  



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

la defensa de la ciudad de La 
Coruña, de su puerto y de la 
mejor relación posible entre 
puerto-ciudad y así seguiremos 
estando. 
 
Y esto no son sólo palabras, en 
algunas de las cosas que hemos 
hecho en los últimos años, 
pues, permítame recordarles , 
por ejemplo, el acuerdo con el 
Ministerio de Fomento y con 
Arteixo para el trazado del tren 
al puerto exterior ya consen-
suado… 
 
A las diecinueve horas y diez 
minutos se ausenta del Salón 
de Sesiones la señora Delso 
Carreira. 
 
… y en evaluación ambiental 
que permitirá próximamente 
que el carbón pueda salir de la 
ciudad y pueda ser llevado al 
puerto exterior que es una de-
manda histórica de Los Castros. 
O el acuerdo con REPSOL, pa-
ra el tratado de las instalaciones 
de la dársena interior a la exte-
rior que permitirá, también, en 
unos años eliminar ese oleoduc-
to. Son cosas hechas muy re-
cientemente. 
 
En segundo lugar, me gustaría 
recordar que más allá pues de 

e estará na defensa da cidade 
da Coruña, do seu porto e da 
mellor relación posible entre 
porto-cidade e así seguiremos 
estando. 
 
E isto non son só palabras, 
nalgunhas das cousas que fi-
xemos nos últimos anos, pois, 
permítame lembrarlles por 
exemplo, o acordo co Ministe-
rio de Fomento e con Arteixo 
para o trazado do tren ao porto 
exterior xa consensuado… 
 
 
Ás dezanove horas e dez minu-
tos auséntase do Salón de Se-
sións a señora Delso Carreira. 
 
 
…e en avaliación ambiental 
que permitirá proximamente 
que o carbón poida saír da ci-
dade e poida ser levado ao por-
to exterior que é unha demanda 
histórica dos Castros. Ou o 
acordo con REPSOL, para o 
tratado das instalacións da 
dársena interior á exterior que 
permitirá, tamén, nuns anos 
eliminar ese oleoduto. Son cou-
sas feitas moi recentemente. 
 
En segundo lugar, gustaríame 
lembrar que máis aló pois de 
diferenzas puntuais ou de crite-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

diferencias puntuales o de crite-
rio, la ciudad como conjunto, la 
ciudad siempre ha estado y ac-
tuado con su puerto de un mo-
delo de una forma  de un acuer-
do general. En una unidad de 
acción de la ciudad. 
 
Y en el puerto exterior por su 
transcendencia, creemos que 
debería tratarse, pues, con este 
consenso y unidad y también, 
pues, pensamos que debía de 
tratarse de una forma algo más 
rigurosa que lo que hemos visto 
en esta moción, que como bien 
decía la concejala del PSOE, se 
ha cambiado a última hora. No-
sotros no aportamos nada por-
que estábamos de acuerdo con 
la primera moción. Creemos 
que la segunda lo que hace es 
dificultar la negociación, difi-
cultar ese consenso, dificultar el 
convenio con otras administra-
ciones y por lo tanto, queremos 
que empeora y por eso no ha-
bíamos hecho ninguna alega-
ción a la primera, porque la 
primera, nos parecía más apro-
piada. 
 
Estoy de acuerdo con los de los 
once años, el convenio, y seño-
ra Veira, siento recordárselo, se 
incorpora al  Plan General y se 
bendice por este pleno, solo con 

rio, a cidade como conxunto, a 
cidade sempre estivo e actuou 
co seu porto dun modelo dunha 
forma dun acordo xeral. Nunha 
unidade de acción da cidade. 
 
 
 
E no porto exterior pola súa 
transcendencia, cremos que 
debería tratarse, pois, con este 
consenso e unidade e tamén, 
pois, pensamos que debía de 
tratarse dunha forma algo máis 
rigorosa que o que vimos nesta 
moción, que como ben dicía a 
concelleira do PSOE, cambiou-
se a última hora. Nós non 
achegamos nada porque esta-
bamos de acordo coa primeira 
moción. Cremos que a segunda 
o que fai é dificultar a negocia-
ción, dificultar ese consenso, 
dificultar o convenio con outras 
administracións e por tanto, 
queremos que empeora e por 
iso non fixemos ningunha ale-
gación á primeira, porque a 
primeira, parecíanos máis 
apropiada. 
 
 
Estou de acordo cos dos once 
anos, o convenio, e señora Vei-
ra, sinto lembrarllo, incorpóra-
se ao  Plan Xeral e bendíse por 
este pleno, só cos votos do 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

los votos del PSOE y del BNG, 
del BNG en el año 2009, votado 
en este pleno, tienen usted el 
acta para su disposición, se 
aprueba el convenio, se vota el 
convenio expresamente y se 
incorpora al Plan General, seño-
ra Avia. 
 
Y no es ilegal porque la ley en 
el artículo 47.5 dice expresa-
mente que en operaciones de 
transformación de infraestructu-
ras portuarias se exime si es 
para la financiación de infraes-
tructuras de interés general. Y 
lo dice expresamente y por eso 
tiene todos los informes favora-
bles de la tres administraciones 
y por eso, supongo, que lo votó 
su Grupo en el año 2009 favo-
rablemente. 
 
Pero lo que sí que de verdad 
entendemos, no ya como un 
cambio, usted decía que era un 
cambio de opinión, estamos 
aquí hablando de cinismo mu-
chas veces en este… Sino como 
un auténtico cambio de chaque-
ta político es lo del PSOE, por-
que si hay alguien que ha esta-
do en todas las votaciones favo-
rables de este asunto es el 
PSOE, en los dos convenios. En 
el primero, votado y firmado 
por el alcalde socialista, el que 

PSOE e do BNG, do BNG no 
ano 2009, votado neste pleno, 
teñen vostede o acta para a súa 
disposición, apróbase o conve-
nio, vótase o convenio expre-
samente e incorpórase ao Plan 
Xeral, señora Avia. 
 
 
E non é ilegal porque a lei no 
artigo 47.5 di expresamente 
que en operacións de transfor-
mación de infraestruturas por-
tuarias exímese se é para o fi-
nanciamento de infraestruturas 
de interese xeral. E dio expre-
samente e por iso ten todos os 
informes favorables da tres 
administracións e por iso, su-
poño, que o votou o seu Grupo 
no ano 2009 favorablemente. 
 
 
Pero o que si que de verdade 
entendemos, non xa como un 
cambio, vostede dicía que era 
un cambio de opinión, estamos 
aquí falando de cinismo moitas 
veces en leste? Senón como un 
auténtico cambio de chaqueta 
político é o do PSOE, porque se 
hai alguén que estivo en todas 
as votacións favorables deste 
asunto é o PSOE, nos dous 
convenios. No primeiro, votado 
e asinado polo alcalde socialis-
ta, o que propón e compromete 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

propone y compromete a la ciu-
dad y en el segundo, ya sola-
mente se firma con la Ministra 
de Fomento, Magdalena Álva-
rez, los dos del PSOE. Y ade-
más se aprueba en el dos mil 
nueve y se incorpora en conve-
nio al Plan General con los vo-
tos favorables del PSOE y 
BNG. 
 
Pero, perdón, y acabo en ya, por 
ser algo más positivos en una 
infraestructura de este tipo en 
las líneas de intentar buscar el 
consenso. Creemos, igual que 
ha dicho el PSOE, que es nece-
sario ese diálogo constructivo. 
También creemos que tiene que 
participar toda la ciudadanía, 
toda la representación social y 
los Grupos de este Pleno, tam-
bién entendemos que la Marea 
debe liderar y además, creemos 
que tiene que partir de un 
acuerdo con la autoridad por-
tuaria y en diálogo con la auto-
ridad portuaria, no con una 
agresión y continuas agresiones 
al puerto y a la autoridad por-
tuaria. 
 
Por lo tanto, creemos, sí a ese 
diálogo. Es posible cambiar co-
sas, muchas de ellas es deseable 
cambiarlas y estaremos a favor 
con un diálogo constructivo no 

á cidade e no segundo, xa 
soamente asínase coa Ministra 
de Fomento, Magdalena Álva-
rez, os dous do PSOE. E ade-
mais apróbase no dous mil no-
ve e incorpórase en convenio 
ao Plan Xeral cos votos favo-
rables do PSOE e BNG. 
 
 
 
Pero, perdón, e acabo en xa, 
por ser algo máis positivos 
nunha infraestrutura deste tipo 
nas liñas de tentar buscar o 
consenso. Cremos, igual que 
dixo o PSOE, que é necesario 
ese diálogo construtivo. Tamén 
cremos que ten que participar 
toda a cidadanía, toda a repre-
sentación social e os Grupos 
deste Pleno, tamén entendemos 
que a Marea debe liderar e 
ademais, cremos que ten que 
partir dun acordo coa autori-
dade portuaria e en diálogo 
coa autoridade portuaria, non 
cunha agresión e continuas 
agresións ao porto e a autori-
dade portuaria. 
 
 
Por tanto, cremos, si a ese diá-
logo. É posible cambiar cousas, 
moitas delas é desexable cam-
bialas e estaremos a favor cun 
diálogo construtivo non ata-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

atacando la Autoridad Portua-
ria, sino, si me permiten traba-
jando y proponemos que se cree 
a partir del 20 de diciembre… 
 
Presidencia 
 
Vai rematando señor Fernán-
dez. 
 
A las diecinueve horas y trece 
minutos, entra en el Salón de 
Sesiones la señora Delso Ca-
rreira. 
 
… porque nos tememos que 
esta moción no tiene más que 
un carácter electoralista a corto 
plazo, pues a partir del 20 de 
diciembre que trabajemos se-
riamente con lo que merece 
nuestro puerto exterior que es 
con lo más importante. Primero, 
acabarlo porque está sin acabar 
y acabar sus infraestructuras de 
acceso y segundo ponernos de 
acuerdo todos en cómo quere-
mos transformar eso. Pero con 
acuerdo, con seriedad y yo creo 
que a través de  un grupo de 
trabajo en el que participe toda 
la sociedad. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 

cando a Autoridade Portuaria, 
senón, se me permiten traba-
llando e propoñemos que se cre 
a partir do 20 de decembro… 
 
Presidencia 
 
Vai rematando señor Fernán-
dez. 
 
Ás dezanove horas e trece mi-
nutos, entra no Salón de Se-
sións a señora Delso Carreira. 
 
 
…porque nos tememos que esta 
moción non ten máis que un 
carácter electoralista a curto 
prazo, pois a partir do 20 de 
decembro que traballemos se-
riamente co que merece o noso 
porto exterior que é co máis 
importante. Primeiro, acabalo 
porque está sen acabar e aca-
bar as súas infraestruturas de 
acceso e segundo poñernos de 
acordo todos en como quere-
mos transformar iso. Pero con 
acordo, con seriedade e eu creo 
que a través dun  grupo de tra-
ballo no que participe toda a 
sociedade. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Moitas grazas, señor Fernández. 
 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Gracias, alcalde. 
 
Bueno, arrancar decindo ou ex-
plicitando o noso compromiso 
total co porto exterior, indepen-
dentemente das declaracións 
terxiversadas, e eu o sufrín, o 
sea, do noso alcalde, eu o sufrín 
no meu corpo a súa defensa no 
Consello de Administración da 
Autoridade Portuaria, que 
bueno, aquí se fala de electora-
lismo e partidismo, efectiva-
mente un espacio moi agresivo, 
coas novas incorporacións, coa 
diferencia, un espazo partidista 
e electoralista, como demostra 
efectivamente o comentaba a 
concelleira  Mar Barcón a anu-
lación pola Xunta Electoral da 
presentación do Plan Estratéxi-
co, que por certo a denuncia foi 
de iniciativa do Grupo de Ma-
rea. 
 
A las diecinueve horas y 
quince minutos entra en el 
Salón de Sesiones las señora 
Neira Fernández. 
 

Moitas grazas, señor Fernán-
dez. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas, alcalde. 
 
Bo, arrincar decindo ou expli-
citando o noso compromiso to-
tal co porto exterior, indepen-
dentemente das declaracións 
terxiversadas, e eu o sufrín, ou 
sexa, do noso alcalde, eu o su-
frín no meu corpo a súa defen-
sa no Consello de Administra-
ción da Autoridade Portuaria, 
que bo, aquí se fala de electo-
ralismo e partidismo, efectiva-
mente un espazo moi agresivo, 
coas novas incorporacións, coa 
diferenza, un espazo partidista 
e electoralista, como demostra 
efectivamente o comentaba a 
concelleira  Mar Barcón a anu-
lación pola Xunta Electoral da 
presentación do Plan Estratéxi-
co, que por certo a denuncia foi 
de iniciativa do Grupo de Ma-
rea. 
 
Ás dezanove horas e quince 
minutos entra no Salón de Se-
sións as señora Neira Fernán-
dez. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Bueno. Independentemente do 
noso compromiso absoluto co 
porto exterior, o alcalde, no 
momento en que fixo a crítica, 
criticaba a súa xestión  e non a 
infraestructura que supón que 
entendemos que parecía  que 
vai a ser primordial. Bueno, non 
cremos que sea xusto financialo 
a través da depredación do solo 
e da especulación do solo que 
actualmente supón os mulles de 
San Diego e Calvo Sotelo. 
 
Bueno. Nós independientemen-
te diso, e como, bueno, eu creo 
que a moción está suficiente-
mente pormenorizada, o que 
pretendemos, bueno, pelexamos 
pola súa viabilidade, buscando 
novos inversores externos, co-
mo o meu compañeiro e conce-
llerio de Emprego, buscou ou 
procurou na súa visita a China. 
Isto non que ten que ver co por-
to exterior. 
 
E no que ten que ver coa orde-
nación do porto interior, bueno, 
nos sumamos loxicamente á 
moción. Unha moción que foi 
traballada a inciativa do PSOE, 
pero que foi traballada seria-
mente polo Grupo do Goberno 
porque esta moción foi modifi-
cada atendendo ás nosas reivin-
dicacións. Entendemos que está 

Bo. Independentemente do noso 
compromiso absoluto co porto 
exterior, o alcalde, no momento 
en que fixo a crítica, criticaba a 
súa xestión  e non a infraestru-
tura que supón que entendemos 
que parecía  que vai a ser pri-
mordial. Bo, non cremos que 
sexa xusto financialo a través 
da depredación do solo e da 
especulación do solo que ac-
tualmente supón os peiraos de 
San Diego e Calvo Sotelo. 
 
Bo. Nós independentemente 
diso, e como, bo, eu creo que a 
moción está suficientemente 
pormenorizada, o que preten-
demos, bo, pelexamos pola súa 
viabilidade, buscando novos 
investidores externos, como o 
meu compañeiro e concellerio 
de Emprego, buscou ou procu-
rou na súa visita a China. Isto 
no que ten que ver co porto ex-
terior. 
 
E no que ten que ver coa orde-
nación do porto interior, bo, 
sumámonos loxicamente á mo-
ción. Unha moción que foi tra-
ballada a inciativa do PSOE, 
pero que foi traballada seria-
mente polo Grupo do Goberno 
porque esta moción foi modifi-
cada atendendo ás nosas 
reivindicacións. Entendemos 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

suficientemente pormenorizada 
e iso que apunta, bueno, pois, 
solicitamos alí onde puidemos, 
tanto no ministerio, como nos 
medios, como neste Pleno, por 
suposto e tamén, lóxicamente 
no Consello de Administración 
do Porto, sen moito éxito por 
desgracia, pero, bueno, o segui-
remos facendo porque conside-
ramos que é o xusto. 
 
 
Entendemos que é necesaria 
unha ordenación menos especu-
lativa, protexer, sobre todo o 
uso público do solo, manter 
usos produtivos nas zonas nas 
que se pretende desenvolver 
nova edificación, que o plan 
que se pretende tanto para San 
Diego, como Calvo Sotelo, con 
catrocentos mil metros cuadra-
dos, no peirao de San Diego, e 
cincuenta mil metros cuadrados 
de terciario no peirao de Calvo 
Sotelo, pois, parece que non 
depende ou que non ten que ver 
cun modelo actual e sostible e 
entendemos que iso nos ten que 
levar a redacción do novo con-
venio que mude o redactado no 
2004 fai nada máis e nada me-
nos que 11 anos. 
 
E por isto que este goberno li-
dera un novo modelo de cidade, 

que está suficientemente por-
menorizada e iso que apunta, 
bo, pois, solicitamos alí onde 
puidemos, tanto no ministerio, 
como nos medios, como neste 
Pleno, por suposto e tamén, 
lóxicamente no Consello de 
Administración do Porto, sen 
moito éxito por desgraza, pero, 
bo,  o seguiremos facendo por-
que consideramos que é o xus-
to. 
 
Entendemos que é necesaria 
unha ordenación menos espe-
culativa, protexer, sobre todo o 
uso público do solo, manter 
usos produtivos nas zonas nas 
que se pretende desenvolver 
nova edificación, que o plan 
que se pretende tanto para San 
Diego, como Calvo Sotelo, con 
catrocentos mil metros cadra-
dos, no peirao de San Diego, e 
cincuenta mil metros cadrados 
de terciario no peirao de Calvo 
Sotelo, pois, parece que non 
depende ou que non ten que ver 
cun modelo actual e sostible e 
entendemos que iso tennos que 
levar a redacción do novo con-
venio que mude o redactado 
non 2004 fai nada máis e nada 
menos que 11 anos. 
 
E por isto que este goberno li-
dera un novo modelo de cidade, 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

neste caso, como a humaniza-
ción de Alfonso Molina, e 
bueno, saudamos a incorpora-
ción do Grupo Municipal do 
PSOE a  esta nova línea urba-
nística e entendemos que, 
bueno, é necesario un modelo 
que deixa atrás e que non repita 
operacións como o da Marina, 
onde as murallas do Parrote, 
por poñer un exemplo, berce a 
cidade, foron convertidas nun 
aparcamento soterrado. 
 
Eu creo que é momento doutro 
tipo de cidade e este Grupo de 
Goberno, pois, vai loitar para 
que así sexa. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
 
Procedemos á votación da mo-
ción. 
 
Votación de la tercera moción 
presentada por el Grupo Mu-
nicipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Seguidamente por la Presiden-
cia se somete a votación la ter-
cera moción presentada por el 
Grupo Municipal del Partido 

neste caso, como a humaniza-
ción de Alfonso Molina, e bo, 
saudamos a incorporación do 
Grupo Municipal do PSOE a 
esta  nova liña urbanística e 
entendemos que, bo, é necesa-
rio un modelo que deixa atrás e 
que non repita operacións co-
mo o da Mariña, onde as mura-
llas do Parrote, por poñer un 
exemplo, berce a cidade, foron 
convertidas nun aparcamento 
soterrado. 
 
Eu creo que é momento doutro 
tipo de cidade e este Grupo de 
Goberno, pois, vai loitar para 
que así sexa. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
 
Procedemos á votación da mo-
ción. 
 
Votación da terceira moción 
presentada polo Grupo Muni-
cipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a terceira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Socialista (PSdeG-PSOE), pro-
duciéndose el siguiente  resul-
tado: 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a Moción 
 
144 – Defensa del puerto exte-
rior y la ordenación de los 
muelles de A Coruña. 
 
El Pleno Municipal da Coruña 
 
Primero.- Se manifiesta, una 
vez más, en la plena defensa del 
Puerto Exterior, como infraes-
tructura clave en el desarrollo 

(PSdeG-PSOE), producíndose 
o seguinte  resultado: 
 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 abs-
tencións). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a Moción 
 
144 – Defensa do porto exte-
rior e a ordenación dos peiraos 
da Coruña. 
 
O Pleno Municipal da Coruña. 
 
Primeiro.-Maniféstase, unha 
vez máis, na plena defensa do 
Porto Exterior, como infraes-
trutura crave no desenvolve-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

de la ciudad, del área y del nor-
te de Galicia. Como eje verte-
brador de la industria metropo-
litana. Como punto, central y 
esencial de los tráficos de gra-
neles y el tráfico de mercancías 
generales que ligan a nuestra 
ciudad y nuestro tejido empre-
sarial e industrial con operado-
res de todo el mundo. 
 
En segundo lugar, reitera, de 
nuevo, la defensa del Puerto 
Exterior como garante de la se-
guridad de la ciudad y su en-
torno, tras los desastres ambien-
tales consecuencia de los nau-
fragios vividos en nuestras cos-
tas, tras años de descargas de 
carbón bajo las ventanas del 
barrio de Os Castros y con la 
huella del oleoducto recorrien-
do nuestras calles.  
 
En tercer lugar, insta al Minis-
terio de Defensa, al Ministerio 
de  Fomento, perdón,  a que 
complete los accesos viarios y 
ferroviarios previstos al Puerto 
Exterior, imprescindibles para 
la plena operatividad y explota-
ción del mismo. 
 
En cuarto lugar, insta al Minis-
terio de Fomento a activar la 
Comisión de Seguimiento pre-
vista en el convenio firmado 

mento da cidade, da área e do 
norte de Galicia. Como eixo 
vertebrador da industria me-
tropolitana. Como punto, cen-
tral e esencial dos tráficos de 
graneis e o tráfico de mercado-
rías xerais que ligan á nosa 
cidade e o noso tecido empre-
sarial e industrial con operado-
res de todo o mundo. 
 
En segundo lugar, reitera, de 
novo, a defensa do Porto Exte-
rior como garante da segurida-
de da cidade e a súa contorna, 
tras os desastres ambientais 
consecuencia dos naufraxios 
vividos nas nosas costas, tras 
anos de descargas de carbón 
baixo as xanelas do barrio de 
Os Castros e coa pegada do 
oleoduto percorrendo as nosas 
rúas.  
 
En tercer lugar, insta ao Minis-
terio de Fomento a que comple-
te os accesos viarios e ferrovia-
rios previstos ao Porto Exte-
rior, imprescindibles para a 
plena operatividade e explota-
ción do mesmo. 
 
 
En cuarto lugar insta ao Minis-
terio de Fomento a activar a 
Comisión de Seguimento pre-
vista no convenio asinado polas 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

por las administraciones el 2 de 
febrero de 2004 para la reorde-
nación de los terrenos portua-
rios, con el objeto de garantizar 
sus principales objetivos: mejo-
rar la estructura urbanística de 
la ciudad y velar por la cons-
trucción del Puerto Exterior, 
según se recoge en el propio 
convenio. 
 
Como objetivos de dicha Comi-
sión y de la correlativa negocia-
ción inter-administrativa debe 
ser prioritario lo siguiente:  
 
a)Revisión de los Convenios de 
2004, tanto respecto de las de-
terminaciones del planeamiento 
sobre las áreas a desafectar co-
mo de las previsiones de finan-
ciamiento del puerto exterior 
procedente de la enajenación de 
terrenos portuarios. Revisión de 
los Convenios que debe necesa-
riamente incorporarse al propio 
Plan Xeral  da Coruña mediante 
su modificación parcial. 
 
b)Modificación de las  condi-
ciones de financiación del Puer-
to Exterior, a concretar en un 
nuevo Convenio de Normaliza-
ción Financiera y su posterior 
traslado al Plan de Empresa de 
la Autoridad Portuaria, inclu-
yendo la necesaria asunción por 

administracións o 2 de febreiro 
de 2004 para a reordenación 
dos terreos portuarios, co 
obxecto de garantir os seus 
principais obxectivos: mellorar 
a estrutura urbanística da ci-
dade e velar pola construción 
do Porto Exterior, segundo re-
cóllese no propio convenio. 
 
 
Como obxectivos da devandita 
Comisión e da correlativa ne-
gociación inter-administrativa 
debe ser prioritario o seguinte :  
 
a)Revisión dos Convenios de 
2004, tanto respecto das deter-
minacións do plan sobre as 
áreas a desafectar como das 
previsións de financiamento do 
porto exterior procedente do 
alleamento de terreos portua-
rios. Revisión dos Convenios 
que debe necesariamente in-
corporarse ao propio PXOM 
da Coruña mediante a súa mo-
dificación parcial. 
 
b)Modificación das condicións 
de financiamento do Porto Ex-
terior, a concretar nun novo 
Convenio de Normalización 
Financeira e o seu posterior 
traslado ao Plan de Empresa 
da Autoridade Portuaria, in-
cluíndo a necesaria asunción 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

fondos estatales y portuarios de 
la financiación de las obras del 
puerto exterior y de sus cone-
xiones.  
 
5)Insta a las administraciones 
involucradas en el desarrollo 
del Puerto Exterior y el futuro 
del Puerto Interior a sentarse, 
dialogar y alcanzar acuerdos 
que beneficien a la ciudad, a su 
trama urbana y a su actividad 
económica, dado que el diálogo 
y el consenso son los principa-
les elementos a la hora de al-
canzar un acuerdo duradero y 
beneficioso para la mayoría de 
los ciudadanos. 
 
6)Insta al Gobierno local y a la 
Autoridad Portuaria a llegar a 
acuerdos sobre el planeamiento 
y la ordenación de los actuales 
terrenos portuarios, introdu-
ciendo algunos elementos a va-
lorar: 
-La inclusión de un intercam-
biador-estación ferroviaria tal y 
como aparece en el Plan Xeral 
 
-La modificación de la ordena-
ción prevista, así como de los 
usos en la Zona I y Zona II, con 
el objetivo prioritario de su des-
tino a uso dotacional público 
(equipamientos y espacios li-
bres y zonas verdes públicos).  

por fondos estatais e portuarios 
do financiamento das obras do 
porto exterior e das súas cone-
xións.  
 
5)Insta ás administracións in-
volucradas no desenvolvemento 
do Porto Exterior e o futuro do 
Porto Interior a sentar, dialo-
gar e alcanzar acordos que be-
neficien á cidade, á súa trama 
urbana e á súa actividade eco-
nómica, dado que o diálogo e o 
consenso son os principais 
elementos á hora de alcanzar 
un acordo duradeiro e benefi-
cioso para a maioría dos ci-
dadáns. 
 
6)Insta ao Goberno local e á 
Autoridade Portuaria a chegar 
a acordos sobre o plan e a or-
denación dos actuais terreos 
portuarios, introducindo algúns 
elementos para valorar: 
 
-A inclusión dun intercambia-
dor-estación ferroviaria tal e 
como aparece no PXOM. 
 
-A modificación da ordenación 
prevista, así como dos usos na 
Zona I e Zona II, co obxectivo 
prioritario do seu destino a uso 
dotacional público (equipamen-
tos e espazos libres e zonas 
verdes públicos).  



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
-La conservación de los usos 
productivos, especialmente los 
vinculados al puerto pesquero, 
para los que se hace imprescin-
dible la no desafectación de to-
dos los terrenos previstos, con 
la consiguiente modificación 
del Convenio y del Plan Xeral. 
 
7)Insta al Gobierno local y a la 
Autoridad Portuaria a elaborar 
una propuesta conjunta, con 
ambas instituciones y los agen-
tes sociales, cívicos y políticos 
de la ciudad para la ordenación 
de los suelos portuarios, la uti-
lización de la lámina de agua y 
la coherencia y sostenibilidad 
del planeamiento entre el Puer-
to y los límites municipales en 
el Pasaje, dentro del documento 
EIDUS. 
 
Mociones presentadas por el 
Grupo Municipal del Partido 
Popular (PP) 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moción do Grupo Popular so-
bre Impuestazo. 
 
Señor Coira. 
 

 
-A conservación dos usos pro-
dutivos, especialmente os vin-
culados ao porto pesqueiro, 
para os que se fai imprescindi-
ble a non desafectación de to-
dos os terreos previstos, coa 
consecuente modificación do 
Convenio e do PXOM. 
 
7)Insta ao Goberno local e á 
Autoridade Portuaria a elabo-
rar unha proposta conxunta, 
con ambas as institucións e os 
axentes sociais, cívicos e políti-
cos da cidade para a ordena-
ción dos chans portuarios, a 
utilización da lámina de auga e 
a coherencia e sustentabilidade 
do plan entre o Porto e os lími-
tes municipais na Pasaxe, den-
tro do documento EIDUS. 
 
 
Mocións presentadas polo 
Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moción do Grupo Popular so-
bre Impuestazo. 
 
Señor Coira. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Primera moción del Grupo 
Municipal del Partido Popu-
lar, sobre el Impuestazo. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Buenas tardes a todos los veci-
nos que nos acompañan, a los 
trabajadores de los distintos 
medios de comunicación, a los 
miembros de la Corporación y a 
aquellos vecinos que nos siguen 
por streaming. 
 
A las diecinueve horas y die-
cisiete minutos se ausentan 
del Salón de Sesiones el Exc-
mo. Sr. Alcalde,  el señor Fer-
nández  Prado y el señor Va-
rela Gómez. 
 
El Grupo Municipal del Partido 
Popular, presenta la siguiente 
moción: 
 
La Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno, acuerda por 
unanimidad: 
 
Instar al Gobierno municipal a. 
 
Primero.-Aplicar al IBI urbano 
el tipo impositivo vigente en las 
Ordenanzas Fiscales del 2011, 
es decir, el 0,541, en lugar del 
0,6 por cien aprobado por Ma-
rea y PSOE que se niega a re-

Primera moción do Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
sobre o Impuestazo. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Boas tardes a todos os veciños 
que nos acompañan, aos traba-
lladores dos distintos medios de 
comunicación, aos membros da 
Corporación e a aqueles veci-
ños que nos seguen por strea-
ming. 
 
Ás dezanove horas e dezasete 
minutos auséntanse do Salón 
de Sesións o Excmo. Sr. Alcal-
de,  o señor Fernández  Prado 
e o señor Varela Gómez. 
 
 
O Grupo Municipal do Partido 
Popular, presenta a seguinte 
moción: 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno, acorda por 
unanimidade: 
 
Instar o Goberno municipal a. 
 
Primeiro.-Aplicar ao IBI ur-
bano o tipo impositivo vixente 
nas Ordenanzas Fiscais do 
2011, é dicir, o 0,541, en lugar 
do 0,6 por cen aprobado por 
Marea e PSOE que se nega a 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ducir en un 10% el Impuesto de 
Bienes Inmuebles a todos los 
coruñeses tal y como permite la 
normativa actual al no tener 
vigencia el Real Decreto que 
obligaba a aplicar un tipo mí-
nimo del 0,6 % de manera ex-
cepcional y transitoria. 
 
Segundo.-Mantener el tipo im-
positivo actual del 0,6 % en el 
IBI para puertos comerciales 
para no gravar a una actividad 
dinamizadora de la economía y 
generadora de empleo, en lugar 
del incremento al 1,3% que 
propone la Marea, más del do-
ble del actual. 
 
A las diecinueve horas y dici-
nueve minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Barcón Sánchez. 
 
Tercero.-Mantener el tipo im-
positivo actual a todas las cate-
gorías del IVTM y que a las 
motos de hasta 125cc y a los 
ciclomotores no se les aplique 
ningún coeficiente que incre-
mente la tarifa establecida por 
la ley, en línea con el PMUS y 
con el objetivo de fomentar el 
uso de la motocicletas en la 
ciudad, en lugar del incremento 
de la recaudación de aproxima-
damente 150.000 euros aproba-

reducir nun 10% o Imposto de 
Bens Inmobles a todos os coru-
ñeses tal e como permite a 
normativa actual ao non ter 
vixencia o Real Decreto que 
obrigaba a aplicar un tipo mí-
nimo do 0,6 % de maneira ex-
cepcional e transitoria. 
 
Segundo.-Manter o tipo imposi-
tivo actual do 0,6 % no IBI pa-
ra portos comerciais para non 
gravar a unha actividade di-
namizadora da economía e xe-
radora de emprego, en lugar do 
incremento ao 1,3% que pro-
pón a Marea, máis do dobre do 
actual. 
 
Ás dezanove horas e dicinueve 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Barcón Sán-
chez. 
 
Terceiro.-Manter o tipo imposi-
tivo actual a todas as catego-
rías do IVTM e que ás motos de 
ata 125cc e aos ciclomotores 
non se lles aplique ningún coe-
ficiente que incremente a tarifa 
establecida pola lei, en liña co 
PMUS e co obxectivo de fomen-
tar o uso da motocicletas na 
cidade, en lugar do incremento 
da recadación de aproximada-
mente 150.000 euros aprobado 
pola Marea e PSOE. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

do por la Marea y PSOE. 
 
Cuarto.-Reducir en un 0,9% 
todas las Tasas y los Precios 
Públicos, teniendo en cuenta 
que el IPC interanual del mes 
de septiembre ha sufrido una 
bajada del 0,9%, que Marea y 
PSOE han decidido no aplicar, 
cobrando más por los diferentes 
servicios municipales: escuelas 
infantiles, instalaciones depor-
tivas, etcétera. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos a votar a urxencia 
da moción. 
 
Votación de la urgencia de la  
primera moción presentada 
por el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA)  
(8 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (PP) (9 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-

 
 
Cuarto.-Reducir nun 0,9% to-
das as Taxas e os Prezos Públi-
cos, tendo en conta que o IPC 
interanual do mes de setembro 
sufriu unha baixada do 0,9%, 
que Marea e PSOE decidiron 
non aplicar, cobrando máis 
polos diferentes servizos muni-
cipais: escolas infantís, instala-
cións deportivas, etcétera. 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos a votar a urxencia 
da moción. 
 
Votación da urxencia da  
primeira moción presentada 
polo Grupo Municipal do Par-
tido Popular (PP) 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA)  
(8 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) (9 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

pal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 
Se contabilizan las abstenciones 
del Excmo. Sr. Alcalde y del 
señor Fernández Prado, de 
acuerdo con el artículo 100.1 
del ROF, por haberse ausentado 
del Salón de Sesiones una vez 
iniciada la deliberación y no 
estar presente en el momento de 
la votación. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Aprobamos a urxencia e inia-
mos o debate. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Gracias. 
 
El Grupo Municipal quiere una 
reducción de impuestos y la 
Marea y el PSOE, quieren un 
incremento de impuestos a to-
dos los coruñeses por 8 millo-
nes de euros. La congelación de 
impuestos del Partido Popular, 
durante 4 años, supuso un aho-

pal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 
Contabilízanse as abstencións 
do Excmo. Sr. Alcalde e do se-
ñor Fernández Prado, de acor-
do co artigo 100.1 do ROF, por 
ausentarse do Salón de Sesións 
unha vez iniciada a delibera-
ción e non estar presente no 
momento da votación. 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Aprobamos a urxencia e inia-
mos ou debate. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Grazas. 
 
O Grupo Municipal quere unha 
redución de impostos e a Ma-
rea e o PSOE, queren un in-
cremento de impostos a todos 
os coruñeses por 8 millóns de 
euros. A conxelación de impos-
tos do Partido Popular, durante 
4 anos, supuxo un aforro de 10 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

rro de 10 millones de euros para 
todos los coruñeses. 
 
La Marea y el PSOE van a tirar 
por la borda toda esta legislatu-
ra, el mandato anterior, como 
un ahorro. Y van a cambiar de 
política. Y van a subirle los im-
puestos a todos los coruñeses. 
No castiguen a los coruñeses 
con el impuestazo. Bajen el IBI 
un 10%,  ahora pueden hacerlo. 
Es una decisión política. Se han 
cumplido con todos los com-
promisos de estabilidad presu-
puestaria que obligaban a apli-
car como mínimo el 0,6%, aho-
ra pueden. La normativa se lo 
permite y ustedes serán los res-
ponsables y han decidido li-
bremente aplicar un subida de 
más del diez por ciento en el 
impuesto de Bienes Inmuebles, 
a todos los coruñeses.  No debe-
ría pagarse este 10% a mayores. 
 
Otras ciudades como Ferrol y 
Santiago han propuesto bajadas 
de este impuesto. En Ferrol se 
ha bajado el cuatro coma cinco 
por ciento este impuesto. En 
Santiago se ha bajado el 5,5 % 
este impuesto. Y en la ciudad 
de La Coruña, la Marea y el 
PSOE, en un matrimonio de 
conveniencia, someten a los 
coruñeses a un incremento del 

millóns de euros para todos os 
coruñeses. 
 
A Marea e o PSOE van tirar 
pola borda toda esta lexislatu-
ra, o mandato anterior, como 
un aforro. E van cambiar de 
política. E van subirlle os im-
postos a todos os coruñeses. 
Non castiguen aos coruñeses co 
impuestazo. Baixen o IBI un 
10%,  agora poden facelo. É 
unha decisión política. Cum-
príronse con todos os compro-
misos de estabilidade orzamen-
taria que obrigaban a aplicar 
como mínimo o 0,6%, agora 
poden. A normativa permítello 
e vostedes serán os responsa-
bles e decidiron libremente 
aplicar un subida de máis do 
dez por cento no imposto de 
Bens Inmobles, a todos os co-
ruñeses.  Non debería pagarse 
este 10% a maiores. 
 
Outras cidades como Ferrol e 
Santiago propuxeron baixadas 
deste imposto. En Ferrol 
baixouse o catro coma cinco 
por cento este imposto. En San-
tiago baixouse o 5,5 % este im-
posto. E na cidade da Coruña, 
a Marea e o PSOE, nun matri-
monio de conveniencia, some-
ten aos coruñeses a un incre-
mento do 10%. Un incremento 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

10%. Un incremento que nadie 
entiende, que realmente no es 
necesario. Todas las adminis-
traciones, hoy por hoy, están 
bajando los impuestos, la Xun-
ta, la Administración Central. 
Esto va a suponer un incremen-
to medio de 36 euros en el reci-
bo del Impuesto de Bienes In-
muebles de todos los coruñeses. 
Pero no solo se lo suben a todos 
los coruñéses, también se lo 
suben a más de 52 empresas 
que realizan actividades portua-
rias. Una subida media de die-
ciocho mil euros. Empresas que 
son generadoras de empleo y de 
riqueza en esta ciudad. A las 
que ustedes castigan pasando de 
un tipo de 0,6 a un tipo del 
1,3%. Lo mismo sucede en el 
impuesto de vehículos de trac-
ción mecánica, que van a re-
caudar 150.000 euros más, su-
biendo el impuesto a más de 
4.500 vehículos. 
 
También le suben los impuestos 
a todos los servicios y a las ta-
sas que pagan todos los coruñe-
ses por prácticas deportivas, 
escuelas municipales, recogidas 
de basuras, alcantarillado, etcé-
tera. 
 
Le pedimos que por favor, rec-
tifiquen, que hagan un esfuerzo 

que ninguén entende, que real-
mente non é necesario. Todas 
as administracións, neste mo-
mento, están a baixar os impos-
tos, a Xunta, a Administración 
Central. Isto vai supoñer un 
incremento medio de 36 euros 
no recibo do Imposto de Bens 
Inmobles de todos os coruñe-
ses. Pero non só sóbenllo a to-
dos os coruñéses, tamén llo so-
ben a máis de 52 empresas que 
realizan actividades portuarias. 
Unha subida media de dezaoito 
mil euros. Empresas que son 
xeradoras de emprego e de ri-
queza nesta cidade. Ás que vos-
tedes castigan pasando dun ti-
po de 0,6 a un tipo do 1,3%. O 
mesmo sucede no imposto de 
vehículos de tracción mecáni-
ca, que van recadar 150.000 
euros máis, subindo o imposto 
a máis de 4.500 vehículos. 
 
 
 
Tamén lle soben os impostos a 
todos os servizos e ás taxas que 
pagan todos os coruñeses por 
prácticas deportivas, escolas 
municipais, recollidas de lixos, 
rede de sumidoiros, etcétera. 
 
 
Pedímoslle que por favor, recti-
fiquen, que fagan un esforzo e 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

y que reduzcan los impuestos 
como hacen en Ferrol y en San-
tiago a los coruñeses. 
 
Lamentamos que el PSOE co-
labore con la Marea  para sacar 
del bolsillo de los coruñeses, 
cada año más de 8 millones de 
euros.  
 
Bajen los impuestos, basta ya 
de contradicciones. Toda la vi-
da pidiendo ampliación de Al-
fonso Molina y ahora están en 
contra y ahora lo único que 
quieren hacer es apoyar a la 
Marea para subir, insisto, los 
impuestos.  
 
El Partido Popular, congeló los 
impuestos municipales durante 
cuatro años. Eso supuso un aho-
rro de 10 millones. Nosotros les 
pedimos para el 2016 una baja-
da el IBI del 10%. Eliminar la 
subida del impuesto para el 
puerto… 
 
Presidencia 
 
Por favor, señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
… congelar el impuesto de 
vehículos de tracción mecánica 
y bajar el 0,9% a las tasas y 

que reduzan os impostos como 
fan en Ferrol e en Santiago aos 
coruñeses. 
 
Lamentamos que o PSOE cola-
bore coa Marea  para sacar do 
peto dos coruñeses, cada ano 
máis de 8 millóns de euros.  
 
 
Baixen os impostos, xa abonda 
de contradicións. Toda a vida 
pedindo ampliación de Alfonso 
Molina e agora están en contra 
e agora o único que queren fa-
cer é apoiar á Marea para 
subir, insisto, os impostos.  
 
 
O Partido Popular, conxelou os 
impostos municipais durante 
catro anos. Iso supuxo un afo-
rro de 10 millóns. Nós pedí-
moslles para o 2016 unha bai-
xada o IBI do 10%. Eliminar a 
subida do imposto para o por-
to… 
 
Presidencia 
 
Por favor, señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
…conxelar o imposto de 
vehículos de tracción mecánica 
e baixar o 0,9% ás taxas e pre-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

precios públicos por el resulta-
do del IPC,  porque la Marea 
decide y elige subir los impues-
tos con el apoyo del Gobierno 
Socialista, sin saber para qué, 
sin un objetivo concreto, sin un 
proyecto de ciudad y sin presu-
puesto para el 2016. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Continuamos co Bloque Nacio-
nalista Galego. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Grazas. 
 
Ben. Nós non cremos que teña 
obxecto esta moción neste 
pleno dado que as ordenanzas 
están en periodo de exposición 
pública e que ainda non están 
aprobadas definitivamente. Esto 
sería máis ben obxecto e alega-
cións ou de reclamacións ás 
ordenanzas fiscais. En todo ca-
so, como non lle vemos preci-
samente obxecto a esta moción, 
non a imos a apoiar. 
 
Presidencia 
 

zos públicos polo resultado do 
IPC,  porque a Marea decide e 
elixe subir os impostos co apoio 
do Goberno Socialista, sen sa-
ber para que, sen un obxectivo 
concreto, sen un proxecto de 
cidade e sen orzamento para o 
2016. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Continuamos co Bloque Nacio-
nalista Galego. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Grazas. 
 
Ben. Nós non cremos que teña 
obxecto esta moción neste 
pleno dado que as ordenanzas 
están en período de exposición 
pública e que ainda non están 
aprobadas definitivamente. Isto 
sería máis ben obxecto e alega-
cións ou de reclamacións ás 
ordenanzas fiscais. En todo ca-
so, como non lle vemos preci-
samente obxecto a esta moción, 
non a imos a apoiar. 
 
Presidencia 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Gracias. 
 
Continuamos co Grupo do Par-
tido Socialista. 
 
Señor García Pérez 
 
Sí. 
 
Antes quería decirle un apunte 
al señor Lema que, … 
 
A las diecinueve horas y vein-
ticinco minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor 
Díaz Grandio. 
 
… que manera de romper la 
harmonía, no sé si esos viajes a 
tierras lejanas le nublan en el 
entendimiento y su cosmos vi-
sión del mundo se vea afectada. 
Pero antes estábamos defen-
diendo una moción de una em-
presa que presentaba proble-
mas, no estábamos arreglando 
el sistema capitalista. 
No obstante si tanto le preocupa 
el empleo público, haberse 
preocupado de los trabajadores 
de la ORA y no haber privati-
zado la empresa  por una deci-
sión unilateral de su Grupo de 
Gobierno. 
 
En cualquier caso y sobre la 
moción que nos ocupa, señor 

Grazas. 
 
Continuamos co Grupo do Par-
tido Socialista. 
 
Señor García Pérez 
 
Si. 
 
Antes quería dicirlle un apun-
tamento á señor Lema que, … 
 
Ás dezanove horas e vinte e 
cinco minutos auséntase do 
Salón de Sesións o señor Díaz 
Grandio. 
 
…que maneira de romper a 
harmonía, non se se esas viaxes 
a terras afastadas lle nublan no 
entendemento e o seu cosmos 
visión do mundo véxase afecta-
da. Pero antes estabamos a de-
fender unha moción dunha em-
presa que presentaba proble-
mas, non estabamos a arranxar 
o sistema capitalista. 
Con todo se tanto lle preocupa 
o emprego público, preocupar-
se dos traballadores da ORA e 
non privatizar a empresa  por 
unha decisión unilateral do seu 
Grupo de Goberno. 
 
 
En calquera caso e sobre a mo-
ción que nos ocupa, señor Coi-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Coira, es algo parecido por 
aquellas de las que estamos a 
un cuento de Navidad. No es 
que le quiera yo a usted parecer 
el señor Escrujes, el señor avaro 
y rácano que tenía apretados a 
sus trabajadores, me voy a cen-
trar más en el señor Montoro, 
más que en usted. 
 
Pero este señor vienen los fan-
tasmas para llevarle a visitar 
tres etapas en el tiempo. Una es 
el pasado, cuando la gente vivía 
más o menos bien, con dificul-
tades pero era feliz. Este hom-
bre se empezó a poner envidio-
so del contexto en que los ciu-
dadanos estaban más o  menos 
haciendo lo que podían con lo 
que tenían. 
 
Y en el presente empezó a apli-
carle los recortes que fue lo que 
hizo el señor Montoro y  las 
rigideces a los ayuntamientos 
de ahí que los IBIS durante el 
2011, 12, 13, 14 y 15, se queda-
ran estables para que los go-
biernos del Partido Popular, 
pudieran disfrutar de una re-
caudación tributaria municipal 
que les permitieran hacer túne-
les variados y diversos. Pero 
llega el futuro y el señor Escru-
je ve que ya no va a tener el 
control de las arcas de los tribu-

ra, é algo parecido por aquelas 
das que estamos a un conto de 
Nadal. Non é que lle queira eu 
a vostede parecer o señor Es-
crujes, o señor avaro e rañicas 
que tiña apertados aos seus 
traballadores, voume a centrar 
máis no señor Montoro, máis 
que en vostede. 
 
Pero este señor veñen as pan-
tasmas para levarlle a visitar 
tres etapas no tempo. Unha é o 
pasado, cando a xente vivía 
máis ou menos ben, con dificul-
tades pero era feliz. Este home 
empezouse a poñer envexoso do 
contexto en que os cidadáns 
estaban máis ou menos  facen-
do o que podían co que tiñan. 
 
 
E no presente empezou a apli-
carlle os recortes que foi o que 
fixo o señor Montoro e  as rixi-
deces aos concellos por iso é 
polo que os IBIS durante o 
2011, 12, 13, 14 e 15, quedasen 
estables para que os gobernos 
do Partido Popular, puidesen 
gozar dunha recadación tribu-
taria municipal que lles permi-
tisen facer túneles variados e 
diversos. Pero chega o futuro e 
o señor Escruje ve que xa non 
vai ter o control das arcas dos 
tributos municipais e di: Baixen 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

tos municipales y dice: Bajen 
ustedes los impuestos que hay 
elecciones otra vez. No pasará 
nada porque después, si gana-
mos ya le diremos lo que no 
pudimos hacer  que dijimos que 
queríamos hacer. 
 
A las diecinueve horas y die-
cinueve minutos entra en el 
Salón de Sesiones  el señor 
Varela Gómez. 
 
Mire, nosotros ya se lo dijimos 
una vez, no subimos los im-
puestos, mantenemos el IBI, tal 
y como estaba en los últimos 5 
años. La situación de la ciudad, 
necesita la estabilidad presu-
puestaria de los tributos muni-
cipales, faltan todavía corregir 
unos cuantos de ellos vincula-
dos a ciertas tasas públicas que 
por cierto, estamos todavía es-
perando a que se convoquen 
esas comisiones que nos prome-
tieron en su día. 
 
Pero no se trata de subir los im-
puestos, se trata como usted 
muy bien decía, de una decisión 
política, sí, porque la política 
tributaria es política y el Partido 
Socialista, tiene una visión de la 
gestión y política tributaria de 
la ciudad… 
 

vostedes os impostos que hai 
eleccións outra vez. Non pasará 
nada porque despois, se gaña-
mos xa lle diremos o que non 
puidemos facer  que dixemos 
que queriamos facer. 
 
 
Ás dezanove horas e dezanove 
minutos entra no Salón de Se-
sións o señor Varela Gómez. 
 
 
Mire, nós xa llo dixemos unha 
vez, non subimos os impostos, 
mantemos o IBI, tal e como es-
taba nos últimos 5 anos. A si-
tuación da cidade, necesita a 
estabilidade orzamentaria dos 
tributos municipais, faltan aín-
da corrixir uns cuantos deles 
vinculados a certas taxas pú-
blicas que por certo, estamos 
aínda esperando a que se con-
voquen esas comisións que nos 
prometeron no seu día. 
 
 
Pero non se trata de subir os 
impostos, trátase como vostede 
moi ben dicía, dunha decisión 
política, si, porque a política 
tributaria é política e o Partido 
Socialista, ten unha visión da 
xestión e política tributaria da 
cidade… 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

A las diecinueve horas y vein-
tiocho minutos entra el señor 
Díaz Grandio. 
 
… diferente a la de ustedes. Pe-
ro no nos corroe las ganas de 
subir los impuestos. Lo que si 
decimos que lo dice Pedro Sán-
chez, es que el que diga que va 
a bajar los impuestos, falta a la 
verdad. Se lo tenían que hacer  
mirar ustedes porque en época 
de elecciones es muy fácil decir 
que se van a bajar los impuestos 
para el día siguiente no aplicar 
lo que uno dice. 
 
Presidencia 
 
Polo Grupo da Marea Atlántica, 
señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bueno. 
 
Despois de esta exposición e 
aparte das precisións da señora 
Avia Veira que tamén pensa-
mos que non procede unha mo-
ción deste tipo cando se está 
abrindo un plazo de alegacións 
se xa se discutiu na aprobación 
inicial das ordenanzas todos 
estes temas. Se queren incidir, 
pois, si, desde logo, podemos 
incidir. E desde logo con esta 

Ás dezanove horas e vinte e 
oito minutos entra o señor 
Díaz Grandio. 
 
…diferente á de vostedes. Pero 
non nos corroe as ganas de 
subir os impostos. O que se di-
cimos que o di Pedro Sánchez, 
é que o que diga que vai baixar 
os impostos, falta á verdade. 
Tíñanllo que facer  mirar vos-
tedes porque en época de elec-
cións é moi fácil dicir que se 
van a baixar os impostos para 
o día seguinte non aplicar o 
que un di. 
 
Presidencia 
 
Polo Grupo da Marea Atlánti-
ca, señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bo. 
 
Despois desta exposición e á 
parte dás precisións da señora 
Avia Veira que tamén pensa-
mos que non procede unha mo-
ción deste tipo cando estase 
abrindo un prazo de alegacións 
se xa se discutiu na aprobación 
inicial das ordenanzas todos 
estes temas. Se queren incidir, 
pois, se, desde logo, podemos 
incidir. E desde logo con esta 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

moción o Partido Popular o que 
ven de manifestar é unha emen-
da á totalidade a política fiscal 
que impuxo durante os últimos 
catro anos  e que segue a impo-
ner en todas as institucións nas 
que gobernan. 
 
A las dicinueve horas y vein-
tinueve minutos entran en el 
Salón de Sesiones el Excmo. 
Sr. Alcalde y el señor Fer-
nández Prado. 
 
Propoñen, agora, a estas alturas, 
como di o señor  José María 
García, facer todo o contrario 
do que fixeron durante a pasada 
lexislatura, tanto aquí, no con-
cello, como no goberno central. 
Fala de impuestazo e se ve que  
que hai que recordarlles que foi 
o goberno de Rajoy que no seu 
primeiro ano de mandato apro-
bou máis de 27 incrementos 
impositivos, que supuxeron un 
aumento da carga fiscal de  
máis de 31.500 millóns de eu-
ros. Parece que non se lembran 
que foron vostedes os autores 
do Real Decreto Lei 20/2011, 
de medidas urxentes en materia 
orzamentaria, que aumentou ata 
en sete puntos o IRPF que gra-
va as rendas dos asalariados e 
pensionistas, eses que vostedes 
non defenden. 

moción o Partido Popular o 
que ven de manifestar é unha 
emenda á totalidade a política 
fiscal que impuxo durante os 
últimos catro anos  e que segue 
a impoñer en todas as institu-
cións nas que gobernan. 
 
Ás dezanove horas e vinte e 
nove minutos entran no Salon 
de Sesións o Excmo. Sr. Alcal-
de e o señor Fernández Prado. 
 
 
Propoñen, agora, a estas altu-
ras, como di o señor  José Ma-
ría García, facer todo o contra-
rio do que fixeron durante a 
pasada lexislatura, tanto aquí, 
no concello, como no goberno 
central. Fala de impuestazo e 
vese que  que hai que recor-
darlles que foi o goberno de 
Rajoy que non seu primeiro ano 
de mandato aprobou máis de 
27 incrementos impositivos, 
que supuxeron un aumento da 
carga fiscal de máis  de 31.500 
millóns de euros. Parece que 
non se lembran que foron vos-
tedes os autores do Real Decre-
to Lei 20/2011, de medidas 
urxentes en materia orzamenta-
ria, que aumentou ata en sete 
puntos ou IRPF que grava as 
rendas dos asalariados e pen-
sionistas, eses que vostedes non 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
Nese mesmo Real Decreto au-
mentaron o IRPF para rendas de 
aforro e para rendas de non re-
sidentes e tamén aumentaron as 
retencións no imposto de socie-
dades. E acordaron tamén a 
suba do IBI, precisamente ese 
IBI, que agora din que queren 
baixar. 
 
A las diecinueve horas y 
treinta minutos entra en el 
Salón de Sesiones la señora 
Barcón Sánchez. 
 
Tres meses máis tarde o 30 de 
marzo de 2012, tamén por Real 
Decreto Lei, que son moi afi-
cionados, reduciron as dedu-
cións no imposto de sociedades, 
incrementaron un imposto es-
pecial sobre o tabaco e faculta-
ron os concellos tamén para 
eliminar as bonificacións no 
imposto de plusvalías.  
 
Eso si, tamén aprobaron a am-
nistía fiscal para grandes de-
fraudadores. 
 
Posteriormente e tamén por 
Real Decreto Lei, eliminan a 
compensación fiscal no IRPF 
para as persoas que adquirisen 
unha vivenda antes de 2006.  

defenden. 
 
Nese mesmo Real Decreto au-
mentaron o IRPF para rendas 
de aforro e para rendas de non 
residentes e tamén aumentaron 
as retencións no imposto de 
sociedades. E acordaron tamén 
a suba do IBI, precisamente ese 
IBI, que agora din que queren 
baixar. 
 
Ás dezanove horas e trinta mi-
nutos entra no Salón de Se-
sións a señora Barcón Sán-
chez. 
 
Tres meses máis tarde o 30 de 
marzo de 2012, tamén por Real 
Decreto Lei, que son moi afec-
cionados, reduciron as dedu-
cións no imposto de sociedades, 
incrementaron un imposto es-
pecial sobre o tabaco e faculta-
ron os concellos tamén para 
eliminar as bonificacións no 
imposto de plusvalías.  
 
Iso si, tamén aprobaron a am-
nistía fiscal para grandes de-
fraudadores. 
 
Posteriormente e tamén por 
Real Decreto Lei, eliminan a 
compensación fiscal no IRPF 
para as persoas que adquirisen 
unha vivenda antes de 2006.  



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Incrementan as retencións do 
IRPF para profesonais de 15 a 
21% e, incrementan 3 puntos o 
tipo xeral do IVA, tamén moi 
social, unha medida moi de 
baixada de impostos.  Do 18 ao 
21 %. 
 
Finalmente o 27 de decembro 
de 2012, xa un pouco como 
agasallo de Nadal, eliminan a 
dedución por vivenda a partir 
de 2013 e impoñen un grava-
men do 20% sobre premios de 
loterías. Entre outras medidas 
de incremento de presión fiscal.  
 
Está claro, polo tanto, que esta 
moción esquece, obviamente de 
xeito deliberado, que o tipo im-
positivo actualmente vixente do 
IBI, o 0,60 foi unha decisión do 
goberno do PP adoptada no pa-
sado mandato, non da Marea 
precisamente. Foi o goberno do 
Estado, do señor Rajoy, quen 
obrigou a dito tipo impositivo 
pero foi tamén o goberno do 
señor Negreira que sen estar 
obrigado incorporou dito tipo 
impositivo a ordenanza fiscal 
correspondente.  
 
En 2012, pasou de un tipo de 
0,541 ao 0,595. En 2013, pasou 
do 0,595 ao 0,6. O que repre-

 
Incrementan as retencións do 
IRPF para profesonais de 15 a 
21% e, incrementan 3 puntos o 
tipo xeral do IVE, tamén moi 
social, unha medida moi de 
baixada de impostos.  Do 18 ao 
21 %. 
 
Finalmente o 27 de decembro 
de 2012, xa un pouco como 
agasallo de Nadal, eliminan a 
dedución por vivenda a partir 
de 2013 e impoñen un gravame 
do 20% sobre premios de lote-
rías. Entre outras medidas de 
incremento de presión fiscal.  
 
Está claro, polo tanto, que esta 
moción esquece, obviamente de 
xeito deliberado, que o tipo im-
positivo actualmente vixente do 
IBI, o 0,60 foi unha decisión do 
goberno do PP adoptada no 
pasado mandato, non da Marea 
precisamente. Foi o goberno do 
Estado, do señor Rajoy, quen 
obrigou a dito tipo impositivo 
pero foi tamén o goberno do 
señor Negreira que sen estar 
obrigado incorporou dito tipo 
impositivo a ordenanza fiscal 
correspondente.  
 
En 2012, pasou dun tipo de 
0,541 ao 0,595. En 2013, pasou 
do 0,595 ao 0,6. O que repre-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

senta un incremento de máis do 
10% para todos os contribuintes 
con independencia da súa capa-
cidade económica que parece 
que non lles importa moito. 
 
 
En 2014/2015, non só mantive-
ron o tipo impositivo do 0,6 con 
carácter xeral senón que tamén 
aumentaron a estacionamentos, 
usos comerciais e locais de ocio 
e hostelería fixando nun 0,8% 
desde ese 0,6%. 
 
 
A diferencia do que fixeron 
vostedes ata agora, o noso go-
berno non sube o  IBI, o que fai 
este goberno é conxelalo e re-
distribuir a carga tributaria fa-
cendo a máis progresiva posible 
dentro deses límites que marca 
a normativa estatal que voste-
des aproban no Goberno Cen-
tral. 
 
Incrementamos e incorporamos 
as bonificacións fiscais dirixi-
das as familias numerosas ata o 
máximo do 90%, introducindo 
criterios de renda e non según o 
número de fillos como se reco-
llía antes.  
 
A  vivenda protexida tamén, 
aumentado de 5 a 7 anos… 

senta un incremento de máis do 
10% para todos os contribuin-
tes con independencia da súa 
capacidade económica que pa-
rece que non lles importa moi-
to. 
 
En 2014/2015, non só mantive-
ron ou tipo impositivo do 0,6 
con carácter xeral senón que 
tamén aumentaron a estacio-
namentos, usos comerciais e 
locais de lecer e hostalería fi-
xando nun 0,8% desde ese 
0,6%. 
 
A diferenza do que fixeron vos-
tedes ata agora, o noso go-
berno non sobe o  IBI, o que fai 
este goberno é conxelalo e re-
distribuir a carga tributaria 
facendo a máis progresiva po-
sible dentro deses límites que 
marca a normativa estatal que 
vostedes aproban no Goberno 
Central. 
 
Incrementamos e incorporamos 
as bonificacións fiscais dirixi-
das as familias numerosas ata o 
máximo do 90%, introducindo 
criterios de renda e non segun-
do o número de fillos como se 
recollía antes.  
 
A vivenda  protexida tamén, 
aumentado de 5 a 7 anos… 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
… e incrementase o máximo do 
150% de recargo para vivendas 
baleiras, ademais da baixada da 
taxa de auga para os que menos 
consumen. Incluese tamén me-
didas de carácter social, nesta 
taxa, de forma que os percepto-
res de RISGA, van pagar unha 
cota 0, e en función da renda 
tamén se establecen reduccións 
da cota tributaria.  
 
Iso se chama política fiscal re-
distributiva e xusta, ese dereito 
que tamén se encontra no artigo 
31 da Constitución Española. 
Constitución que vostedes tanto 
mencionan e tampouco ten, 
moitas veces os dereitos, da ci-
dadanía… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Díganlles polo tanto, a verdade 
a todas esas persoas que cha-
man ao teléfono que vostedes 

 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
…e incrementase o máximo do 
150% de recarga para vivendas 
baleiras, ademais da baixada 
da taxa de auga para os que 
menos consomen. Incluese 
tamén medidas de carácter so-
cial, nesta taxa, de forma que 
os perceptores de RISGA, van 
pagar unha cota 0, e en función 
da renda tamén establécense 
reduccións da cota tributaria.  
 
Iso se chama política fiscal re-
distributiva e xusta, ese dereito 
que tamén se encontra no arti-
go 31 da Constitución Españo-
la. Constitución que vostedes 
tanto mencionan e tampouco 
ten, moitas veces os dereitos, 
da cidadanía… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Díganlles polo tanto, a verdade 
a todas esas persoas que cha-
man ao teléfono que vostedes 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

poñen a disposición para infor-
mar do impuestazo e diganlles a 
realidade. Que o goberno da 
Marea intenta unha política 
máis redistributiva é aplicar a 
xustiza fiscal á política tributa-
ria. 
 
Nada máis. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Vieito. 
 
Pasamos á votación da moción. 
 
Votación de la primera mo-
ción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popu-
lar 
 
Seguidamente por la Presiden-
cia se somete a votación la pri-
mera moción presentada por el 
Grupo Municipal del Partido 
Popular, produciéndose el si-
guiente resultado. 
 
Vota en contra el Grupo Muni-
cipal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (PP) (10 
votos). 

poñen a disposición para in-
formar do impuestazo e di-
ganlles a realidade. Que o go-
berno da Marea tenta unha po-
lítica máis redistributiva é apli-
car a xustiza fiscal á política 
tributaria. 
 
Nada máis. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Vieito. 
 
Pasamos á votación da moción. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo Muni-
cipal do Partido Popular 
 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
producíndose o seguinte resul-
tado. 
 
Vota en contra o Grupo Muni-
cipal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) 
(10 votos). 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Vota en contra el Grupo Muni-
cipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota en contra el Grupo Muni-
cipal el Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas 
(BNG) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Moción número dous do Parti-
do Popular en defensa  de la 
Constitución Española. 
 
Procedemos á lectura da mo-
ción. 
Señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Sí, muchas gracias. 
 
Procedo a dar lectura de la parte 
dispositiva: 
 
El Grupo Municipal del Partido 
Popular, presenta la siguiente 
moción: 
 
La Corporación Municipal de A 
Coruña en pleno, acuerda, por 

 
Vota en contra o Grupo Muni-
cipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Muni-
cipal o Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas  Abertas 
(BNG) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Moción número dous do Parti-
do Popular en defensa  da 
Constitución Española. 
 
Procedemos á lectura da mo-
ción. 
Señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Si, moitas grazas. 
 
Procedo a dar lectura da parte 
dispositiva: 
 
O Grupo Municipal do Partido 
Popular, presenta a seguinte 
moción: 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña en pleno, acorda, por 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

unanimidad: 
 
1.Manifestar la firme intención 
de la Corporación municipal de 
defender y poner en valor los 
derechos y libertades garantiza-
dos por la Constitución españo-
la. 
 
2.Instar al Alcalde a asistir, co-
mo representante de todos los 
coruñeses, a los actos institu-
cionales que organicen las dis-
tintas Administraciones públi-
cas para la defensa, puesta en 
valor y conmemoración de la 
Constitución española. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Votamos a urxencia da moción. 
 
Votación de la urgencia de la 
segunda moción presentada 
por el Grupo Municipal del 
Partido Popular 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (PP) (10 

unanimidade: 
 
1.Manifestar a firme intención 
da Corporación municipal de 
defender e poñer en valor os 
dereitos e liberdades garanti-
dos pola Constitución españo-
la. 
 
2.Instar o Alcalde a asistir, co-
mo representante de todos os 
coruñeses, aos actos institucio-
nais que organicen as distintas 
Administracións públicas para 
a defensa, posta en valor e 
conmemoración da Constitu-
ción española. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Votamos a urxencia dá moción. 
 
Votación da urxencia da se-
gunda moción presentada polo 
Grupo Municipal do Partido 
Popular 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG) 
(1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Ten a palabra de novo a señora 
Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Bueno. 
 
Un apunte al respecto de la 
cuestión del IBI y, bueno, que 
ya se ha dicho aquí por parte el 
Partido Socialista que es una 
cuestión política, lo ha ratifica-
do la Marea, pues, efectivamen-
te, pueden bajar el 10% del IBI 
a todos los coruñeses y no lo 
han hecho. Los coruñeses, dis-
criminados por el Gobierno de 
la Marea, cómplice del Partido 
Socialista, en su comparación 
con sus vecinos de Santiago y 

(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG) 
(1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Ten a palabra de novo a señora 
Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Bo. 
 
Un apuntamento ao  respecto 
diso da cuestión do IBI e, bo, 
que xa se dixo aquí por parte o 
Partido Socialista que é unha 
cuestión política, ratificouno a 
Marea, pois, efectivamente, po-
den baixar o 10% do IBI a to-
dos os coruñeses e non o fixe-
ron. Os coruñeses, discrimina-
dos polo Goberno da Marea, 
cómplice do Partido Socialista, 
na súa comparación cos seus 
veciños de Santiago e Ferrol, o 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Ferrol, lo mismo que han hecho 
también discriminado los fun-
cionarios municipales, por no 
poder cobrar la paga extra en 
este mes de diciembre, como 
podían haber hecho. 
 
Y ahora ciñéndome a lo que es 
la moción. Bueno, el cuatro de 
diciembre el Alcalde de esta 
ciudad, no asistió al acto insti-
tucional que tuvo lugar en la 
Delegación del Gobierno, para 
conmemorar el 37 aniversario 
de la Constitución Española.  
 
La excusa de Xulio Ferreiro fue 
que tenía que estar en la Junta 
de Gobierno, cuando en reali-
dad  la Junta comenzó en María 
Pita una hora después que el 
acto de la Delegación en la Pla-
za de Orense. 
 
Es decir, que le daba tiempo, 
perfectamente acudir, porque, 
además, la hora de la Junta la 
puede modificar sin ningún 
problema, como ya ha hecho en 
numerosas ocasiones. 
 
Entonces, ¿Por qué no fue Xu-
lio Ferreiro al acto de conme-
moración de la Constitución si 
su excusa es falsa? Porque el 
señor Ferreiro, antepuso sus 
caprichos personales y los in-

mesmo que fixeron tamén dis-
criminado os funcionarios mu-
nicipais, por non poder cobrar 
a paga extra neste mes de de-
cembro, como podían facer. 
 
 
E agora ciñéndome ao que é a 
moción. Bo, o catro de decem-
bro o alcalde desta cidade, non 
asistiu ao acto institucional que 
tivo lugar na Delegación do 
Goberno, para conmemorar o 
37 aniversario da Constitución 
Española.  
 
A escusa de Xulio Ferreiro foi 
que tiña que estar na Xunta de 
Goberno, cando en realidade  a 
Xunta comezou en María Pita 
unha hora despois que o acto 
da Delegación na Praza de Ou-
rense. 
 
É dicir, que lle daba tempo, 
perfectamente acudir, porque, 
ademais, a hora da Xunta pó-
dea modificar sen ningún pro-
blema, como xa fixo en nume-
rosas ocasións. 
 
Entón, Por que non foi Xulio 
Ferreiro ao acto de conmemo-
ración da Constitución se a súa 
escusa é falsa? Porque o señor 
Ferreiro, antepuxo os seus ca-
prichos persoais e os intereses 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

tereses políticos de su partido a 
los de todos los coruñeses. Co-
mo alcalde debe de representar 
a todos y cada uno de los ciu-
dadanos y ese día no cumplió 
con su obligación. 
 
Antepuso el sectarismo a la 
ciudad. Y decimos lo de los in-
tereses políticos de su partido 
porque quedaron retratados 
cuando en este mismo salón de 
plenos, en el mes de noviembre, 
la Marea votó en contra de una 
moción del Partido Popular, 
que contenía en su parte dispo-
sitiva, manifestar la firme in-
tención de defender y poner en 
valor el Estado de las Autono-
mías y los derechos y libertades 
garantizados por la Constitu-
ción Española. 
 
Por cierto, le recuerdo que esa 
moción fue aprobada por este 
pleno.  
 
Ustedes tienen todo el derecho 
a pedir que se rompa el pacto 
constitucional, precisamente 
porque la Constitución del 78, 
consagra el estado de derecho, 
la democracia, la justicia, el 
pluralismo político, donde todas 
las opciones son válidas y don-
de está reconocida la libertad de 
expresión.  Pero ese derecho 

políticos do seu partido aos de 
todos os coruñeses. Como al-
calde debe de representar a 
todos e cada un dos cidadáns e 
ese día non cumpriu coa súa 
obrigación. 
 
Antepuxo o sectarismo á cida-
de. E dicimos o dos intereses 
políticos do seu partido porque 
quedaron retratados cando nes-
te mesmo salón de plenos, no 
mes de novembro, a Marea vo-
tou en contra dunha moción do 
Partido Popular, que contiña 
na súa parte dispositiva, mani-
festar a firme intención de de-
fender e poñer en valor o Esta-
do das Autonomías e os derei-
tos e liberdades garantidos po-
la Constitución Española. 
 
 
Por certo, lémbrolle que esa 
moción foi aprobada por este 
pleno.  
 
Vostedes teñen todo o dereito a 
pedir que rompa o pacto consti-
tucional, precisamente porque 
a Constitución do 78, consagra 
o estado de dereito, a democra-
cia, a xustiza, o pluralismo po-
lítico, onde todas as opcións 
son válidas e onde está recoñe-
cida a liberdade de expresión.  
Pero ese dereito que corres-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

que corresponde a todos los 
ciudadanos y a todas las fuerzas 
políticas, se nos convierte tam-
bién el deber que nos lleva a 
defender ese punto de encuen-
tro que supuso la Constitución. 
La irresponsabilidad, la desleal-
tad o el cálculo personal y par-
tidista, no pueden estar por en-
cima de un marco de (…) y 
convivencia que soñaron los 
españoles, gallegos y coruñeses 
de antaño. En el que vivimos 
los españoles, gallegos y coru-
ñeses de hoy y en el que que-
remos que vivan harmoniosa-
mente los españoles, gallegos y 
coruñeses de mañana. 
 
Por tanto, queremos que el 
pleno manifieste su firme inten-
ción de defender y poner en va-
lor los derechos y libertades 
garantizados por la Constitu-
ción Española, así como instar 
al Alcalde a asistir como repre-
sentante de todos los coruñeses, 
a los actos institucionales que 
programen las distintas admi-
nistraciones públicas para la 
defensa, puesta en valor y con-
memoración de nuestra Carta 
Magna. 
 
Y hablando de derechos y  li-
bertades no puedo finalizar sin 
recordar que la Marea tampoco 

ponde a todos os cidadáns e a 
todas as forzas políticas, con-
vértesenos tamén o deber que 
nos leva a defender ese punto 
de encontro que supuxo a 
Constitución. A irresponsabili-
dade, a deslealdade ou o cálcu-
lo persoal e partidista, non po-
den estar por encima dun mar-
co de (…) e convivencia que 
soñaron os españois, galegos e 
coruñeses de outrora. No que 
vivimos os españois, galegos e 
coruñeses de hoxe e no que 
queremos que vivan harmonio-
samente os españois, galegos e 
coruñeses de mañá. 
 
 
Por tanto, queremos que o 
pleno manifeste a súa firme in-
tención de defender e poñer en 
valor os dereitos e liberdades 
garantidos pola Constitución 
Española, así como instar o 
alcalde a asistir como repre-
sentante de todos os coruñeses, 
aos actos institucionais que 
programen as distintas admi-
nistracións públicas para a de-
fensa, posta en valor e conme-
moración da nosa Carta Mag-
na. 
 
E falando de dereitos e  liber-
dades non podo finalizar sen 
lembrar que a Marea tampouco 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

apoyó otra moción del Partido 
Popular, en defensa de los dere-
chos fundamentales en Vene-
zuela, mostrando la solidaridad 
con el pueblo venezolano y so-
licitando la liberación de los 
presos políticos. Ya hemos 
comprobado que los amigos del 
señor Ferreiro son los que re-
primen los derechos básicos a 
sus ciudadanos y también los 
amigos españoles de los que 
reprimen. Con esos amigos en-
tendemos aún mejor los moti-
vos de su ausencia a los actos 
de la Constitución Española. 
 
Usted, que si tuvo tiempo para 
recibir la Embajador del Vene-
zuela y no lo tuvo para acudir 
en representación de todos los 
coruñeses a los actos de con-
memoración de la Constitución. 
 
Presidencia 
 
Vai rematando, señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Remato xa. 
 
Usted profesor de derecho en la 
Universidad. Ya sabemos de 
qué lado está cada uno. Aban-
donen el lado obscuro. 
 

apoiou outra moción do Parti-
do Popular, en defensa dos de-
reitos fundamentais en Vene-
zuela, mostrando a solidarie-
dade co pobo venezolano e so-
licitando a liberación dos pre-
sos políticos. Xa comprobamos 
que os amigos do señor Ferrei-
ro son os que reprimen os de-
reitos básicos aos seus ci-
dadáns e tamén os amigos es-
pañois dos que reprimen. Con 
eses amigos entendemos aínda 
mellor os motivos da súa au-
sencia aos actos da Constitu-
ción Española. 
 
Vostede, que se tivo tempo para 
recibir a Embaixador do Vene-
zuela e non o tivo para acudir 
en representación de todos os 
coruñeses aos actos de conme-
moración da Constitución. 
 
Presidencia 
 
Vai rematando, señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Remato xa. 
 
Vostede profesor de dereito na 
Universidade. Xa sabemos de 
que lado está cada un. Aban-
donen o lado obscuro. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Freire. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Despois desta gracia ou non sei 
se é gracia. Desde logo, desde o 
BNG, e eu en concreto como 
persoa, non son moi dada a ve-
nerar nada, como se venera a 
Constitución, como se fora algo 
sagrado e sacro. 
 
Desde o BNG, o que si defen-
demos é a posta en marcha de 
diferentes procesos constituin-
tes  dentro do Estado Español. 
É posíbel, que a partir do 20 de 
decembro haxa un cambio no 
Estado. E nós como nacionalis-
tas  galegos, cremos que ten voz 
e ten que estar presente nese 
momento histórico que pode ser 
o que nos ven por diante. 
 
Importante, este proceso impor-
tante é termos voz, para a nosa 
industria, para o noso mar, para 
o noso agro, para o noso desen-
volvemento, etcétera. Máis 

Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Freire. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Despois desta graza ou non sei 
se é graza. Desde logo, desde o 
BNG, e eu en concreto como 
persoa, non son moi dada a 
venerar nada, como se venera a 
Constitución, como se fora algo 
sagrado  e sacro. 
 
Desde o BNG, o que si defen-
demos é a posta en marcha de 
diferentes procesos constituin-
tes  dentro do Estado Español. 
É posíbel, que a partir do 20 de 
decembro haxa un cambio no 
Estado. E nós como nacionalis-
tas  galegos, cremos que ten 
voz e ten que estar presente ne-
se momento histórico que pode 
ser o que nos ven por diante. 
 
Importante, este proceso im-
portante é termos voz, para a 
nosa industria, para o noso 
mar, para o noso agro, para o 
noso desenvolvemento, etcéte-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

tamén importante, abrir eses 
diferentes procesos constituin-
tes para acadar máis democra-
cia, para acabar con institucións 
obsoletas e leis electorais pen-
sadas para dous. Construir insti-
tucións útiles, elexidas demo-
cráticamente en base as leis 
electorais que cumpran verda-
deiramente coa representativi-
dade. 
 
A Constitución Española, que 
tanto veneran naceu con orga-
nizacións políticas ainda na 
clandestinidade. Vostedes vene-
ranna como democrática, pero o 
certo é que había organización 
políticas,  mesmo do naciona-
lismo galego, que ainda estaban 
na clandestinidade. E ademais, 
é unha Constitución, que moitas 
e moitos non puidemos nin vo-
tar. Moitos e moitas dos que 
hoxe conformamos, pois, o no-
so país. Está claro, e todo o 
mundo o recoñece, menos vos-
tedes no Partido Popular, que a 
constitución española está supe-
rada. Precisa unha reforma ou 
varias reformas que veñan ga-
rantir os dereitos democráticos 
individuais. Neste momento, en 
concreto, os económicos e so-
ciais, que vostedes din que es-
tán garantidos na actual Consti-
tución, pero non é certo porque 

ra. Máis tamén importante, 
abrir eses diferentes procesos 
constituintes para acadar máis 
democracia, para acabar con 
institucións obsoletas e leis 
electorais pensadas para dous. 
Construír institucións útiles, 
elexidas democraticamente en 
base as leis electorais que 
cumpran verdadeiramente coa 
representatividade. 
 
A Constitución Española, que 
tanto veneran naceu con orga-
nizacións políticas ainda na 
clandestinidade. Vostedes vene-
ranna como democrática, pero 
o certo é que había organiza-
ción políticas,  mesmo do na-
cionalismo galego, que ainda 
estaban na clandestinidade. E 
ademais, é unha Constitución, 
que moitas e moitos non pui-
demos nin votar. Moitos e moi-
tas dos que hoxe conformamos, 
pois, o noso país. Está claro, e 
todo o mundo o recoñece, me-
nos vostedes no Partido Popu-
lar, que a constitución española 
está superada. Precisa unha 
reforma ou varias reformas que 
veñan garantir os dereitos de-
mocráticos individuais. Neste 
momento, en concreto, os eco-
nómicos e sociais, que vostedes 
din que están garantidos na 
actual Constitución, pero non é 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

non se cumpren, nin a vivenda, 
nin o dereito ao emprego, etcé-
tera, etcétera. 
 
Particularmente, tamén, os de-
reitos non son individuais, se-
nón tamén das nacións que con-
forman o Estado. Calquera 
Constitución debe de garantir, 
principios elementais democrá-
ticos como dereito ao traballo 
como dicia ahora o dereito a 
unha vivenda, o dereito a servi-
zos públicos, como é sanidade, 
o ensino, servizos sociais, que o 
Partido Popular, e tamén, no 
seu momento o Partido socialis-
ta, conculcaron continuamente 
coas políticas desenvoltas. Am-
parándose mesmo na constitu-
ción  española e ademais cunha 
reforma a única reforma  da 
Constitución aprobada hai un 
ano, polo Partido, hai máis dun 
ano, en dous mil once, polo 
Partido Popular, e polo Partido 
Socialista, agravou a situación 
económica de moitas persoas 
porque se priorizaron as políti-
cas económicas que favorecen  
á banca, ao fondo monetario 
internacional estaban feitas  
única e exclusivamente ao dita-
do da Unión Eurpoea. Ante a 
crise, é necesario, ante a crise 
que estamos vivindo, ainda en a 
que todos a neguen, hai que 

certo porque non se cumpren, 
nin a vivenda, nin o dereito ao 
emprego, etcétera, etcétera. 
 
Particularmente, tamén, os de-
reitos non son individuais, se-
nón tamén das nacións que 
conforman o Estado. Calquera 
Constitución debe de garantir, 
principios elementais democrá-
ticos como dereito ao traballo 
como dicia agora o dereito a 
unha vivenda, o dereito a servi-
zos públicos, como é sanidade, 
o ensino, servizos sociais, que o 
Partido Popular, e tamén, no 
seu momento o Partido socia-
lista, conculcaron continua-
mente coas políticas desenvol-
tas. Amparándose mesmo na 
constitución  española e ade-
mais cunha reforma a única 
reforma  da Constitución apro-
bada hai un ano, polo Partido, 
hai máis dun ano, en dous mil 
once, polo Partido Popular, e 
polo Partido Socialista, agra-
vou a situación económica de 
moitas persoas porque se prio-
rizaron as políticas económicas 
que favorecen  á banca, ao fon-
do monetario internacional es-
taban feitas  única e exclusiva-
mente ao ditado da Unión Eur-
poea. Ante a crise, é necesario, 
ante a crise que estamos vivin-
do, ainda na que todos a ne-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

contar con novos instrumentos 
legais, comenzando por una 
nova Constitución, por novos 
procesos constituintes que pro-
texan as maiorías sociais, que 
blinde  legalmente os dereitos 
económicos e sociais e tamén as 
das distintas nación do Estado. 
Vostedes pensan que só hai un-
ha nación do Estado e dese 
concepción, veñan agora moitos 
problemas.  E desa concepción 
que ademais non ven precisa-
mente só do  proceso  consti-
tuínte do 78, senón de moito 
antes, de moito antes e mesmo 
da ditadura franquista. 
 
 
Entón, bueno, nos cremos que a 
constitución está totalmente 
obsoleta e que é preciso cam-
biala é que é  preciso poñer en 
marcha diferentes procesos 
constituines… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Veira. 
 
… e sobre todo que se garantan 
os dereitos individuais, econó-
micos e sociais que hoxe en dia 
non están garantidos. 
 
Presidencia 
 

guen, hai que contar con novos 
instrumentos legais, comezando 
por unha nova Constitución, 
por novos procesos constituin-
tes que protexan as maiorías 
sociais, que blinde  legalmente 
os dereitos económicos e so-
ciais e tamén as das distintas 
nación do Estado. Vostedes 
pensan que só hai unha nación 
do Estado e dese concepción, 
veñan agora moitos problemas.  
E desa concepción que ademais 
non ven precisamente só do  
proceso  constituínte do 78, se-
nón de moito antes, de moito 
antes e mesmo da ditadura 
franquista. 
 
Entón, bo, nos cremos que a 
constitución está totalmente 
obsoleta e que é preciso cam-
biala é que é  preciso poñer en 
marcha diferentes procesos 
constituines… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Veira. 
 
… e sobre todo que se garantan 
os dereitos individuais, econó-
micos e sociais que hoxe en dia 
non están garantidos. 
 
Presidencia 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Moitas grazas, señora Veira,  
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias, señor  Alcalde. 
 
Efectivamente en el mes de no-
viembre, en una moción que 
también hablaba de la Constitu-
ción,  un concejal hizo una in-
teresante intervención, hablan-
do de que España y que Consti-
tución. 
 
Si me permiten voy a utilizar 
aquel recurso, para decir y 
reiterar lo que dijimos en aquel 
momento. Nosotros nos senti-
mos cómodos, estamos cómo-
dos en una Constitución que 
reconoce incluso el derecho y la 
libertad a aquellos que quieren 
modificarla, a aquellos que re-
vocarla, incluso a aquellos que 
trabajan por independizarse del 
Estado y que es soberano, a que 
esa Constitución convirtió en 
soberano. 
 
Una Constitución, decía, el 
concejal en ese pleno de no-
viembre, de qué España habla-
mos, de la de la corrupción, de 
la de la ley mordaza, de la po-

Moitas grazas, señora Veira,  
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor  alcalde. 
 
Efectivamente no mes de nove-
mbro, nunha moción que tamén 
falaba da Constitución,  un 
concelleiro fixo unha interesan-
te intervención, falando de que 
España e que Constitución. 
 
 
Se me permiten vou utilizar 
aquel recurso, para dicir e 
reiterar o que dixemos naquel 
momento. Nós sentímonos có-
modos, estamos cómodos nun-
ha Constitución que recoñece 
mesmo o dereito e a liberdade 
a aqueles que queren modifica-
la, a aqueles que revogala, 
mesmo a aqueles que traballan 
por independizarse do Estado e 
que é soberano, a que esa 
Constitución converteu en so-
berano. 
 
Unha Constitución, dicía, o 
concelleiro nese pleno de no-
vembro, de que España fala-
mos, da da corrupción, da da 
lei mordaza, da pobreza. Oxalá 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

breza. Ojalá fuésemos capaces 
de modificar o subsanar todos 
los errores, que tenemos como 
especie  modificando los docu-
mentos marcos de convivencia, 
pero seguramente no será tan 
fácil. En todo caso, cuando ha-
blamos de que Constitución de-
fendemos la socialistas, es esa 
Constitución que también que-
remos modificar los socialistas, 
esa Constitución que fue en su  
día un marco de convivencia, 
un marco suficientemente am-
plio como para que cupiéramos 
todos, pero también los sufi-
cientemente flexible como para 
que ahora nos permita ser modi-
ficada.  
 
Decía la señora Veira: “muchos 
no la hemos votado”. Yo creo 
que de los representantes que 
hay en este pleno no la ha vota-
do ninguno, ningún concejal y 
ninguna concejala. En todo ca-
so, nos ha servido  para la con-
vivencia y creemos que es, que 
vale la pena modificarla para 
que nos siga sirviendo. 
 
Una Constitución, señora Frei-
re, en la que no hacía falta  le-
yes autonómicas, ni rebuscados 
decretos. Ni instrucción ningu-
na del Ministerio de Justicia 
para consagrar los derechos y 

fósemos capaces de modificar 
ou emendar todos os erros, que 
temos como especie  modifi-
cando os documentos marcos 
de convivencia, pero segura-
mente non será tan fácil. En 
todo caso, cando falamos de 
que Constitución defendemos a 
socialistas, é esa Constitución 
que tamén queremos modificar 
os socialistas, esa Constitución 
que foi no seu día  un marco de 
convivencia, un marco suficien-
temente amplo como para que 
coubésemos todos, pero tamén 
os suficientemente flexible co-
mo para que agora permítanos 
ser modificada.  
 
 
Dicía a señora Veira: “moitos 
non a votamos”. Eu creo que 
dos representantes que hai nes-
te pleno non a votou ningún, 
ningún concelleiro e ningunha 
concelleira. En todo caso, ser-
viunos  para a convivencia e 
cremos que é, que vale a pena 
modificala para que nos siga 
servindo. 
 
Unha Constitución, señora 
Freire, na que non facía falta  
leis autonómicas, nin rebusca-
dos decretos. Nin instrución 
ningunha do Ministerio de Xus-
tiza para consagrar os dereitos 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

los servicios sociales. Una 
constitución que consagró los 
servicios sociales, públicos. Esa 
Constitución que nos hizo igua-
les ante la Ley y esa constitu-
ción que hizo mayores de edad, 
también, a lo ayuntamientos y 
no hacía falta  ningún recurso, 
ni ninguna instrucción de nin-
gún Ministerio para (…). En 
todo caso, entre ese lado obscu-
ro de Darth Vader que nos es-
pera al finalizar esta semana y 
los Reyes Magos, si nos permi-
tiesen deciros, si nos pregunta-
sen qué España y qué Constitu-
ción nos gustaría, diríamos que 
fuese una España y  una Consti-
tución en la que el Alcalde de 
nuestra ciudad, entendiese que 
si no le gusta la Constitución, 
tiene que ganar las elecciones y 
cambiarla, pero que mientras 
exista, tiene que ir y represen-
tarnos a todos, el día que se la 
conmemora.  
 
O en el que la alcaldesa de Bar-
celona, comprenda que no nos 
puede llamar criminales a los 
que no pensamos como ellos. 
Una España y una constitución 
en la que sea compatibles as 
Irmandades da Fala y Salvador 
de Madariaga. Pero una Consti-
tución que el Partido Popular 
no coja y nos lance el libro y 

e os servizos sociais. Unha 
constitución que consagrou os 
servizos sociais, públicos. Esa 
Constitución que nos fixo 
iguais ante a Lei e esa constitu-
ción que fixo maiores de idade, 
tamén, ao concellos e non facía 
falta  ningún recurso, nin nin-
gunha instrución de ningún 
Ministerio para (…). En todo 
caso, entre ese lado obscuro de 
Darth Vader que nos espera ao 
finalizar esta semana e os Reis 
Magos, se nos permitisen dici-
ros, se nos preguntasen que 
España e que Constitución gus-
taríanos, diriamos que fose un-
ha España e  unha Constitución 
na que o alcalde da nosa cida-
de, entendese que se non lle 
gusta a Constitución, ten que 
gañar as eleccións e cambiala, 
pero que mentres exista, ten 
que ir e representarnos a todos, 
o día que lla conmemora.  
 
 
Ou no que a alcaldesa de Bar-
celona, comprenda que non nos 
pode chamar criminales aos 
que non pensamos como eles. 
Unha España e unha constitu-
ción na que sexa compatibles 
as Irmandades da Fala e Sal-
vador de Madariaga. Pero un-
ha Constitución que o Partido 
Popular non colla e láncenos o 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

nos dé  con el lomo en la cabe-
za cinco días antes de las elec-
ciones porque eso ni es marco 
de convivencia, ni es nada. 
 
Eso, señora Freire, si que es 
electoralismos. Nos vamos a 
abstener. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Barcón. 
 
Estoy seguro que hai membros 
da Corporación agradecidos 
polos anos que lle acaba de qui-
tar. 
 
Pola Marea Atlántica, señor 
Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Quen, senón, podíamos dicir 
como representante do lado es-
curo. 
 
Ademais, apelando as mocións, 
de novembro e de Venezuela, 
tamén parace que son a persoa  
apropiada. 
 
Efectivamente comezan  a repe-
tirse as palabras, neste Salón de 
Plenos, imos ter que poñer a 

libro e déanos  co lomo na ca-
beza cinco días antes das elec-
cións porque iso nin é marco de 
convivencia, nin é nada. 
 
Iso, señora Freire, se que é 
electoralismos. Ímonos a abs-
ter. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Estou seguro que hai membros 
da Corporación agradecidos 
polos anos que lle acaba de 
quitar. 
 
Pola Marea Atlántica, señor 
Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Quen, senón, podiamos dicir 
como representante do lado 
escuro. 
 
Ademais, apelando as mocións, 
de novembro e de Venezuela, 
tamén parace que son a persoa  
apropiada. 
 
Efectivamente comezan  a repe-
tirse as palabras, neste Salón 
de Plenos, imos ter que poñer a 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

este paso, non sei se bandeiras, 
ou libros cheos de moho, aquí, 
nos escanos, porque que obse-
sión, obsesión pola retorica ba-
leira, e casi diría os seus corres-
pondentes conceptos a abstrac-
cións, francamente non como se 
dixo polos dereitos das persoas. 
Claro!  
 
Vostedes sempre defende o in-
mutable das cousas. Teñen me-
do, pánico ao cambio. 
 
E se queren falar de Constitu-
ción Falamos. pero diría que 
non de esta maneira, tampouco 
elegante, tan obvia, tan reduc-
cionista. Sexamos serios, vimos 
co seu lema electoral é: “Espa-
ña en serio”, ademais, e permi-
tan a coña fácil, diriamos. 
 
Deso, polo tanto, deducimos, 
que este antes non era un país 
serio, era de opereta. Curioso 
cando se invoca tanto a historia 
de España. Iso que ademais, 
agora, gobernan vostedes e non 
é a primeira vez. Tamén é  certo 
que desexamos que esta sexa a 
última semana oficial de go-
berno estatalmente. 
 
 
España nación complexa. Gus-
taríalles que dixesemos que este 

este paso, non sei se bandeiras, 
ou libros cheos de mofo, aquí, 
nos escanos, porque que obse-
sión, obsesión pola retorica 
baleira, e case diría os seus 
correspondentes conceptos a 
abstraccións, francamente non 
como se dixo polos dereitos das 
persoas. Claro!  
 
Vostedes sempre defende o in-
mutable das cousas. Teñen me-
do, pánico ao cambio. 
 
E se queren falar de Constitu-
ción Falamos. pero diría que 
non desta maneira, tampouco 
elegante, tan obvia, tan reduc-
cionista. Sexamos serios, vimos 
co seu lema electoral é: “Espa-
ña en serio”, ademais, e permi-
tan a coña fácil, diriamos. 
 
Deso, polo tanto, deducimos, 
que este antes non era un país 
serio, era de opereta. Curioso 
cando invócase tanto a historia 
de España. Iso que ademais, 
agora, gobernan vostedes e non 
é a primeira vez. Tamén é  cer-
to que desexamos que esta sexa 
a última semana oficial de go-
berno estatalmente. 
 
España nación complexa. Gus-
taríalles que dixesemos que es-
te era un país de sabres de in-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

era un país de sables de inquisi-
cións. A historia de España non 
é moi divertida nin sequera edi-
ficante. Aunque tamén é certo 
que posue moito interese.  
 
Se len as memorias do invertor 
da lotería moderna, de Giacomo 
Casanova, ese, mesmo, si, o 
aventureiro italiano. No aparta-
do viaxeiro, dedicado a España 
no século XIX, non estamos 
falando da Edade Media, com-
prenderán, a diferencia de Es-
paña con respecto a outros paí-
ses europeos, nese momento. 
 
Pasa, tamén se len a Diego de 
Torres, a Villarroel a Pierre Vi-
lar. Enténdese  que a propagan-
da e a fantasía poden co rigor 
historio-gráfico, se vostedes len 
a Pio Moa, Ricardo de la Cier-
va. Nesta violenta realidade his-
tórica, entran temas a esgalla 
moral, falta de liberdade de de-
reitos dunha sociedade, deis-
gualdade da muller, un lugar 
pacato, obsesionado non por 
casualidade, pola dobre moral, 
pola hipocresía, o sentido do  
ridículo. 
 
Sempre podrán dicir que eran 
outros tempos, pero nos últimos 
séculos, con rasgos algo actua-
lizados, presentan característi-

quisicións. A historia de Espa-
ña non é moi divertida nin se-
quera edificante. Aínda que 
tamén é certo que posue moito 
interese.  
 
Se len as memorias do invertor 
da lotería moderna, de Giaco-
mo Casanova, ese, mesmo, se, o 
aventureiro italiano. Non apar-
tado viaxeiro, dedicado a Es-
paña no século XIX, non esta-
mos falando da Edade Media, 
comprenderán, a diferenza de 
España con respecto a outros 
países europeos, nese momento. 
 
Pasa, tamén se len a Diego de 
Torres, a Villarroel a Pierre 
Vilar. Enténdese  que a propa-
ganda e a fantasía podar co 
rigor historio-gráfico, se voste-
des len a Pio Moa, Ricardo da 
Cerva. Nesta violenta realidade 
histórica, entran temas a esga-
lla moral, falta de liberdade de 
dereitos dunha sociedade, deis-
gualdade da muller, un lugar 
pacato, obsesionado non por 
casualidade, pola dobre moral, 
pola hipocresía, o sentido do  
ridículo. 
 
Sempre poderán dicir que eran 
outros tempos, pero nos últimos 
séculos, con trazos algo actua-
lizados, presentan característi-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

cas común. Sempre se poderán 
dicir como mencionábamos que 
eran outros  tempos, non tan 
serios engadimos, ou serios de 
máis, pero serios de plumbios, 
de solemnes, de casposos. 
 
A Constitución de 1978, ampla 
e con virtudes, como tantas, 
está suxeita a cambios. Ven  
que sufrimos algún cambio, un 
día de verano, mencionaba an-
tes a concelleira, Silvia Camean 
hai catro anos. Pero tamén e 
hora de que garante dereitos 
que os seus gobernos curiosa-
mente non respeitan. A conce-
lleira Mar Barcón, mencionaba, 
ese discuro hai unha semanas 
de que España, non son aficio-
nado ao autobombo, pero 
bueno, aí había unha sucesión 
de tradicións a eses dereitos: 
desafiuzamento, fraude fiscal, 
corrupción, favoritismo, liber-
dades básicas ameazadas, tiña-
mos a lei mordaza polo medio, 
privatización e anulación dos 
servizos básicos o dereito a de-
cidir, a sumisión a modelos 
económicos abusivos. Dixémo-
lo o outro día, a economía, non 
entende de patrias, e falta de 
deritos fundamentais tampouco.  
 
Defenden unha constitución que 
nin aplican, falan dun texto sa-

cas común. Sempre se poderán 
dicir como mencionabamos que 
eran outros  tempos, non tan 
serios engadimos, ou serios de 
máis, pero serios de plumbios, 
de solemnes, de casposos. 
 
A Constitución de 1978, ampla 
e con virtudes, como tantas, 
está suxeita a cambios. Ven  
que sufrimos algún cambio, un 
día de verán, mencionaba antes 
a concelleira, Silvia Camean 
hai catro anos. Pero tamén e 
hora de que garante dereitos 
que os seus gobernos curiosa-
mente non respeitan. A conce-
lleira Mar Barcón, menciona-
ba, ese discuro hai unha sema-
nas de que España, non son 
afeccionado ao autobombo, 
pero bo, aí había unha sucesión 
de tradicións a eses dereitos: 
desafiuzamento, fraude fiscal, 
corrupción, favoritismo, liber-
dades básicas ameazadas, ti-
ñamos a lei mordaza polo me-
dio, privatización e anulación 
dos servizos básicos o dereito a 
decidir, a submisión a modelos 
económicos abusivos. Dixémolo 
o outro día, a economía, non 
entende de patrias, e falta de 
deritos fundamentais tampouco.  
 
Defenden unha constitución 
que nin aplican, falan dun texto 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

grado que non cumpren, descri-
ben un país que non existe, nin 
nas súas ensoñacións, por eso 
non quero repetirme. Que Cons-
titución? Digo unha vez, non 
como o outro día que fixen oito 
preguntas. 
 
Por último, o debate político 
máis ínfimo, vai relacionado 
con pasar lista nas accións dos 
demais, sempre.  Moito falan, 
especulan coas ausencias do 
Alcalde, ou tal concelleira ou 
concelleiro, e ben poidamos 
espetar as súas, onde estaban, 
no inicio das festas de María 
Pita, tan célebres e queridas por 
vostedes? 
 
Non lles interesan as modifica-
cións históricas no rueiro. Pre-
ferían ter a Mola aos caídos nun 
único bando da guerra ou ao 
pistoleiro Juan Canalejo no ma-
pa da súa cidade. Non lles preo-
cupa. A nós si, porque tomamos 
esta cidade, e permítame a li-
cenza e que non lles sirva, di-
gamos de precedente a apropia-
ción do seu lema en serio e o 
serio contra o que quixeron im-
ponernos non vai unido co lúdi-
co, co bo humor, coa figura, coa 
sensibilidade. 
 
 

sacro que non cumpren, descri-
ben un país que non existe, nin 
nas súas ensoñacións, por iso 
non quero repetirme. Que 
Constitución? Digo unha vez, 
non como o outro día que fixen 
oito preguntas. 
 
Por último, o debate político 
máis ínfimo, vai relacionado 
con pasar lista nas accións dos 
demais, sempre.  Moito falan, 
especulan coas ausencias do 
alcalde, ou tal concelleira ou 
concelleiro, e ben poidamos 
espetar as súas, onde estaban, 
no inicio das festas de María 
Pita, tan soadas e queridas por 
vostedes? 
 
Non lles interesan as modifica-
cións históricas no rueiro. Pre-
ferían ter a Mola aos caídos 
nun único bando da guerra ou 
ao pistoleiro Juan Canalejo 
non mapa da súa cidade. Non 
lles preocupa. A nós se, porque 
tomamos esta cidade, e permí-
tame a licenza e que non lles 
sirva, digamos de precedente a 
apropiación do seu lema en 
serio e o serio contra o que 
quixeron impoñernos non vai 
unido co lúdico, co bo humor, 
coa figura, coa sensibilidade. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Sande. 
 
Señor Sande Garcia 
 
Si, perdón. 
 
España en serio. España o que 
queiran, pero en serio de verda-
de. 
 
Por último podo confirmar que 
a paga extra dos funcionarios 
municipais, e a nota a mandou 
esta tarde, será abonda por este 
goberno municipal no mes de 
xaneiro. 
 
Grazas.  
 
O voto da Marea Atlántica é 
contrario. 
 
Presidencia 
 
Procedemos a votar a moción. 
Votos a favor da moción. 
 
Votación de la segunda  mo-
ción presentada por el Grupo 
Municipald el Partido Popu-
lar 
 
Seguidamente por la Presiden-
cia se somete a votación la se-
gunda moción presentada por el 

Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Sande. 
 
Señor Sande Garcia 
 
Se, perdón. 
 
España en serio. España o que 
queiran, pero en serio de ver-
dade. 
 
Por último podo confirmar que 
a paga extra dos funcionarios 
municipais, e a nota a mandou 
esta tarde, será abonda por es-
te goberno municipal no mes de 
xaneiro. 
 
Grazas.  
 
O voto da Marea Atlántica é 
contrario. 
 
Presidencia 
 
Procedemos a votar a moción. 
Votos a favor da moción. 
 
Votación da segunda  moción 
presentada polo Grupo Muni-
cipald o Partido Popular 
 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a segunda 
moción presentada polo Grupo 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Grupo Municipal del Partido 
Popular, produciéndose el si-
guiente resultado: 
 
Vota en contra el Grupo Muni-
cipal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
Vota en contra el Grupo Muni-
cipal del Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
Moción número tres do Partido 
Popular, sobre cumprimento 
de acordos da Comisión de 
Transparencia relativos  aos 
contidos da web y de las redes 
sociais municipais. 
 
Procedemos á lectura da parte 
dispositiva. 
 
Señora Gallego. 

Municipal do Partido Popular, 
producíndose o seguinte resul-
tado: 
 
Vota en contra o Grupo Muni-
cipal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) 
(10 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Muni-
cipal do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
Moción número tres do Partido 
Popular, sobre cumprimento 
de acordos da Comisión de 
Transparencia relativos  aos 
contidos da web e das redes 
sociais municipais. 
 
Procedemos á lectura da parte 
dispositiva. 
 
Señora Gallego. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Señora Gallego Neira 
 
Sí. 
 
La Corporación Municipal de A 
Coruña en Pleno acuerda por 
unanimidad: 
 
Instar al Gobierno municipal a 
cumplir los acuerdos de la Co-
misión de Transparencia de 19 
de noviembre y 2 de diciembre 
o, en su caso, elaborar unas 
normas o  un código de buenas 
prácticas para regular los con-
tenidos de la web municipal y 
de las redes sociales, que sean 
dictaminadas por la Comisión 
de Transparencia y aprobadas 
por el Pleno. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Votos a favor da urxencia da 
moción. 
 
Votación de la urgencia de la 
tercera moción presentada 
por el Grupo Municipal del 
Partido Popular 
 
Sometida por la Presidencia la 
presente moción a la preceptiva 
declaración de la urgencia se 

 
Señora Gallego Neira 
 
Si. 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno acorda por 
unanimidade: 
 
Instar o Goberno municipal a 
cumprir os acordos da Comi-
sión de Transparencia do 19 de 
novembro e 2 de decembro ou, 
no seu caso, elaborar unhas 
normas ou  un código de boas 
prácticas para regular os con-
tidos da web municipal e das 
redes sociais, que sexan dita-
minadas pola Comisión de 
Transparencia e aprobadas 
polo Pleno. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Votos a favor da urxencia da 
moción. 
 
Votación da urxencia da ter-
ceira moción presentada polo 
Grupo Municipal do Partido 
Popular 
 
Sometida pola presidencia a 
presente moción á preceptiva 
declaración da urxencia prodú-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

produce el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Bloque Nacionalista Ga-
lego  (BNG) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Ten a palabra de novo a señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bueno. Muchas gracias. 
 
Antes de nada, señor Sande, 
pues sí, efectivamente han 
anunciado, porque nos ha llega-
do una nota por ahí, que van a 
pagar la paga extra, no sabemos 
si el 25%, hoy sale una nota que 
mandamos nosotros ayer, exi-
giendo que ya que han pagado 

cese o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Bloque Nacionalista Ga-
lego  (BNG) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Ten a palabra de novo a señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bo. Moitas grazas. 
 
Antes de nada, señor Sande, 
pois si, efectivamente anuncia-
ron, porque nos chegou unha 
nota por aí, que van pagar a 
paga extra, non sabemos se o 
25%, hoxe sae unha nota que 
mandamos nós onte, esixindo 
que xa que pagaron a nómina, 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

la nómina, ya tienen la nómina 
hecha de diciembre, que ya 
pueden pagar el 25% y como 
van a prorrogar nuestro presu-
puesto, pues tienen para pagar 
el 50% restante en enero.  
 
A las diecinueve horas y cin-
cuenta y dos minutos, se au-
senta del Salón de Sesiones la 
señora Fraga Sáenz. 
 
Luego también decir una cosa, 
como aquí todo el mundo se va 
de tiempo, pues, espero que me 
deje un par de minutos más. 
 
Lo que exigimos, aparte de que 
la Constitución les guste o no 
les guste, es que tienen que te-
ner respeto por las instituciones. 
De momento, muy poco. Y si 
hay un acto en el que van todas 
las administraciones y un acto 
en el que se conmemora la 
Constitución, les gusto o no les 
guste, tiene que estar represen-
tado el Ayuntamiento. Y eso es 
un principio básico, que vaya a 
la Junta de Gobierno, que se 
puede cambiar la hora, que 
además el acto era antes, que 
pueden sustituirlo porque de 
hecho la señora García lo ha 
sustituido 20 veces que yo he 
estado en Juntas de Gobierno. 
No es excusa, debe estar el Al-

xa teñen a nómina feita de de-
cembro, que xa poden pagar o 
25% e como van prorrogar o 
noso orzamento, pois teñen pa-
ra pagar o 50% restante en xa-
neiro.  
 
Ás dezanove horas e cincuenta 
e dous minutos, auséntase do 
Salón de Sesións a señora 
Fraga Sáenz. 
 
Logo tamén dicir unha cousa, 
como aquí todo o mundo vaise 
de tempo, pois, espero que me 
deixe un par de minutos máis. 
 
O que esiximos, á parte de que 
a Constitución lles guste ou non 
lles guste, é que teñen que ter 
respecto polas institucións. De 
momento, moi pouco. E se hai 
un acto no que van todas as 
administracións e un acto no 
que se conmemora a Constitu-
ción, gústolles ou non lles gus-
te, ten que estar representado o 
Concello. E iso é un principio 
básico, que vaia á Xunta de 
Goberno, que se pode cambiar 
a hora, que ademais o acto era 
antes, que poden substituílo 
porque de feito a señora García 
substituíuno 20 veces que eu 
estiven en Xuntas de Goberno. 
Non é escusa, debe estar o al-
calde e senón alguén que o re-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

calde y sino alguien que lo re-
presente. 
 
Bueno, y luego, otra cosa, mu-
cho gestor y poco escritor, por-
que todos estos discursos del 
oscurantismo, de las tradiciones 
está muy bien, pero gestión ce-
ro en este pleno. No traemos ni 
un solo asunto. 
 
Bueno, yo, nosotros traemos 
esta moción que supongo, aun-
que hoy vemos aquí un triparti-
to porque es todos contra el PP 
que no gobierna esta ciudad, de 
momento, por lo menos. No sé 
que es lo que va a pasar porque 
de hecho en la Comisión de 
Transparencia todo los Grupos 
de la Oposición estábamos de 
acuerdo. ¿Qué pasa? Que las 
comisiones se crearon en aquel 
famoso acuerdo de negociación, 
allí se dictamina una cosa y se 
hace la contraria. Lo que le da 
la gana a Marea Atlántica que 
es un gobierno en minoría y que 
está haciendo lo que quiere. 
Presumiendo de una transpa-
rencia que por supuesto no tie-
nen para nada.  
 
Porque decir que participamos, 
que hay ochenta mil Comisio-
nes, hay que transparentes que 
somos, hemos pedido tres veces 

presente. 
 
 
Bo, e logo, outra cousa, moito 
xestor e pouco escritor, porque 
todos estes discursos do escu-
rantismo, das tradicións está 
moi ben, pero xestión cero nes-
te pleno. Non traemos nin un só 
asunto. 
 
Bo, eu, nós traemos esta mo-
ción que supoño, aínda que 
hoxe vemos aquí un tripartito 
porque é todos contra o PP que 
non goberna esta cidade, de 
momento, polo menos. Non sei 
que é o que vai pasar porque de 
feito na Comisión de Transpa-
rencia todo os Grupos da Opo-
sición estabamos de acordo. 
Que pasa? Que as comisións se 
crearon naquel famoso acordo 
de negociación, alí ditamínase 
unha cousa e faise a contraria. 
O que lle dá a gana a Marea 
Atlántica que é un goberno en 
minoría e que está a facer o 
que quere. Presumindo dunha 
transparencia que por suposto 
non teñen para nada.  
 
 
Porque dicir que participamos, 
que hai oitenta mil Comisións, 
hai que transparentes que so-
mos, pedimos tres veces dous 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

dos contratos de este ayunta-
miento y la señora Vieito nos 
viene a la Comisión, con unos 
sí, sí, con lo que está publicado 
en el perfil del contratante, es 
que lo puede ver cualquiera. Lo 
que está publicado en el perfil. 
O sea, nada que no sepamos y 
nos dice que los estudiemos.  
 
A las diecinueve horas y cin-
cuenta y cuatro minutos entra 
en el Salón de Sesiones la se-
ñora Fraga Sáenz. 
 
No lo que queremos es lo que 
nos está publicado, que es a lo 
que se ha comprometido, que se 
van a publicar todos los contra-
tos y que vamos a tener cono-
cimiento, para eso sirve la Co-
misión, no vayan de transparen-
tes porque realmente no lo son.  
 
Tanto en la web municipal, co-
mo en las rede sociales, tiene 
que ser un instrumento de in-
formación, de consulta, con los 
ciudadanos y tiene que ser im-
parcial. Porque si vamos de 
transparentes y manipulamos la 
información, pues, mire, ya nos 
explicaron en la Comisión, la 
señora Delso, lo leyó hasta tres 
o cuatro veces que parecía la 
Wikipedia, que son criterios 
periodísticos que son los que se 

contratos deste concello e a 
señora Vieito vénnos á Comi-
sión, cuns si, si, co que está pu-
blicado no perfil do contratan-
te, é que o pode ver calquera. O 
que está publicado no perfil. 
Ou sexa, nada que non saiba-
mos e dinos que os estudemos.  
 
 
Ás dezanove horas e cincuenta 
e catro minutos entra no Salón 
de Sesións a señora Fraga 
Sáenz. 
 
Non o que queremos é o que 
nos está publicado, que é ao 
que se comprometeu, que se 
van a publicar todos os contra-
tos e que imos ter coñecemento, 
para iso serve a Comisión, non 
vaian de transparentes porque 
realmente non o son.  
 
Tanto na web municipal, como 
nas rede sociais, ten que ser un 
instrumento de información, de 
consulta, cos cidadáns e ten 
que ser imparcial. Porque se 
imos de transparentes e mani-
pulamos a información, pois, 
mire, xa nos explicaron na Co-
misión, a señora Delso, leuno 
ata tres ou catro veces que pa-
recía a Wikipedia, que son cri-
terios xornalísticos que son os 
que se seguen. Criterios xorna-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

siguen. Criterios periodísticos 
de mi periódico, que ya se los 
dijimos allí y estamos de acuer-
do todos los Grupos.  
 
Aquí están utilizando las redes 
sociales, como si fuesen las de 
la Marea Atlántica. Tienen que 
distinguirlo. Hemos dictamina-
do criterios objetivos, concre-
tamente los plenos que se hable 
de los asuntos, qué asuntos se 
trata, cómo se vota, quién lo 
voto a favor, quién lo vota en 
contra, si se aprueba o no se 
aprueba.  
 
Y eso es lo que tienen que hacer 
y dar información de eventos 
que haga el Concello, por su-
puesto, información a la gente. 
Objetiva porque no hay nada 
menos transparente que la in-
formación manipulada. Eso es 
lo que está pasando en este 
ayuntamiento, yo supongo, o 
sea, la propuesta nuestra es que 
se adopten esos criterios objeti-
vos. O en su caso, pues, que nos 
sentemos todos y establezcamos 
unas normas.  
 
Pero que desde luego no puede 
seguir pasando lo que está pa-
sando. No puede ser que ven-
gan los alcaldes, que a mí me 
gustan porque somos los rebel-

lísticos do meu xornal, que xa 
llos dixemos alí e estamos de 
acordo todos os Grupos.  
 
 
Aquí están a utilizar as redes 
sociais, coma se fosen as da 
Marea Atlántica. Teñen que 
distinguilo. Ditaminamos crite-
rios obxectivos, concretamente 
os plenos que se fale dos asun-
tos, que asuntos trátase, como 
se vota, quen o voto a favor, 
quen o vota en contra, se se 
aproba ou non se aproba.  
 
 
E iso é o que teñen que facer e 
dar información de eventos que 
faga o Concello, por suposto, 
información á xente. Obxectiva 
porque non hai nada menos 
transparente que a información 
manipulada. Iso é o que está a 
pasar neste concello, eu supo-
ño, ou sexa, a proposta nosa é 
que se adopten eses criterios 
obxectivos. Ou no seu caso, 
pois, que nos sentemos todos e 
establezamos unhas normas.  
 
 
Pero que desde logo non pode 
seguir pasando o que está a 
pasar. Non pode ser que veñan 
os alcaldes, que a min gústan-
me porque somos os rebeldes, 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

des, si nos dedicamos todos los 
días y… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Galle-
go. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Sí, sí, termino ahora. 
 
Toda la información de todos 
los manifiestos rebeldes y la 
información municipal manipu-
lada. Eso no puede ser. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
É certo que iso foi o que se fa-
lou na Comisión de Transpa-
rencia, discutiuse sobre, bueno, 
a falta de obxectividade no uso 
tanto da web municipal, como 
do Twitter. E eu, como dixen na 
Comisión tamén lle recordo ao 
Partido Popular que quen 

se nos dedicamos todos os días 
e… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Galle-
go. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Si, si, termino agora. 
 
Toda a información de todos os 
manifestos rebeldes e a infor-
mación municipal manipulada. 
Iso non pode ser. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
É certo que iso foi o que se fa-
lou na Comisión de Transpa-
rencia, discutiuse sobre, bo, a 
falta de obxectividade no uso 
tanto da web municipal, como 
do Twitter. E eu, como dixen na 
Comisión tamén lle recordo ao 
Partido Popular que quen 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

rompeu esa obxectividade que 
si había na web municipal antes 
de que entrase o Partido Popu-
lar no goberno, no goberno do 
Concello da Coruña foi, preci-
samente o Partido Popular. 
 
 
En todo caso, eu creo que non 
está de máis, elaborar unhas 
normas ou un código de boas 
prácticas que se aplique non 
como outros que existen por aí 
que se aplique que nos podemos 
sentar todos a falalo e sacar al-
go en claro, porque realmente 
os debates das Comisións ao 
final, é, non sei, un tirarse pe-
dras entre todos pero sen chegar 
a ningún acordo nin a nada en 
concreto.  
 
Entón, a mín, desde o BNG, 
non nos parece mal, desde logo, 
que se elaboren esas normas, 
ese código de boas pràcticas o 
certo é que si que se ten mello-
rado na xestión das redes so-
ciais, pero sentarse e falar non 
lle fai mal a ninguén. 
  
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 

rompeu esa obxectividade que 
se había na web municipal an-
tes de que entrase o Partido 
Popular no goberno, no go-
berno do Concello dá Coruña 
foi, precisamente o Partido Po-
pular. 
 
En todo caso, eu creo que non 
está de máis, elaborar unhas 
normas ou un código de boas 
prácticas que se aplique non 
como outros que existen por aí 
que se aplique que nos pode-
mos sentar todos a falalo e sa-
car algo en claro, porque real-
mente os debates das Comi-
sións ao final, é, non sei, un 
tirarse pedras entre todos pero 
sen chegar a ningún acordo nin 
a nada en concreto.  
 
Entón, a mín, desde o BNG, 
non parécenos mal, desde logo, 
que se elaboren esas normas, 
ese código de boas pràcticas o 
certo é que se que se ten mello-
rado na xestión das redes so-
ciais, pero sentarse e falar non 
lle fai mal a ninguén. 
  
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Yo para su tranquilidad, señora 
Gallego, vamos a votar a favor, 
pero sepa, en cualquier caso, 
cierto es que el día 20 de julio, 
todos los Grupos presentes en 
este pleno municipal, nos dimos 
un gran acuerdo de gobierno, a 
través del cual se articulaba una 
serie de condiciones que tenían 
unos objetivos muy loables. El 
día 23 de ese mismo mes, se 
aprobó por unanimidad en el 
mismo pleno, la aplicación de 
ese gran acuerdo.  
 
Y le voy a leer varios puntos de 
acuerdo. En el punto segundo, 
apartado sexto, del acuerdo, se 
dice que las Comisiones de 
Transparencia, Participación, 
Hacienda y Sugerencias y Re-
clamaciones, elaborarán un in-
forme trimestral que se somete-
rá a debate y aprobación en el 
pleno.  
 
Llevan ustedes 7 meses de go-
bierno y estas Comisiones, si 
bien no llevan 7 meses, todas 
ellas, todavía no han preparado 
sus informes trimestrales, o al 

Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Eu para a súa tranquilidade, 
señora Gallego, imos votar a 
favor, pero saiba, en calquera 
caso, certo é que o día 20 de 
xullo, todos os Grupos presen-
tes neste pleno municipal, dé-
monos un gran acordo de go-
berno, a través do cal se articu-
laba unha serie de condicións 
que tiñan uns obxectivos moi 
loables. O día 23 dese mesmo 
mes, aprobouse por unanimi-
dade no mesmo pleno, a apli-
cación dese gran acordo.  
 
E voulle a ler varios puntos de 
acordo. No punto segundo, 
apartado sexto, do acordo, dise 
que as Comisións de Transpa-
rencia, Participación, Facenda 
e Suxestións e Reclamacións, 
elaborarán un informe trimes-
tral que se someterá a debate e 
aprobación no pleno.  
 
 
Levan vostedes 7 meses de go-
berno e estas Comisións, aínda 
que non levan 7 meses, todas 
elas, aínda non prepararon os 
seus informes trimestrais, ou 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

menos no se han sometido a 
debate en el pleno. 
 
Más allá de eso, en el punto se-
gundo, apartado primero de ese 
mismo acuerdo, se dice que la 
Comisión de Transparencia que 
es de la que hoy estamos ha-
blando, efectuaría el seguimien-
to de las contrataciones del 
ayuntamiento. En las reuniones 
a las que yo asistí, de esa Comi-
sión, se le trasladó de manera 
directa, clara e inequívoca a la 
concejala, en ese momento pre-
sente, la señora Eugenia Vieito, 
que lo que nos estaba dando ya 
lo veíamos en el portal del con-
tratante.  
 
O sea, no hacía falta que nos 
hiciese fotocopias de lo que la 
web municipal decía, que lo 
que en esa Comisión hay que 
poner encima de la mesa, son 
aquellos contratos menores que 
se hacen sin publicidad desde 
los diferentes servicios. Que no 
sabemos cuántos son, pero que 
queremos que la Comisión los 
ponga encima de la mesa. 
 
Porque, entre otras cuestiones, a 
fecha de hoy, la Ley 19/2013  
de 9 de diciembre de Transpa-
rencia y Acceso a la Informa-
ción Pública y Buen Gobierno, 

polo menos non se someteron a 
debate no pleno. 
 
Máis aló diso, no punto segun-
do, apartado primeiro dese 
mesmo acordo, dise que a Co-
misión de Transparencia que é 
da que hoxe estamos a falar, 
efectuaría o seguimento das 
contratacións do concello. Nas 
reunións ás que eu asistín, desa 
Comisión, trasladóuselle de 
maneira directa, clara e 
inequívoca á concelleira, nese 
momento presente, a señora 
Eugenia Vieito, que o que nos 
estaba dando xa o viamos no 
portal do contratante.  
 
 
Ou sexa, non facía falta que 
nos fixese fotocopias do que a 
web municipal dicía, que o que 
nesa Comisión hai que poñer 
encima da mesa, son aqueles 
contratos menores que se fan 
sen publicidade desde os dife-
rentes servizos. Que non sabe-
mos cantos son, pero que que-
remos que a Comisión os poña 
encima da mesa. 
 
Porque, entre outras cuestións, 
a data de hoxe, a Lei 19/2013  
do 9 de decembro de Transpa-
rencia e Acceso á Información 
Pública e Bo Goberno, no ám-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

en el ámbito Autonómico y Lo-
cal, ya se encuentra en vigor 
con lo que sería necesaria la 
adecuación de los comporta-
mientos  en este Ayuntamiento, 
a los principios que la Ley cita-
da ya anuncia y que entraron en 
vigor el día 10 de diciembre, la 
semana pasada del 2015 y noso-
tros no estamos cumpliendo.  
Pero más allá sobre el  particu-
lar, lo que decía la señora Ga-
llego sobre las redes sociales, 
cierto es que en la Comisión el 
responsable de prensa del 
Ayuntamiento nos manifestaba 
que bajo su perspectiva lo que 
tenía que  tenía que ser la ges-
tión de las redes sociales y la 
web municipal, tenía que ser un 
tratamiento periodístico de las 
informaciones.  
 
Yo le voy a leer un tratamiento 
periodístico de las informacio-
nes y el twitter municipal sobre 
un debate en este pleno. El 
Grupo Municipal Socialista, la 
cuenta del Grupo, pregunta so-
bre las medidas y ayudas con-
cretas que aplicará el gobierno 
local en el ámbito educativo en 
este nuevo curso académico y la 
respuesta del Pleno Municipal 
aplicada por una de las conceja-
las de Beauvoir, que imagino 
que será la señora Cameán, es: 

bito Autonómico e Local, xa se 
atopa en vigor co que sería ne-
cesaria a adecuación dos com-
portamentos  neste Concello, 
aos principios que a Lei citada 
xa anuncia e que entraron en 
vigor o día 10 de decembro, a 
semana pasada do 2015 e nós 
non estamos a cumprir.  
 
Pero máis aló sobre o  particu-
lar, o que dicía a señora Galle-
go sobre as redes sociais, certo 
é que na Comisión o responsa-
ble de prensa do Concello ma-
nifestábanos que baixo a súa 
perspectiva o que tiña que  tiña 
que ser a xestión das redes so-
ciais e a web municipal, tiña 
que ser un tratamento xornalís-
tico das informacións.  
 
 
Eu voulle a ler un tratamento 
xornalístico das informacións e 
o twitter municipal sobre un 
debate neste pleno. O Grupo 
Municipal Socialista, a conta 
do Grupo, pregunta sobre as 
medidas e axudas concretas 
que aplicará o goberno local 
no ámbito educativo neste novo 
curso académico e a resposta 
do Pleno Municipal aplicada 
por unha das concelleiras de 
Beauvoir, que imaxino que será 
a señora Cameán, é: “poñemos 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

“ponemos en marcha os pro-
gramas se o seu partido deixa, 
hoxe tumbaron o modificativo 
con quinientos mil euros para 
reparacións nos centros”. Esto 
puedo entender que sean crite-
rios periodísticos, pero si la 
Marea quiere tener un periódico 
que se lo financie con el 
crowndfund de sus seguidores y 
no con los impuestos de todos 
los coruñeses, porque nos pare-
cería más correcto que al ampa-
ro de la Comisión de Transpa-
rencia, se siguieran los princi-
pios y preceptos que la misma 
se decide, entre los grupos  allí 
presentes, y que los criterios 
periodísticos, por muy loables 
que sean, se le dejen a los pe-
riódicos que ya están presentes 
en el pleno. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Señora Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. 
 
Gracias  Alcalde. 
 

en marcha os programas se o 
seu partido deixa, hoxe tomba-
ron o modificativo con cinco-
centos mil euros para repara-
cións nos centros”. Isto podo 
entender que sexan criterios 
xornalísticos, pero se a Marea 
quere ter un xornal que llo fi-
nancie co crowndfund dos seus 
seguidores e non cos impostos 
de todos os coruñeses, porque 
nos parecería máis correcto 
que ao amparo da Comisión de 
Transparencia, seguísense os 
principios e preceptos que a 
mesma se decide, entre os gru-
pos  alí presentes, e que os cri-
terios xornalísticos, por moi 
loables que sexan, déixenselle 
aos xornais que xa están pre-
sentes no pleno. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Señora Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. 
 
Grazas  alcalde. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Voume ceñir a temática da mo-
ción. 
 
En primeiro lugar dicir que a 
comunicación da páxina web e 
das redes sociais do concello é 
responsabilidade do Gabinete 
de Comunicación do Concello. 
E dicir tamén que un dos acor-
dos da Comisión, foi precisa-
mente que  o responsable, dese 
Gabinete de Comunicación 
asistise á Comisión, na segunda 
Comisión de transparencia o 
responsable do Gabinete de 
Comunicación asistiu e expuso 
que a xestión tanto da páxina 
web, como das redes sociais, 
basease en criterios xornalísti-
cos, e dicir en criterios obxecti-
vos. 
 
Ben. Vamos tamén a aproveitar 
para contextualizar esta mo-
ción. Maila que pareza increí-
ble, en pleno ano 2015, o Con-
cello da Coruña, non contaba 
con perfis propios nas princi-
pias redes sociais. Nomeade-
mente no Facebook e no twitter. 
Este goberno creounas nunha 
aposta por comunicarse coa ci-
dadanía e pola transparencia.  
 
 
Ben, unha vez creadas e co 
obxectivo de darlles máis rele-

Voume cinguir a temática da 
moción. 
 
En primeiro lugar dicir que a 
comunicación da páxina web e 
dás redes sociais do concello é 
responsabilidade do Gabinete 
de Comunicación do Concello. 
E dicir tamén que un dos acor-
dos da Comisión, foi precisa-
mente que  o responsable, dese 
Gabinete de Comunicación 
asistise á Comisión, na segunda 
Comisión de transparencia o 
responsable do Gabinete de 
Comunicación asistiu e expuxo 
que a xestión tanto da páxina 
web, como das redes sociais, 
basease en criterios xornalísti-
cos, e dicir en criterios obxecti-
vos. 
 
Ben. Imos tamén a aproveitar 
para contextualizar esta mo-
ción. Maila que pareza incri-
ble, en pleno ano 2015, o Con-
cello da Coruña, non contaba 
con perfis propios nas princi-
pias redes sociais. Nomeade-
mente non Facebook e non twit-
ter. Este goberno creounas 
nunha aposta por comunicarse 
coa cidadanía e pola transpa-
rencia.  
 
Ben, unha vez creadas e co 
obxectivo de darlles máis rele-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

vancia, visibilidade aos plenos 
municipais, este goberno tomou 
dúas decisións que agora mes-
mo as estamos vivindo neste 
preciso instante. Unha delas é a 
retransmisión por streaming, 
outra delas é a retransmisión en 
directo a tempo real en chios no 
twitter.  
 
E normal que non entendades as 
lóxicas das redes sociais, pois, 
son lóxicas que responde á ac-
tualidade.  
 
As redes socias son patrimonio 
da cidadanía, e con esa con-
ciencia imos de traballar, sa-
bendo que nos atopamos nun 
espazo dos cidadáns. 
 
Vouvos a explicar que o twitter 
é unha plataforma, unha das 
múltiples redes sociais que 
existen. Vouvos a explicar no 
que consiste o twitter, porque 
parece que non o entendemos. 
É unha plataforma de micro-
mensaxes… 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Podo continuar? 

vancia, visibilidade aos plenos 
municipais, este goberno tomou 
dúas decisións que agora mes-
mo as estamos vivindo neste 
preciso instante. Unha delas é 
a retransmisión por streaming, 
outra delas é a retransmisión 
en directo a tempo real en 
chios non twitter.  
 
E normal que non entendades 
as lóxicas das redes sociais, 
pois, son lóxicas que responde 
á actualidade.  
 
As redes socias son patrimonio 
da cidadanía, e con esa con-
ciencia imos de traballar, sa-
bendo que nos atopamos nun 
espazo dos cidadáns. 
 
Vouvos a explicar que o twitter 
é unha plataforma, unha das 
múltiples redes sociais que 
existen. Vouvos a explicar no 
que consiste o twitter, porque 
parece que non o entendemos. 
É unha plataforma de micro-
mensaxes… 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Podo continuar? 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Grazas. 
 
O Twitter é unha rede social 
das moitas que existen e é unha 
plataforma de micromensaxes 
que se basea en condensar as 
mensaxes. Entón se permiten 
140 caracteres. Ben, neste mo-
mento é unha rede social cun 
crecemento expoñencial. Moi 
ben, moitas e moitos de nós te-
mos perfis, nesa rede social. 
Nesa Comisión, incluso se fala-
ba de non citar, non etiquetar 
as… 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. 
 
Señora Delso Carreira 
 
... persoas que temos esas redes 
sociais. O twitter caracterizase 
porque manten, axuda a ter una 
relación fluida e concisa e áxil 
coa cidadanía.  
 
A información a de ser sinténti-
ca e concisa pola propia nature-
za característica desta rede so-
cial. E ademais, cabe a posibili-
dade moi recomendable de aña-
dir etiquetas ou tamen chama-
das hashtags que facilitan a 
búsqueda dos termos e o se-

 
Grazas. 
 
O Twitter é unha rede social 
das moitas que existen e é unha 
plataforma de micromensaxes 
que se basea en condensar as 
mensaxes. Entón permítense 
140 caracteres. Ben, neste mo-
mento é unha rede social cun 
crecemento expoñencial. Moi 
ben, moitas e moitos de nós te-
mos perfis, nesa rede social. 
Nesa Comisión, mesmo se fala-
ba de non citar, non etiquetar 
as… 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. 
 
Señora Delso Carreira 
 
... persoas que temos esas redes 
sociais. O twitter caracterizase 
porque manten, axuda a ter un-
ha relación fluída e concisa e 
áxil coa cidadanía.  
 
A información a de ser sinténti-
ca e concisa pola propia natu-
reza característica desta rede 
social. E ademais, cabe a posi-
bilidade moi recomendable de 
engadir etiquetas ou tamen 
chamadas hashtags que facili-
tan a procura dos termos e o 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

guemento dos temas. 
 
Ben, entón, os plenos munici-
pais, como este mesmo pleno 
municipal se retransmiten 
tamén no twitter, ben, cando 
hai, entre comillado, señor Gar-
cia “se está citando ás persoas 
que están falando”. Obviamente 
non se pode citar todo, pola 
propia natureza de rede social.  
 
Repito, de todas maneiras 
tamén fixemos outra cousa que 
nunca se fixo que é subir inte-
gramenate o video deste pleno 
municipal para que aí podamos 
escoitar todas as intervencións 
íntegras. 
 
 
Ben. Na retransmisión igual que 
na xestión da web e das resdes 
sociais, se aplican criterios xor-
nalísticos e a linguaxe, como 
dicía, ben, a linguaxe de twitter, 
recollendo frases textuais, eti-
quetando a persoas e grupos e 
se busca axilidade, nunha re-
transmisión na que todos os 
grupos municipais, teñen pre-
senza en igualdade de condi-
cións e así o manifesta a re-
transmisión dos últimos tres 
plenos que se vos facilitou aos 
grupos… 
 

seguemento dos temas. 
 
Ben, entón, os plenos munici-
pais, como este mesmo pleno 
municipal retransmítense 
tamén no twitter, ben, cando 
hai, entre comillado, señor 
Garcia “está a citarse ás per-
soas que están falando”. Ob-
viamente non se pode  citar to-
do, pola propia natureza de 
rede social.  
 
Repito, de todas maneiras 
tamén fixemos outra cousa que 
nunca se fixo que é subir inte-
gramenate o vídeo deste pleno 
municipal para que aí podamos 
escoitar todas as intervencións 
íntegras. 
 
Ben. Na retransmisión igual 
que na xestión da web e das 
resdes sociais, aplícanse crite-
rios xornalísticos e a linguaxe, 
como dicía, ben, a linguaxe de 
twitter, recollendo frases tex-
tuais, etiquetando a persoas e 
grupos e búscase axilidade, 
nunha retransmisión na que 
todos os grupos municipais, 
teñen presenza en igualdade de 
condicións e así o manifesta a 
retransmisión dos últimos tres 
plenos que se os facilitou aos 
grupos… 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Presidencia 
 
Vaia rematando señora Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
 
… trala Comisión, faise para 
comunicar, todo isto faise para 
comunicar segundo o século 
XXI. Non volvendo a éra dos 
taquígrafos. Tal vez, haxa quen 
prefire que non se saiba o que 
aquí acontece, pero a censura 
non está na axenda deste go-
berno, a transparencia si. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señora Delso. 
 
Procedemos a vota a moción. 
 
Votación  de la tercera mo-
ción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popu-
lar 
 
Seguidamente por la Presiden-
cia se somete a votación la ter-
cera moción presentada por el 
Grupo Municipal del Partido 
Popular, produciéndose el si-
guiente resultado: 

Presidencia 
 
Vaia rematando señora Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
 
… trala Comisión, faise para 
comunicar, todo isto faise para 
comunicar segundo o século 
XXI. Non volvendo a éra dos 
taquígrafos. Talvez, haxa quen 
prefire que non se saiba o que 
aquí acontece, pero a censura 
non está na axenda deste go-
berno, a transparencia si. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señora Delso. 
 
Procedemos a vota a moción. 
 
Votación  da terceira moción 
presentada polo Grupo Muni-
cipal do Partido Popular 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a terceira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
producíndose o seguinte resul-
tado: 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Vota  en contra el Grupo Muni-
cipal del Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del  Partido Popular (PP) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
145  - Moción del Grupo Mu-
nicipal del Partido Popular, 
sobre el cumplimiento de los 
acuerdos de la Comisión de 
Transparencia relativos a los 
contenidos del a web y de las 
redes sociales municipales. 
 

Acuerdo 
 
Instar al Gobierno municipal a 
cumplir los acuerdos de la Co-
misión de Transparencia de 19 
de noviembre y 2 de diciembre 

Vota  en contra o Grupo Muni-
cipal do Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do  Partido Popular (PP) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
145  - Moción do Grupo Mu-
nicipal do Partido Popular, 
sobre o cumprimento dos 
acordos da Comisión de 
Transparencia relativos aos 
contidos do a web e das redes 
sociais municipais. 
 

Acordo 
 

Instar ó Goberno municipal a 
cumprir os acordos da Comi-
sión de Transparencia de 19 de 
novembro e 2 de decembro ou, 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

o, en su caso, elaborar unas 
normas o código de buenas 
prácticas para regular los con-
tenidos de la web municipal y 
de las redes sociales, que sean 
dictaminadas por la Comisión 
de Transparencia y aprobadas 
por el Pleno. 
 
Mociones del Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moción da Marea Atlántica, do 
uso gratuito da piscina ao 
alumnado do IES Agra do 
Orzán. 
 
Presidencia 
 
Procedemos á lectura da parte 
dispositiva da moción. 
 
Señor Sande. 
Señor Sande García 
 
O Grupo Municipal da Marea 
Atlántica solicita do Pleno da 
Corporación, a adopción do se-
guinte  
 

Acuerdo 
 
Primeiro lugar, instar ao go-

no seu caso, elaborar unhas 
normas ou código de boas 
prácticas para regular os con-
tidos da web municipal e das 
redes sociais, que sexan dita-
minadas pola Comisión de 
Transparencia e aprobadas 
polo Pleno 
 
Mocións do Grupo Municipal 
de Marea Atlántica 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moción da Marea Atlántica, do 
uso gratuito da piscina ao 
alumnado do IES Agra do Or-
zán. 
 
Presidencia 
 
Procedemos á lectura da parte 
dispositiva da moción. 
 
Señor Sande. 
Señor Sande García 
 
O Grupo Municipal da Marea 
Atlántica solicita do Pleno da 
Corporación, a adopción do 
seguinte  
 

Acordo 
 
Primeiro lugar, instar ao go-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

berno autonómico galego, a 
que, a través dos mecanismos 
legais oportunos, recupere o uso 
gratuíto da piscina para a totali-
dade da comunidade escolar do 
IES Agra do Orzán, tal e como 
se comprometeu no seu mo-
mento e se viña facendo desde 
hai más de vinte anos, vinte e 
tres en concreto e se ven de de-
negar ao inicio deste mesmo 
curso académico 2015-2016 
 
 
Y en segundo lugar, e entende-
mos como algo derivado ou 
parte dun proceso, instar á Con-
sellaría de Educación da Xunta 
de Galicia á defensa dun ensino 
público e de calidade. 
 
Grazas. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos a vota a urxencia 
da moción. 
 
Votación de la urgencia de la 
primera moción presentada 
por el Grupo Municipal de 

berno autonómico galego, a 
que, a través dos mecanismos 
legais oportunos, recupere o 
uso gratuíto da piscina para a 
totalidade da comunidade esco-
lar do IES Agra do Orzán, tal e 
como se comprometeu no seu 
momento e se viña facendo 
desde hai más de vinte anos, 
vinte e tres en concreto e se ven 
de denegar ao inicio deste 
mesmo curso académico 2015-
2016 
 
Y en segundo lugar, e entende-
mos como algo derivado ou 
parte dun proceso, instar á 
Consellaría de Educación da 
Xunta de Galicia á defensa dun 
ensino público e de calidade. 
 
Grazas. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos a vota a urxencia 
da moción. 
 
Votación da urxencia da 
primeira moción presentada 
polo Grupo Municipal de Ma-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Marea Atlántica, por la de-
fensa del uso gratuito de la 
piscina al alumnado del IES 
Agra del Orzán 
 
Sometida por la Presidencia, la 
presente moción a la preceptiva 
declaración de la urgencia, se 
produce el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Ten a palabra de novo, o señor 
Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Ben. 

rea Atlántica, pola defensa do 
uso gratuíto da piscina ao 
alumnado do IES Agra do Or-
zán 
 
Sometida pola presidencia, a 
presente moción á preceptiva 
declaración da urxencia, pro-
dúcese o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Ten a palabra de novo, o señor 
Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Ben. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Como citada hai un momento, 
desde os inicios dos noventa, 
hai 23 anos, a piscina do com-
plexo deportivo adxacente ao 
centro de ensino, Instituto de 
Ensino Secundario Agra do Or-
zán, foi usada de modo prefe-
rente e gratuito por todos os 
alumnos do centro educativo. 
Desde o principio deste curso, 
se denegou o emprego do espa-
zo, se prohibiu. Afecta a preto 
de 400 alumnos de ESO e ba-
cherelato, e facendo reconto ou 
memoria no tempo, con carácter 
precio a isto, nun consello esco-
lar, xa do ano noventa, e ante-
rior á construcción da piscina 
en cuestión tratouse da posibili-
dade de construcción da piscina 
do polideportivo en terreos do 
Instituto, e como compensación 
a perda do espazo garantizouse 
o uso prioritario das instala-
cións por parte do… 
 
A las veinte horas y siete mi-
nutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Lorenzo To-
rres. 
 
… alumnado do Centro, así 
como que o Centro no correría 
con gastos derivados do man-
temento en conservación das 
instalacións.  

 
Como citada hai un momento, 
desde os inicios dos noventa, 
hai 23 anos, a piscina do com-
plexo deportivo adxacente ao 
centro de ensino, Instituto de 
Ensino Secundario Agra do Or-
zán, foi usada de modo prefe-
rente e gratuíto por todos os 
alumnos do centro educativo. 
Desde o principio deste curso, 
se denegou o emprego do espa-
zo, se prohibiu. Afecta a preto 
de 400 alumnos de ESO e ba-
cherelato, e facendo reconto ou 
memoria no tempo, con carác-
ter prezo a isto, nun consello 
escolar, xa do ano noventa, e 
anterior á construción dá pis-
cina en cuestión tratouse da 
posibilidade de construción da 
piscina do polideportivo en te-
rreos do Instituto, e como com-
pensación a perda do espazo 
garantizouse o uso prioritario 
das instalacións por parte do… 
 
Ás vinte horas e sete minutos 
auséntase do Salón de Sesións 
o señor Lorenzo Torres. 
 
 
…alumnado do Centro, así co-
mo que o Centro non correría 
con gastos derivados do man-
temento en conservación das 
instalacións.  



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Hai que enfatizar que durante 
todo este tempo, en ningún 
momento houbo problema al-
gún e que o cambio de criterio, 
respecto das posibilidades de 
uso da instalación deportiva, 
non se asentan en criterio legal 
algún e se supón unha modifi-
cación unilateral dun acordo 
que se levaba aplicando, sen ser 
ademais cuestionado, como 
dicía antes durante máis de de 
dúas décadas.  
 
A maiorìa das forzas políticas 
manifestaron nestes meses a súa 
contrariedade, ou disconformi-
dade coa situación creada. A 
concelleira de de Xustiza Social 
e Coidados, Silvia Cameán, 
manifestouse con claridade o 
pasado 20 de outubro. En no-
vembro o Grupo Parlamentario 
do Bloque, presentou no Parla-
mento de Galicia, o Bloque Na-
cionalista Galego, unha serie de 
iniciativas,… 
 
A  las veinte horas y ocho mi-
nutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Canabal 
Pérez. 
 
… entre elas unha proposición 
non de lei que non prosperou  
polo único voto en contra do 

 
Hai que salientar que durante 
todo este tempo, en ningún 
momento houbo problema al-
gún e que o cambio de criterio, 
respecto das posibilidades de 
uso da instalación deportiva, 
non se asentan en criterio legal 
algún e suponse unha modifi-
cación unilateral dun acordo 
que se levaba aplicando, sen 
ser ademais cuestionado, como 
dicía antes durante máis de de 
dúas décadas.  
 
A maiorìa das forzas políticas 
manifestaron nestes meses a 
súa contrariedade, ou discon-
formidade coa situación crea-
da. A concelleira de de Xustiza 
Social e Coidados, Silvia Ca-
meán, manifestouse con clari-
dade o pasado 20 de outubro. 
En novembro o Grupo Parla-
mentario do Bloque, presentou 
no Parlamento de Galicia, o 
Bloque Nacionalista Galego, 
unha serie de iniciativas,… 
 
Ás  vinte horas e oito minutos 
auséntase do Salón de Sesións 
a señora Canabal Pérez. 
 
 
…entre elas unha proposición 
non de lei que non prosperou  
polo único voto en contra do 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Partido Popular. 
 
Os socialistas coruñeses, pre-
sentaron tamén varias iniciati-
vas apoiando a comunidade 
educativa do Instituto de Ensino 
Secundaria do Agra do Orzán, 
entre as que cabe salientar a 
pregunta oral formulada no par-
lamento galego, responsable da 
Xunta de Galicia e un rogo que 
recordarán, neste mesmo salón 
de plenos, respaldando en todo 
momento as reclamacións no 
instituto dos veciños e veciñas.  
 
 
Como resumo o apoio do Con-
cello ás reivindicaciòns á co-
munidade educativa do institu-
to, e  aos veciños activos, desde 
entón, por certo, mobilizacións 
de protesta pola situación, vai 
acompañado do que se entende 
como unha necesidade de reso-
lución do contencioso sostido 
entre a empresa concesionaria 
de instalación polideportiva 
GAIA, que tamén se lembran, 
estivo aquí no escano cidadán 
representada e a xestión licitou-
se, pensemos en dous mil seis, e 
a propia administración auto-
nómica, o que entendemos que 
representa unha interferencia no 
uso cidadás, instalacións depor-
tivas. Está acreditado por un 

Partido Popular. 
 
Os socialistas coruñeses, pre-
sentaron tamén varias iniciati-
vas apoiando a comunidade 
educativa do Instituto de En-
sino Secundaria do Agra do 
Orzán, entre as que cabe sa-
lientar a pregunta oral formu-
lada no parlamento galego, 
responsable da Xunta de Gali-
cia e un rogo que lembrarán, 
neste mesmo salón de plenos, 
apoiando en todo momento as 
reclamacións non instituto dos 
veciños e veciñas.  
 
Como resumo o apoio do Con-
cello ás reivindicaciòns á co-
munidade educativa do institu-
to, e  aos veciños activos, desde 
entón, por certo, mobilizacións 
de protesta pola situación, vai 
acompañado do que se entende 
como unha necesidade de reso-
lución do contencioso sostido 
entre a empresa concesionaria 
de instalación polideportiva 
GAIA, que tamén se lembran, 
estivo aquí no escano cidadán 
representada e a xestión lici-
touse, pensemos en dous mil 
seis, e a propia administración 
autonómica, o que entendemos 
que representa unha interferen-
cia no uso cidadás, instalacións 
deportivas. Está acreditado por 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

lado que era absolutamente ha-
bituais o acceso libre a piscina 
por parte do alumnado e que 
non pode ser sufrido pola cida-
danía, ese pulso, entendemos 
entre GAIA e  a Xunta e por iso 
apelamos que a Xunta, como 
organismo, medie e finalmente 
cremos que todo iso vai vincu-
lado a segunda petición que 
formulábamos do acordo. A 
defensa dun esino público 
digno e de calidade. 
 
Nada máis.  
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Grazas. 
 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
 
Señora Veira González 
 
Sí, por suposto que imos a 
apoiar esta moción diante dun-
ha toma de decisión, dunha de-
cisión absolutamente inxustifi-
cada e unilateral por parte da 
Inspección Educativa da Coru-
ña, a través da Xefatura Territo-
rial. 
 
Desde logo, eu non sei o que 

unha banda que era absoluta-
mente habituais o acceso libre 
a piscina por parte do alumna-
do e que non pode ser sufrido 
pola cidadanía, ese pulso, en-
tendemos entre GAIA e  a Xun-
ta e por iso apelamos que a 
Xunta, como organismo, medie 
e finalmente cremos que todo 
iso vai vinculado a segunda 
petición que formulabamos do 
acordo. A defensa dun esino 
público digno e de calidade. 
 
Nada máis.  
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Grazas. 
 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
 
Señora Veira González 
 
Si, por suposto que imos a 
apoiar esta moción diante dun-
ha toma de decisión, dunha de-
cisión absolutamente inxustifi-
cada e unilateral por parte da 
Inspección Educativa da Coru-
ña, a través da Xefatura Terri-
torial. 
 
Desde logo, eu non sei o que 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

aconteceu aquí, se de repente o 
Partido Popular, descubriu que 
os rapaces do instituto da Agra 
do Orzán, facían algo tan abso-
lutamente terrible, como asistir 
a unha piscina pública, feita en 
terreos públicos de xeito gratui-
to. Algo terrible, por iso, pois 
tomaron a decisión de prohibir-
lles inmediatamente o uso da 
piscina para o alumnado da 
ESO e de bacherelato e que ac-
cedían, como dicía, ben Sande, 
de xeito gratuito. 
 
Como digo, unha decisión arbi-
traria, unilateral, sen fundamen-
to. Nunca comunicada por es-
crito maila que foi comunicado 
isto mesmo pola propia direc-
ción e representantes do centro, 
e parece que máis, ben, é una 
decisión tomada, pois, tendo 
máis en conta o negocio e o be-
neficio privado dunha empresa, 
neste caso a empresa GAIA, en 
vez de defender os intereses da 
comunidade educativa. 
 
 
Nós, como BNG, presentamos 
no Parlamento de Galiza unha 
interpelación e tamén unha pro-
posición non de lei,… 
 
A las veinte horas y once mi-
nutos entra en el Salón de Se-

aconteceu aquí, se de súpeto o 
Partido Popular, descubriu que 
os rapaces do instituto da Agra 
do Orzán, facían algo tan abso-
lutamente terrible, como asistir 
a unha piscina pública, feita en 
terreos públicos de xeito gra-
tuíto. Algo terrible, por iso, 
pois tomaron a decisión de 
prohibirlles inmediatamente o 
uso da piscina para o alumna-
do da ESO e de bacherelato e 
que accedían, como dicía, ben 
Sande, de xeito gratuíto. 
 
Como digo, unha decisión arbi-
traria, unilateral, sen funda-
mento. Nunca comunicada por 
escrito maila que foi comuni-
cado isto mesmo pola propia 
dirección e representantes do 
centro, e parece que máis, ben, 
é unha decisión tomada, pois, 
tendo máis en conta o negocio 
e o beneficio privado dunha 
empresa, neste caso a empresa 
GAIA, no canto de defender 
interésesvos da comunidade 
educativa. 
 
Nós, como BNG, presentamos 
no Parlamento de Galicia unha 
interpelación e tamén unha 
proposición non de lei,… 
 
Ás vinte horas e once minutos 
entra no Salón de Sesións  a 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

siones  la señora Canabal Pé-
rez. 
 
… pedindo que se lle dese prio-
ridade a calidade educativa 
fronte ao beneficio privado que 
se permitise o acceso de todo o 
alumnado do Instituto Agra do 
Orzán ás instalacións deportivas 
da piscina, nas mesmas condi-
cións nas que o viñan facendo 
desde hai 23, anos, desde a súa 
construcción. 
 
Os terreos, como digo, son de 
titularidade pública, están insta-
ladas no terreo do instituto. Ce-
deronse no seu  momento, para 
a construcción dun polideporti-
vo a cambio do uso das instala-
cións. É  unha demostración 
realmente esta decisión e dei-
xanos a todos os ollos … Clari-
ficanos moi ben donde está o 
Partido Popular. 
 
E nese ataque constante os ser-
vizos públicos, ao servizos pú-
blicos, primando os intereses 
dunha empresa privada como é 
GAIA, por riba da calidade 
educativa, porque  hai que re-
cordar que ademais a piscina da 
Agra se utilizaba dentro dos 
proxectos curriculares e nas 
programacións de educación 
física do propio instituto. E o 

señora Canabal Pérez. 
 
 
…pedindo que se lle dese prio-
ridade a calidade educativa 
fronte ao beneficio privado que 
se permitise o acceso de todo o 
alumnado do Instituto Agra do 
Orzán ás instalacións deporti-
vas dá piscina, nas mesmas 
condicións nas que o viñan fa-
cendo desde hai 23, anos, desde 
a súa construción. 
 
Os terreos, como digo, son de 
titularidade pública, están ins-
taladas no terreo do instituto. 
Cederonse no seu  momento, 
para a construción dun polide-
portivo a cambio do uso das 
instalacións. É  unha demostra-
ción realmente esta decisión e 
deixanos a todos os ollos… 
Clarificanos moi ben onde está 
o Partido Popular. 
 
E nese ataque constante os ser-
vizos públicos, ao servizos pú-
blicos, primando os intereses 
dunha empresa privada como é 
GAIA, por riba da calidade 
educativa, porque  hai que 
lembrar que ademais a piscina 
da Agra se  utilizaba dentro dos 
proxectos curriculares e nas 
programacións de educación 
física do propio instituto. E o 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

uso, non sei se vostedes o ven  
así, pero o seu uso non un privi-
lexio é un dereito que ten ese 
alumnado e reitero que foi unha 
decisión unilateral que ainda, 
ninguén entende. Sólo a defen-
de o Partido Popular, como se 
viu na votación do Parlamento 
de Galiza que se quedou só vo-
tando en contra desta proposi-
ción non de lei. 
 
A verdade foi unha decisión 
moi clarificadora. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Que hay? 
 
Buenas tardes. 
 
La verdad es que en los últimos 
tiempos estamos asistiendo a 
una dejadez por la Xunta de 
Galicia, a través de la Funda-
ción Deporte Gallego, respecto 
a las instalaciones deportivas 
que la Xunta tiene aquí en nues-

uso, non sei se vostedes o ven  
así, pero o seu uso non un pri-
vilexio é un dereito que ten ese 
alumnado e reitero que foi un-
ha decisión unilateral que ain-
da, ninguén entende. Só a de-
fende o Partido Popular, como 
se viu na votación do Parla-
mento de Galicia que se quedou 
só votando en contra desta 
proposición non de lei. 
 
A verdade foi unha decisión 
moi clarificadora. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Que hai? 
 
Boas tardes. 
 
A verdade é que nos últimos 
tempos estamos a asistir a un 
deixamento pola Xunta de Ga-
licia, a través da Fundación 
Deporte Galego, respecto das 
instalacións deportivas que a 
Xunta ten aquí na nosa cidade. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

tra ciudad. 
 
Instalaciones en ruinas, sin el 
mínimo mantenimiento, con-
flicto con los trabajadores, y las 
trabajadoras y los diferente 
clubs que entrenan en dichas 
instalaciones, como es el caso 
de los equipos de waterpolo. 
 
Ahora tenemos el suceso de la 
piscina del Agra, donde se la 
prohibido,  como ya han dicho, 
nuestros compañeros y compa-
ñeras, a los  alumnos del Insti-
tuto y a las alumnas el poder 
acceder a ello gratuitamente.  
 
Ya han explicado por qué. Por-
que era terreno público del ins-
tituto que había cedido para que 
pudiera hacerse a la piscina y a 
cambio ellos podían utilizar sin 
coste alguno las instalaciones. 
La verdad es que nosotros 
creemos que lo que pasa que la 
Xunta tiene un problema con la 
empresa concesionaria y  no 
sabe cómo resolverlo y le pasa 
el problema a los más débiles, a 
la comunidad educativa. 
 
Un conflicto, además, que está 
apoyado, que ha movilizado a 
la comunidad educativa del 
Agra, del María Barbeito, a las 
asociaciones de vecinos, a los 

 
 
Instalacións en ruínas, sen o 
mínimo mantemento, conflito 
cos traballadores, e as traba-
lladoras e os diferente clubs 
que adestran nas devanditas 
instalacións, como é o caso dos 
equipos de waterpolo. 
 
Agora temos o suceso da pisci-
na do Agra, onde lla prohibido,  
como xa dixeron, os nosos 
compañeiros e compañeiras, 
aos  alumnos do Instituto e ás 
alumnas o poder acceder a elo 
gratuitamente.  
 
Xa explicaron por que. Porque 
era terreo público do instituto 
que cedera para que puidese 
facerse á piscina e a cambio 
eles podían utilizar sen custo 
algún as instalacións. 
A verdade é que nós cremos 
que o que pasa que a Xunta ten 
un problema coa empresa con-
cesionaria e  non sabe como 
resolvelo e pásalle o problema 
aos máis débiles, á comunidade 
educativa. 
 
Un conflito, ademais, que está 
apoiado, que mobilizou á co-
munidade educativa do Agra, 
do María Barbeito, ás asocia-
cións de veciños, aos sindica-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

sindicatos, entre ellos el secre-
tario comarcal de educación, 
Manuel Bello, nuestro compa-
ñero y por supuesto también  al 
Grupo Municipal  Socialista 
que hemos estado allí con la 
comunidad educativa del Agra. 
 
También nuestro compañero del 
Grupo Parlamentario Socialista, 
Vicente do Casar, hizo una pre-
gunta en el Pazo del Horreo, a 
la cual la Xunta le ha respondi-
do: “que los chavales deben de 
buscarse la vida”. 
 
La verdad que es una respuesta 
con una falta de respeto total, 
ya no digo la comunidad educa-
tiva y a las personas, no esa 
respuesta. Y también es una 
falta de compromiso a la ciu-
dad, a nuestra ciudad y a la co-
munidad educativa, por eso 
exigimos a la Xunta y a través 
de la Fundación Deporte y a la 
empresa concesionaria que re-
suelvan de una vez los proble-
mas que tienen entre los dos y 
que dejen a los chavales y a las 
chavalas utilizar y usar las ins-
talaciones deportivas. 
 
Nosotros llevábamos en el pro-
grama electoral que las tres pis-
cinas autonómicas, pasaran a 
depender del Concello, así co-

tos, entre eles o secretario co-
marcal de educación, Manuel 
Belo, o noso compañeiro e por 
suposto tamén  ao Grupo Mu-
nicipal  Socialista que estive-
mos alí coa comunidade educa-
tiva do Agra. 
 
Tamén o noso compañeiro do 
Grupo Parlamentario Socialis-
ta, Vicente do Casar, fixo unha 
pregunta no Pazo do Horreo, á 
cal a Xunta lle respondeu: “que 
os rapaces deben de buscarse a 
vida”. 
 
A verdade que é unha resposta 
cunha falta de respecto total, 
xa non digo a comunidade edu-
cativa e ás persoas, non esa 
resposta. E tamén é unha falta 
de compromiso á cidade, á no-
sa cidade e á comunidade edu-
cativa, por iso esiximos á Xunta 
e a través da Fundación Depor-
te e á empresa concesionaria 
que resolvan dunha vez os pro-
blemas que teñen entre os dous 
e que deixen aos rapaces e ás 
rapazas utilizar e usar as insta-
lacións deportivas. 
 
 
Nós levabamos no programa 
electoral que as tres piscinas 
autonómicas, pasasen a depen-
der do Concello, así como as 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

mo las pistas de atletismo de la 
Universidad y el campo de fút-
bol de Elviña de ABANCA, 
para que así pudieran unirse a 
las demás instalaciones deporti-
vas y poder hacer mejor el ca-
lendario, conjuntamente el con-
cello y los clubs de nuestra ciu-
dad. 
 
Por eso, le pedimos al Gobierno 
Municipal, que inicie conversa-
ciones para que estas instala-
ciones pasen a ser de gestión 
municipal. Por supuesto vamos 
a votar que sí a la moción. 
 
Presidencia 
 
Moi ben.  
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
 
Polo Grupo Popular, señor Ne-
greira. 
 
A las veinte horas y doce mi-
nutos entra en el Salón de Se-
siones el señor Lorenzo To-
rres. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Muchas gracias, señor Ferreiro. 
 
Enhorabuena, señor Sande, la 
verdad es que usted defiende 

pistas de atletismo da Univer-
sidade e o campo de fútbol de 
Elviña de ABANCA, para que 
así puidesen unirse ás demais 
instalacións deportivas e poder 
facer mellor o calendario, 
conxuntamente o concello e os 
clubs da nosa cidade. 
 
 
Por iso, pedímoslle ao Goberno 
Municipal, que inicie conversa-
cións para que estas instala-
cións pasen a ser de xestión 
municipal. Por suposto imos 
votar que si á moción. 
 
Presidencia 
 
Moi ben.  
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
 
Polo Grupo Popular, señor Ne-
greira. 
 
Ás vinte horas e doce minutos 
entra no Salón de Sesións o 
señor Lorenzo Torres. 
 
 
Señor Negreira Souto 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
 
Parabén, señor Sande, a ver-
dade é que vostede defende 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

cualquier cosa, es un gran co-
mercial. La pena es que se ne-
cesita al lado de los comercia-
les, la fábrica, la que trabaje, la 
que haga proyectos, la que eje-
cute.  Pero yo le felicito es un 
buen comercial. 
 
Además trae usted aquí una 
moción que realmente a mí me 
sorprende y me pone colorado 
mirándole a ustedes a los ojos y 
hablando, sobre todo, el Bloque 
Nacionalista Galego y el Parti-
do Socialista, hablando de esto 
es que me pongo colorado.  
 
Porque fíjese usted, me sonrojo  
porque realmente el origen del 
problema que es el que tienen 
que saber todos los coruñeses 
está en esa concesión que hace 
el bipartito en el año 2006. Has-
ta esa fecha era la gestión direc-
ta de la Fundación, en esa fecha 
se vino disfrutando y en ese fe-
cha se convoca un concurso 
para hacer gestión indirecta, por 
el que fue luego candidato a 
Vigo, don Santiago, no recuer-
do el apellido, del BNG, convo-
ca cuando era Secretario Gene-
ral de Deportes, convoca una 
concesión para gestión indirec-
ta, con un pliego de cláusulas, 
que por cierto, que por cierto, la 
señora Avia y señores socialis-

calquera cousa, é un gran co-
mercial. A pena é que se nece-
sita á beira dos comerciais, a 
fábrica, a que traballe, a que 
faga proxectos, a que execute.  
Pero eu felicítolle é un bo co-
mercial. 
 
Ademais trae vostede aquí unha 
moción que realmente a min 
sorpréndeme e ponme colorado 
mirándolle a vostedes aos ollos 
e falando, sobre todo, o Bloque 
Nacionalista Galego e o Parti-
do Socialista, falando disto é 
que me poño colorado.  
 
Porque fixése vostede, ruborí-
zome  porque realmente a orixe 
do problema que é o que teñen 
que saber todos os coruñeses 
está nesa concesión que fai o 
bipartito no ano 2006. Ata esa 
data era a xestión directa da 
Fundación, nesa data veu go-
zando e nese data convócase un 
concurso para facer xestión 
indirecta, polo que foi logo 
candidato a Vigo, don Santia-
go, non lembro o apelido, do 
BNG, convoca cando era Se-
cretario Xeral de Deportes, 
convoca unha concesión para 
xestión indirecta, cun prego de 
cláusulas, que por certo, que 
por certo, a señora Avia e se-
ñores socialistas, esa concesión 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

tas, esa concesión fue evaluada 
por el Consello de Contas y na-
da más que le dio tres atributos, 
dijo, se hizo sin estudio econó-
mico, se hizo por un plazo ex-
cesivo de 20 años nada más y 
añade un párrafo que dice, se 
sacrificó la comunidad educati-
va en beneficio de una empresa. 
 
Esto no lo dice el Partido Popu-
lar, esto lo dice le Consello de 
Contas sobre esa concesión que 
otorgó el bipartito en aquel 
momento y de ahí vienen mu-
chos de los problemas que se 
han tenido con la concesionaria, 
con el impago del canon, con la 
discusión sobre su cuantía con 
la no realización de obras que 
ha cristalizado en un conflicto 
judicial que en estos momentos 
se han ventilado dos de los tres 
asuntos que están planteados y 
que falta ese tercero, que es jus-
tamente el tema nuclear que es 
la resolución contractual que ha 
planteado la Xunta de Galicia, 
que ha declarado resuelto ese 
contrato y que está pendiente de 
decisión judicial. 
 
Pero antes se produce otra deci-
sión judicial, que es que dice, 
que tal y como está ese pliego 
de cláusulas administrativas que 
aprobó el bipartito para esa 

foi avaliada polo Consello de 
Contas e máis nada que deulle 
tres atributos, dixo, fíxose sen 
estudo económico, fíxose por 
un prazo excesivo de 20 anos 
nada máis e engade un pará-
grafo que di, sacrificouse a 
comunidade educativa en bene-
ficio dunha empresa. 
 
Isto non o di o Partido Popular, 
isto dio lle Consello de Contas 
sobre esa concesión que outor-
gou o bipartito naquel momen-
to e de aí veñen moitos dos 
problemas que se tiveron coa 
concesionaria, coa falta de pa-
gamento do canon, coa discu-
sión sobre a súa contía coa non 
realización de obras que crista-
lizou nun conflito xudicial que 
nestes momentos ventilaronse 
dous dos tres asuntos que están 
expostos e que falta ese tercei-
ro, que é xustamente o tema 
nuclear que é a resolución con-
tractual que expuxo a Xunta de 
Galicia, que declarou resolto 
ese contrato e que está penden-
te de decisión xudicial. 
 
 
Pero antes prodúcese outra de-
cisión xudicial, que é que di, 
que tal e como está ese prego 
de cláusulas administrativas 
que aprobou o bipartito para 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

concesión no ampara el derecho 
de la comunidad educativa del 
Agra del Orzán. Ese es el pro-
blema y yo le digo, un proble-
ma ese. Segundo, no menos 
problemático resolver esa con-
cesión porque las infraestructu-
ras no se ha hecho inversiones y 
por tanto los beneficiarios que 
pagan las cuotas están utilizan-
do unas infraestructuras deva-
luadas.  
 
Segundo, conflictos con el per-
sonal porque ese pliego no ga-
rantizaba todas las condiciones 
de personal. 
 
Y tercero, y este es un com-
promiso que decimos hoy alto y 
claro y que esperemos que se 
resuelva de forma inmediata ese 
contrato, un compromiso, alto 
claro que es que en ese nuevo 
pliego de concesión o en la ges-
tión directa, si en su caso lo es-
tima la Fundación Deporte Ga-
llego, se incluirá la atención 
gratuita a la comunidad educa-
tiva del Agra del Orzán. 
 
Este es nuestro compromiso, 
pero claro, venir aquí, a hablar 
de que si el PP beneficia a una 
entidad privada… En fin, es la 
leria de siempre cuando real-
mente los hechos demuestran 

esa concesión non ampara o 
dereito da comunidade educati-
va do Agra do Orzán. Ese é o 
problema e eu dígolle, un pro-
blema ese. Segundo, non menos 
problemático resolver esa con-
cesión porque as infraestrutu-
ras non se fixo investimentos e 
por tanto os beneficiarios que 
pagan as cotas están a utilizar 
unhas infraestruturas devalua-
das.  
 
Segundo, conflitos co persoal 
porque ese prego non garantía 
todas as condicións de persoal. 
 
 
E terceiro, e este é un compro-
miso que dicimos hoxe alto e 
claro e que esperemos que se 
resolva de forma inmediata ese 
contrato, un compromiso, alto 
claro que é que nese novo pre-
go de concesión ou na xestión 
directa, se no seu caso estímao 
a Fundación Deporte Galego, 
incluirase a atención gratuíta á 
comunidade educativa do Agra 
do Orzán. 
 
Este é o noso compromiso, pero 
claro, vir aquí, a falar de que 
se o PP beneficia a unha enti-
dade privada… En fin, é a leria 
de sempre cando realmente os 
feitos demostran xustamente o 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

justamente lo contrario, que el 
bipartito hizo una concesión 
mal hecha, que no amparaba los 
derechos de la Comunidad 
Educativa del Agra del Orzán, 
pero que además no garantizaba 
ni la renovación de infraestruc-
turas y lo que es más grave, una 
situación conflictiva para el 
personal, que siempre ha sido 
un personal destacado y que 
luego ha sido muy bien valora-
do por todos los usuarios que 
tenían y que han tenido y que 
siguen teniendo por esa vincu-
lación que tienen con el perso-
nal esas entidades. 
 
Y apoyo también lo dicho por 
el Partido Socialista, que esa 
gestión, si se puede, en la me-
dida de lo posible, y con toda la 
colaboración, desde luego, de 
este Grupo sean transferidas al 
Ayuntamiento que creo las 
puedes gestionar más coordina-
damente con el resto de instala-
ciones deportivas. 
 
Por tanto anunciamos nuestro 
voto favorable coincidimos con 
el fondo del asunto y por su-
puesto también coincidimos con 
el tema de la educación pública 
que así se viene mostrando pre-
supuesto tras presupuesto en los 
presupuestos de la Xunta de 

contrario, que o bipartito fixo 
unha concesión mal feita, que 
non amparaba os dereitos da 
Comunidade Educativa do 
Agra do Orzán, pero que ade-
mais non garantizaba nin a re-
novación de infraestruturas e o 
que é máis grave, unha situa-
ción conflitiva para o persoal, 
que sempre foi un persoal des-
tacado e que logo foi moi ben 
valorado por todos os usuarios 
que tiñan e que tiveron e que 
seguen tendo por esa vincula-
ción que teñen co persoal esas 
entidades. 
 
 
E apoio tamén o devandito polo 
Partido Socialista, que esa xes-
tión, se se pode, na medida do 
posible, e con toda a colabora-
ción, desde logo, deste Grupo 
sexan transferidas ao Concello 
que creo pódelas xestionar 
máis coordinadamente co resto 
de instalacións deportivas. 
 
 
Por tanto anunciamos o noso 
voto favorable coincidimos co 
fondo do asunto e por suposto 
tamén coincidimos co tema da 
educación pública que así vén 
mostrando orzamento tras or-
zamento nos orzamentos da 
Xunta de Galicia. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Galicia. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señor 
Negreira. 
 
Procedemos, pois, á votación da 
moción. 
 
Votación de la primera mo-
ción presentada por el Grupo 
Municipal de Marea Atlánti-
ca. 
 
Seguidamente por la Presiden-
cia se somete a votación la  
primera moción presentada por 
el Grupo Municipal de Marea 
Atlántica, produciéndose el si-
guiente resultado. 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (10 vo-
tos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (10 vo-
tos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista, 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG-

 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas, señor 
Negreira. 
 
Procedemos, pois, á votación 
da moción. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo Muni-
cipal de Marea Atlántica. 
 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a  primeira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal de Marea Atlántica, 
producíndose o seguinte resul-
tado. 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (10 vo-
tos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (10 vo-
tos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista, 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada, pois, a moción 
por unanimidade. 
 

Acuerdo 
 
146 – Moción del Grupo Mu-
nicipal Marea Atlántica por 
la defensa del uso gratuito de 
la  piscina al alumnado del 
IES Agra del Orzán. 
Primeiro.-Instar ao goberno au-
tonómico galego, a que, a través 
dos mecanismos legais oportu-
nos, recupere o uso gratuíto da 
piscina para a totalidade da co-
munidade escolar do IES Agra 
do Orzán, tal e como se com-
prometeu no seu momento e se 
viña facendo desde hai más de 
vinte anos. 
 
Segundo.-Instar a Consellaría 
de Educación da Xunta de Gali-
cia á defensa dun ensino públi-
co e de calidade.  
 
Presidencia 
 
Segunda moción da Marea 
Atlántica en defensa dun ser-
vizo público de calidade na 

AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada, pois, a mo-
ción por unanimidade. 
 

Acordo 
 
146 – Moción do Grupo Muni-
cipal Marea Atlántica pola de-
fensa do uso gratuito da pisci-
na ao alumnado do IES Agra 
do Orzán. 
Primeiro.-Instar ao goberno 
autonómico galego, a que, a 
través dos mecanismos legais 
oportunos, recupere o uso gra-
tuíto da piscina para a totali-
dade da comunidade escolar do 
IES Agra do Orzán, tal e como 
se comprometeu no seu momen-
to e se viña facendo desde hai 
más de vinte anos. 
 
Segundo.-Instar a Consellaría 
de Educación da Xunta de Ga-
licia á defensa dun ensino pú-
blico e de calidade. 
 
Presidencia 
 
Segunda moción da Marea 
Atlántica en defensa dun servi-
zo público de calidade na cida-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

cidade da Coruña. 
 
Procedemos á lectura da parte 
dispositiva da moción. Señor 
Lema. 
 
Señor Lema Súarez 
 
Moitas grazas, señor Alcalde.  
 
Hai que dicir a título preliminar 
que esta moción ven avalada 
por 160 sinaturas dos traballa-
dores e traballadoras de correos, 
que hoxe hai una delegación 
aquí  deles aos que saudamos 
que supón un oitenta por cento 
da plantilla total do que traba-
llan na Coruña. 
 
A resolución di o seguinte: 
 
O concello da Coruña instará á 
empresa pública Correos a 
manter o persoal necesario para 
asumir con todo rigor as súas 
obrigas de reparto diario da co-
rrespondencia, nas condicións 
que fixa a lei, en todos os do-
micilios da nosa cidade de luns 
a venres, en condicións de 
igualdade e sen discriminar 
ningunha zona.  
 
O concello da Coruña vixiará o 
cumprimento da prestación do 
servizo postal universal colabo-

de da Coruña. 
 
Procedemos á lectura da parte 
dispositiva da moción. Señor 
Lema. 
 
Señor Lema Súarez 
 
Moitas grazas, señor alcalde.  
 
Hai que dicir a título prelimi-
nar que esta moción ven avala-
da por 160 sinaturas dúas tra-
balladores e traballadoras de 
correos, que hoxe hai unha de-
legación aquí  deles aos que 
saudamos que supón un oitenta 
por cento do cadro de persoal 
total do que traballan na Coru-
ña. 
A resolución di o seguinte: 
 
O concello da Coruña instará á 
empresa pública Correos a 
manter o persoal necesario pa-
ra asumir con todo rigor as 
súas obrigas de repartición 
diaria da correspondencia, nas 
condicións que fixa a lei, en 
todos os domicilios da nosa 
cidade de luns a venres, en 
condicións de igualdade e sen 
discriminar ningunha zona.  
 
O concello da Coruña vixiará o 
cumprimento da prestación do 
servizo postal universal colabo-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

rando activamente co persoal de 
Correos abrindo as canles de 
comunicación necesaria.  
 
O noso concello solicitará á So-
ciedade Estatal de Correos y 
Telégrafos, á Comisión Nacio-
nal do sector Postal e ao Minis-
terio de Fomento que Correos 
amplíe a plantilla estrutural que 
ten asignada á nosa cidade tanto 
en reparto como en atención ao 
cliente. 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Moitas grazas, señor Lema.  
 
Procedemos a votar a urxencia 
da moción. 
Votación de la urgencia de la 
segunda moción, presentada 
por el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica 
 
Sometida por la Presidencia la 
presente moción a la preceptiva 
declaración de la urgencia se 
produce el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-

rando activamente co persoal 
de Correos abrindo as canles 
de comunicación necesaria.  
 
O noso concello solicitará á 
Sociedade Estatal de Correos e 
Telégrafos, á Comisión Nacio-
nal do sector Postal e ao Minis-
terio de Fomento que Correos 
amplíe a persoal estrutural que 
ten asignada á nosa cidade tan-
to en repartición como en aten-
ción ao cliente. 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Moitas grazas, señor Lema.  
 
Procedemos a votar a urxencia 
da moción. 
Votación da urxencia da se-
gunda moción, presentada po-
lo Grupo Municipal de Marea 
Atlántica 
 
Sometida pola presidencia a 
presente moción á preceptiva 
declaración da urxencia prodú-
cese o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

pal del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Ten a palabra de novo o señor 
Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Bueno a moción está estructu-
rada en dúas partes, unha que 
atende  aos dereitos do cliente a 
percibir para ser servidos ter 
acceso a un servizo de teleco-
municación  postal eficiente e 
unha segunda, que denuncia as 
sucesivas minoracións no per-
soal disponible para atender 
debidamente este servizo. 
 
Nesta parte expositiva di o se-
guinte: 
 

pal do Partido Popular (PP) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Ten a palabra de novo o señor 
Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Bo a moción está estruturada 
en dúas partes, unha que aten-
de  aos dereitos do cliente a 
percibir para ser servidos ter 
acceso a un servizo de teleco-
municación  postal eficiente e 
unha segunda, que denuncia as 
sucesivas minoracións no per-
soal dispoñible para atender 
debidamente este servizo. 
 
Nesta parte expositiva di o se-
guinte: 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

“O Servizo Postal Universal, 
existe  para garantir o dereito ao 
acceso ás comunicacións 
postais cun prezo asequible en 
condicións de igualdade e de 
calidade a toda a cidadanía sen 
discriminación algunha”. 
 
Despois fai referencia, tamén, a 
algún articulado legal no que se 
desenvolve este dereito, máis 
concreto a Lei 43/2010, que no 
seu artigo número 8, di o se-
guinte:  
 
“Dereito a prestación dun servi-
zo postal universal de calidade. 
Os usuarios terán dereito a pres-
tación dun servizo postal uni-
versal de calidade, prestado de 
forma permanente en todo o 
territorio nacional e a un prezo 
asequible.” 
 
No artigo 24, que se titula: 
“Condicións da  Distribución e 
Envío das Entregas Postais, Di-
se o siguiente: as entregas prac-
ticaránse, polo menos os días 
laborables de luns a venres”.  
 
 
Digamos no desenvolvemento, 
no corpo, desta moción o que 
descubrimos é que estes derei-
tos que teñen os usuarios do 
servizo postal da Coruña, están 

“O Servizo Postal Universal, 
existe  para garantir o dereito 
ao acceso ás comunicacións 
postais cun prezo alcanzable en 
condicións de igualdade e de 
calidade a toda a cidadanía sen 
discriminación algunha”. 
 
Despois fai referencia, tamén, a 
algún articulado legal no que 
se desenvolve este dereito, máis 
concreto a Lei 43/2010, que no 
seu artigo número 8, di o se-
guinte:  
 
“Dereito a prestación dun ser-
vizo postal universal de calida-
de. Os usuarios terán dereito a 
prestación dun servizo postal 
universal de calidade, prestado 
de forma permanente en todo o 
territorio nacional e a un prezo 
alcanzable.” 
 
No artigo 24, que se titula: 
“Condicións da  Distribución e 
Envío das Entregas Postais, 
Dise o seguinte: as entregas 
practicaránse, polo menos os 
días laborables de luns a ven-
res”.  
 
Digamos no desenvolvemento, 
no corpo, desta moción o que 
descubrimos é que estes derei-
tos que teñen os usuarios do 
servizo postal da Coruña, están 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

lonxe de ser efectivos que den-
tro do intensivo traballo que 
teñen feito os traballadores do 
servizo postal de Correos da 
Coruña, digamos, denuncian 
desta vulneración dos coruñeses 
e das coruñesas, ter o servizo 
postal de calidade, recolleron 
máis de mil procesos nos que 
non se cumpría esta obrigato-
riedade de prestar un servizo 
universal e diario.  
 
Así mesmo a moción denuncia 
que nos últimos anos levase 
perdido no servizo postal da 
Coruña un total de vinte e tres 
postos de traballo co cal ainda 
se dificultas máis a posibilidade 
de dar cumprimento a este de-
reito que teñen os veciños e ve-
ciñas da Coruña de ter un servi-
zo postal de calidade. 
 
Entendemos que todo iso 
tamén, ainda que non ven in-
corporado no texto da moción, 
hai que dicir que é unha empre-
sa que no último exercicio pre-
sentou uns beneficios de máis 
de 150  millóns de euros, co cal 
esta restrinción na contratación 
de persoal parece que non está 
xustificada, tampouco, por mo-
tivos económicos. En todo caso, 
forma parte do que ven sendo 
unha línea de comportamento 

lonxe de ser efectivos que den-
tro do intensivo traballo que 
teñen feito os traballadores do 
servizo postal de Correos da 
Coruña, digamos, denuncian 
desta vulneración dos coruñe-
ses e das coruñesas, ter o servi-
zo postal de calidade, recolle-
ron máis de mil procesos nos 
que non se cumpría esta obri-
gatoriedade de prestar un ser-
vizo universal e diario.  
 
Así mesmo a moción denuncia 
que nos últimos anos levase 
perdido no servizo postal da 
Coruña un total de vinte e tres 
postos de traballo co cal ainda 
dificultar máis a posibilidade 
de dar cumprimento a este de-
reito que teñen os veciños e ve-
ciñas da Coruña de ter un ser-
vizo postal de calidade. 
 
Entendemos que todo iso 
tamén, ainda que non ven in-
corporado non texto da moción, 
hai que dicir que é unha em-
presa que no último exercicio 
presentou uns beneficios de 
máis de 150  millóns de euros, 
co cal esta restrinción na con-
tratación de persoal parece que 
non está xustificada, tampouco, 
por motivos económicos. En 
todo caso, forma parte do que 
ven sendo unha liña de compor-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

coherente do goberno do Parti-
do Popular, no goberno do Es-
tado desinvestimento en empre-
sas públicas, tal vez con vistas a 
favorecer a súa posterior priva-
tización, ou en todo caso, res-
trinxir todo o máximo posible a 
creación de emprego público de 
calidade que nós pensamos que 
é exactamente a línea contraria 
na que debemos ir para chegar 
de novo a un obxectivo de re-
cuperación económica. 
 
 
Grazas. 
 
 A las veinte horas y veintiun 
minutos se ausenta del Salón 
de Sesiones el señor Ferreiro 
Seoane. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Desde o Grupo Municipal do 
BNG, en primeiro lugar anun-
ciar que votaremos a favor des-

tamento coherente do goberno 
do Partido Popular, no go-
berno do Estado desinvestimen-
to en empresas públicas, talvez 
con vistas a favorecer a súa 
posterior privatización, ou en 
todo caso, restrinxir todo o má-
ximo posible a creación de em-
prego público de calidade que 
nós pensamos que é exactamen-
te a liña contraria na que de-
bemos ir para chegar de novo a 
un obxectivo de recuperación 
económica. 
 
Grazas. 
 
 Ás vinte horas e veintiun mi-
nutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Ferreiro 
Seoane. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas,  señor Lema. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Desde o Grupo Municipal do 
BNG, en primeiro lugar anun-
ciar que votaremos a favor des-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ta moción. 
 
Está claro que o servizo… 
 
A las veinte horas y veinticin-
co minutos entra en el Salón 
de Sesiones el señor Ferreiro 
Seoane. 
 
… de correos, non polas traba-
lladoras e traballadores, senón 
polas decisións política adopta-
das de non cubrir e de reducir 
os postos de traballo, están a 
provocar deficiencias no servi-
zo, no só na zona en que se re-
colleron os datos que  están es-
pecificados na moción, senón 
tamén a toda a cidade,  espe-
cialmente ás zonas que están 
más afastadas do centro da ci-
dade, básicamente porque non 
poñen, desde correos, o persoal 
necesario para dar un reparto de 
calidade e nas condicións nas 
que, pois, o propio concelleiro, 
facía referencia.  
 
 
O certo é que nos picos de car-
ga de traballo tampouco se da 
asumido, o traballo por parte do 
persoal, que nunca se contrata o 
número de traballadoras e tra-
balladores que se precisa para 
ofrecer un servizo de calidade, 
e respetando a legalidade. 

ta moción. 
 
Está claro que o servizo… 
 
Ás vinte horas e vinte e cinco 
minutos entra no Salón de Se-
sións o señor Ferreiro Seoane. 
 
 
…de correos, non polas traba-
lladoras e traballadores, senón 
polas decisións política adop-
tadas de non cubrir e de redu-
cir os postos de traballo, están 
a provocar deficiencias no ser-
vizo, non só na zona en que se 
recolleron os datos que  están 
especificados na moción, senón 
tamén a toda a cidade,  espe-
cialmente ás zonas que están 
máis afastadas do centro da 
cidade, basicamente porque 
non poñen, desde correos, o 
persoal necesario para dar un-
ha repartición de calidade e 
nas condicións nas que, pois, o 
propio concelleiro, facía refe-
rencia.  
 
O certo é que nos picos de car-
ga de traballo tampouco dáse 
asumido, o traballo por parte 
do persoal, que nunca se con-
trata o número de traballado-
ras e traballadores que se pre-
cisa para ofrecer un servizo de 
calidade, e respectando a lega-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
Nós compartimos totalmente o 
punto de vista e a analise da 
realidade que se fai na moción. 
Tamén a temos contrastada con 
traballadores de Correos. 
 
Ademais o problema que está 
acontecendo en Correos, ou 
moito tememos, ou precisamen-
te o que indacaba o concelleiro, 
primeiro reducimos postos de 
traballo, non se cubren os pos-
tos de traballo. Despois ao final 
acaba ofrecéndose un servizo 
de peor calidade, para acabar, 
pois, ao final privatizando o 
servizo que ven sendo o que se 
ven facendo con servizos públi-
cos, privatizando parte ou a to-
talidade do servizo que ven 
sendo o modus operandi de 
desmantelamento dos servizos 
públicos que vimos, pois, de 
sufrir nos últimos anos. 
 
Polo tanto, apoiamos esta  mo-
ción, porque realmente  vai no 
sentido contrario de desmante-
lar o servizo público e no senti-
do, polo tanto de reforzalo e de 
que se cumpra a legalidade, de 
que se cumpra  co servizo pos-
tal, que a xente, as coruñesas e 
coruñeses, nos merecemos. 
 

lidade. 
 
Nós compartimos totalmente o 
punto de vista e a analise d 
realidade que se fai na moción. 
Tamén a temos contrastada con 
traballadores de Correos. 
 
Ademais o problema que está 
acontecendo en Correos, ou 
moito tememos, ou precisamen-
te o que indacaba o concellei-
ro, primeiro reducimos postos 
de traballo, non se cobren os 
postos de traballo. Despois ao 
final acaba ofrecéndose un ser-
vizo de peor calidade, para 
acabar, pois, ao final privati-
zando o servizo que ven sendo 
o que  se ven facendo con servi-
zos públicos, privatizando parte 
ou a totalidade do servizo que 
ven sendo o modus operandi de 
desmantelamento dous servizos 
públicos que vimos, pois, de 
sufrir nos últimos anos. 
 
Polo tanto, apoiamos esta mo-
ción,  porque realmente  vai no 
sentido contrario de desmante-
lar o servizo público e no senti-
do, polo tanto de reforzalo e de 
que se cumpra a legalidade, de 
que se cumpra  co servizo pos-
tal, que a xente, as coruñesas e 
coruñeses, merecémonos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Desde el Grupo Municipal So-
cialista, manifestar el apoyo de 
este Grupo a esta moción pre-
sentada por Marea Atlántica, 
además a propuesta de los tra-
bajadores del servicio de Co-
rreos. 
 
Hay que tener en cuenta que 
además de todo lo dicho por el 
concejal Lema y además de to-
do lo establecido en esta mo-
ción en lo que es la exposición 
de motivos, efectivamente, de 
estos recortes en el servicio 
producidos por los recortes de 
naturaleza política, de los recor-
tes, de una política que se ha 
incrementado fundamentalmen-
te los últimos años en cuanto al 
personal, no son solamente en 
el ámbito de Coruña, sino que 
afectan al ámbito estatal. 
 
Es un conflicto, además con 

Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Desde o Grupo Municipal So-
cialista, manifestar o apoio 
deste Grupo a esta moción pre-
sentada por Marea Atlántica, 
ademais a proposta dos traba-
lladores do servizo de Correos. 
 
 
Hai que ter en conta que ade-
mais de todo o devandito polo 
concelleiro Lema e ademais de 
todo o establecido nesta mo-
ción no que é a exposición de 
motivos, efectivamente, estes 
recortes no servizo producidos 
polos recortes de natureza polí-
tica, dos recortes, dunha políti-
ca que se incrementou funda-
mentalmente os últimos anos en 
canto ao persoal, non son 
soamente no ámbito de Coruña, 
senón que afectan o ámbito es-
tatal. 
 
É un conflito, ademais con máis 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

más de 55 mil trabajadores que 
dieron lugar al 27N, a esa mar-
cha postal que todos recorda-
mos y que se estableció en las 
redes y que se estableció en los 
medios de comunicación, donde 
los trabajadores del servicio 
postal decían que no a tanto y 
tanto recorte. 
 
Es cierto que estamos hablando 
de una empresa de capital pú-
blico, de una empresa que tiene 
la mayor capilaridad de lo que 
son las empresas públicas espa-
ñolas establecidas en muchísi-
mos lugares a lo largo y ancho 
del territorio estatal y es preci-
samente por ello que el Partido 
Socialista en el Congreso, en 
octubre del año 2014, a pro-
puesta de los sindicatos a pro-
puesta de la UGT, a propuesta 
de la CIG, a propuesta del Sin-
dicato Independiente de Traba-
jadores de Correos presenta una 
proposición no de ley, precisa-
mente para solicitar una serie de 
cambios dentro de lo que es el 
servicio postal para darle mayor 
salida.  
 
Y se pedía, además que se hi-
cieran las disposiciones regla-
mentarias necesarias para aca-
bar por aplicar la ley del año 
2010. En este sentido por parte 

de 55 mil traballadores que 
deron lugar ao 27N, a esa mar-
cha postal que todos lembra-
mos e que se estableceu nas 
redes e que se estableceu nos 
medios de comunicación, onde 
os traballadores do servizo 
postal dicían que non a tanto e 
tanto recorte. 
 
É certo que estamos a falar 
dunha empresa de capital pú-
blico, dunha empresa que ten a 
maior capilaridade do que son 
as empresas públicas españolas 
establecidas en moitísimos lu-
gares ao longo e ancho do te-
rritorio estatal e é precisamen-
te por iso que o Partido Socia-
lista no Congreso, en outubro 
do ano 2014, a proposta dos 
sindicatos a proposta da UXT, 
a proposta da CIG, a proposta 
do Sindicato Independente de 
Traballadores de Correos pre-
senta unha proposición non de 
lei, precisamente para solicitar 
unha serie de cambios dentro 
do que é o servizo postal para 
darlle maior saída.  
 
 
E pedíase, ademais que se fixe-
sen as disposicións regulamen-
tarias necesarias para acabar 
por aplicar a lei do ano 2010. 
Neste sentido por parte do Par-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

del Partido Popular no ha habi-
do absolutamente nada, ha ha-
bido una política de recortes. 
En cuanto a los servicios públi-
cos exactamente igual que a la 
que nos tienen acostumbrados 
en  otros ámbitos y además, 
bueno sin ningún tipo de res-
puesta en este sentido. 
 
Es cierto en lo que son los en-
víos postales son menores. 
También es cierto que en esta 
año observamos en los medios 
de comunicación, en la prensa 
como se denunciaba por parte 
de los trabajadores de correos 
que más de doscientos mil en-
víos postales estaban tirados en 
Barajas y no existía personal 
suficiente para poderles dar sa-
lida. 
 
Por lo tanto, en este sentido no-
sotros decir de que por parte de 
quien en este momento está 
ocupando el gobierno de Espa-
ña, esperemos que por poco 
tiempo.  
 
La respuesta que se  les ha dado 
siempre a los trabajadores del 
servicio postal han sido absolu-
tamente nulas, han sido absolu-
tamente insuficientes y han si-
do, como en otros servicios pú-
blicos, la de no escuchar para 

tido Popular non houbo absolu-
tamente nada, houbo unha polí-
tica de recortes. En canto aos 
servizos públicos exactamente 
igual que á que nos teñen afei-
tos noutros  ámbitos e ademais, 
bo sen ningún tipo de resposta 
neste sentido. 
 
 
É certo no que son os envíos 
postais son menores. Tamén é 
certo que nesta ano observa-
mos nos medios de comunica-
ción, na prensa como se denun-
ciaba por parte dos traballado-
res de correos que máis de 
douscentos mil envíos postais 
estaban tirados en Barallas e 
non existía persoal suficiente 
para poderlles dar saída. 
 
 
Por tanto, neste sentido nós 
dicir de que por parte de quen 
neste momento está a ocupar o 
goberno de España, esperemos 
que por pouco tempo.  
 
 
A resposta que se lles  deu 
sempre aos traballadores do 
servizo postal foron absoluta-
mente nulas, foron absoluta-
mente insuficientes e foron, 
como noutros servizos públicos, 
a de non escoitar para acabar 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

acabar desmantelándolos y  por 
lo tanto nuestra respuesta a esta 
moción presentada por Marea 
Atlántica a propuesta de los tra-
bajadores del Servicio de Co-
rreos, ya anuncio el voto favo-
rable del Grupo Municipal So-
cialista. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
 
Polo Grupo do Partido Popular, 
señor Negreira. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Muchas gracias, señor Ferreiro. 
Bueno. Primero anunciar tam-
bién nuestro voto favorable so-
bre esta moción que se presenta 
en apoyo de Correos, de una 
parte de Correos, del tema del 
reparto en el servicio postal 
universal, y desde luego, ojala, 
el problema de Correos fuera 
éste. 
 
El problema de Correos es más 
profundo, como le pasa con 
otros operadores postales y el 
problema de Correos es el que 
hablaba la representante socia-
lista de cómo estaba este siste-

desmantelándoos e  por tanto a 
nosa resposta a esta moción 
presentada por Marea Atlánti-
ca a proposta dos traballadores 
do Servizo de Correos, xa 
anuncio o voto favorable do 
Grupo Municipal Socialista. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
 
Polo Grupo do Partido Popu-
lar, señor Negreira. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
Bo. Primeiro anunciar tamén o 
noso voto favorable sobre esta 
moción que se presenta en 
apoio de Correos, dunha parte 
de Correos, do tema da repar-
tición no servizo postal univer-
sal, e desde logo, ojala, o pro-
blema de Correos fose este. 
 
 
O problema de Correos é máis 
profundo, como lle pasa con 
outros operadores postais e o 
problema de Correos é o que 
falaba a representante socialis-
ta de como estaba este sistema 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ma público universal, le voy a 
dar solo un dato. 
 
En el año 2003, estando yo en 
Correos, por tanto no… y esto 
está el dato publicado, estaba 
mecanizado el 16% del correo. 
Éramos, como, en fin, cualquier 
lugar donde el correo no se 
apostaba absolutamente nada 
por él. 16%. Y se hizo una in-
versión multitudinaria que tiene 
que seguir de cientos de millo-
nes de euros para mecanizar el 
correo, para ponerlo a un nivel 
normal de los casi 20 millones 
de envíos que hacía y por tanto 
nos parece absolutamente fun-
damental. 
 
Las personas de Correos, están 
acostumbradas a grandes retos 
y tienen muchos restos hoy to-
davía inacabados, como tienen 
los de otros operadores posta-
les. Este servicio postal univer-
sal, pues, lógicamente, vamos a 
apoyarlo porque esa es calidad 
que hay que dar, por cierto, que 
los Ministerios este año y el 
pasado sí han aportado lo que 
tienen como contraprestación 
económica para el servicio pos-
tal universal, pero otros años no 
lo han aportado.  
 
De los trabajadores de Correos, 

público universal, voulle a dar 
só un dato. 
 
No ano 2003, estando eu en 
Correos, por tanto non… e isto 
está o dato publicado, estaba 
mecanizado o 16% do correo. 
Eramos, como, en fin, calquera 
lugar onde o correo non se 
apostaba absolutamente nada 
por el. 16%. E fíxose un inves-
timento multitudinario que ten 
que seguir de centos de millóns 
de euros para mecanizar o co-
rreo, para poñelo a un nivel 
normal dos case 20 millóns de 
envíos que facía e por tanto 
parécenos absolutamente fun-
damental. 
 
As persoas de Correos, están 
afeitas a grandes retos e teñen 
moitos restos hoxe aínda 
inacabados, como teñen os 
doutros operadores postais. 
Este servizo postal universal, 
pois, loxicamente, imos apoialo 
porque esa é calidade que hai 
que dar, por certo, que os Mi-
nisterios este ano e o pasado si 
achegaron o que teñen como 
contraprestación económica 
para o servizo postal universal, 
pero outros anos non o achega-
ron.  
 
Dos traballadores de Correos, 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

tienen muchos retos por delante 
y yo creo que la manera buena 
de ayudarles es primero dicien-
do que es una gran empresa, 
segundo que presta servicios de 
calidad de forma, desde luego, 
competitiva con cualquier otro 
operador postal nacional e in-
ternacional. Y tercero, que efec-
tivamente le quedan cosas por 
hacer, como a otros operadores 
postales. Queda ahondar en  la 
diversificación en su cartera de 
productos, generar nuevos pro-
ductos para que podamos seguir 
siendo competitivos. 
 
Tenemos la mutilación de aquel 
ministro Solchaga, ¿recuerda 
usted? De la Caja Postal, los 
servicios bancarios siguen sin 
tirar en Correos y son una parte 
fundamental de otros operado-
res postales y ojalá, aquí, en 
España, tuviésemos unos servi-
cios bancarios, que por los tra-
bajadores los tendríamos, pero 
por un problema de negociación 
que sería largo de explicar hoy 
no lo tenemos y sería un objeti-
vo importante. 
 
El tema de la internacionaliza-
ción, ese es otro objetivo, dado 
que nuestros clientes se globali-
zan, si no somos capaces de 
internacionalizar el correo más 

teñen moitos retos por diante e 
eu creo que a maneira boa de 
axudarlles é primeiro dicindo 
que é unha gran empresa, se-
gundo que presta servizos de 
calidade de forma, desde logo, 
competitiva con calquera outro 
operador postal nacional e in-
ternacional. E terceiro, que 
efectivamente quedan cousas 
por facer, como a outros ope-
radores postais. Queda profun-
dar na  diversificación na súa 
carteira de produtos, xerar no-
vos produtos para que podamos 
seguir sendo competitivos. 
 
Temos a mutilación daquel mi-
nistro Solchaga, lembra voste-
de? Da Caixa Postal, os servi-
zos bancarios seguen sen tirar 
en Correos e son unha parte 
fundamental doutros operado-
res postais e oxalá, aquí, en 
España, tivésemos uns servizos 
bancarios, que polos traballa-
dores teriámolos, pero por un 
problema de negociación que 
sería longo de explicar hoxe 
non o temos e sería un obxecti-
vo importante. 
 
O tema da internacionaliza-
ción, ese é outro obxectivo, da-
do que os nosos clientes globa-
lízanse, se non somos capaces 
de internacionalizar o correo 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

de lo que está, probablemente 
tengamos un problema de futu-
ro.  
 
Con dos amenazas que tene-
mos… Claro si lo sabe muy 
bien todos los trabajadores de 
Correos que es la digitalización 
que está generando un efecto 
sustitución del correo ordinario 
de forma importante. Ahí tene-
mos Aguas, empresas banca-
rias, etcétera, que lo ofertan ca-
da tres  por cuatro, digitaliza-
ción y segundo la fusión de 
muchas de esas empresas que 
van y están originando la re-
ducción de mucho del correo. Y 
eso es un reto importantísimo 
que tiene el correo. 
 
Y como no, pues, el abuso que 
hay, hay que decirlo aquí públi-
camente, yo lo he dicho muchas 
veces, de muchos operadores 
postales privados que cogen el 
corazón del reparto y lo que es 
el resto se lo dejan a Correos y 
haciendo inviable muchas veces 
que Correos mantenga muchos 
clientes. 
 
Por eso hay que tener mucho 
ojo, se lo digo también a todos 
los que estamos aquí, cuando 
encargamos la propaganda elec-
toral a otros operadores priva-

máis do que está, probablemen-
te teñamos un problema de fu-
turo.  
 
Con dúas ameazas que temos… 
Claro se o sabe moi ben todos 
os traballadores de Correos 
que é a dixitalización que está 
a xerar un efecto substitución 
do correo ordinario de forma 
importante. Aí temos Augas, 
empresas bancarias, etcétera, 
que o ofertan cada tres por ca-
tro, dixitalización e segundo a 
fusión de moitas desas empre-
sas que van e están a orixinar a 
redución de moito do correo. E 
iso é un reto importantísimo 
que ten o correo. 
 
 
E como non, pois, o abuso que 
hai, hai que dicilo aquí publi-
camente, eu díxeno moitas ve-
ces, de moitos operadores 
postais privados que collen o 
corazón da repartición e o que 
é o resto déixanllo a Correos e 
facendo inviable moitas veces 
que Correos manteña moitos 
clientes. 
 
Por iso hai que ter moito ollo, 
dígollo tamén a todos os que 
estamos aquí, cando encarga-
mos a propaganda electoral a 
outros operadores privados e 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

dos y vemos como reparten en 
un sitio en otros no. Se lo pasan 
a Correos. Y lo digo porque 
hay, evidentemente, casos aquí, 
de los que están aquí que no se 
han encargado a Correos. 
 
 
Por tanto, creo que la gente de 
Correos se merece seguir te-
niendo una oportunidad. Creo 
que la gente de Correos es una 
empresa supercompetitiva don-
de las haya. Creo que Correos 
puede tener un modelo de ne-
gocio definido para estos  pró-
ximos años. Y… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Creo, termino ya. 
 
… que Correos, con sus más de 
20 millones de envíos diarios, 
con su paquetería, con  muchos 
otros servicios que puede dar, 
desde luego tiene que ser com-
petitivo para las miles de perso-
nas, sobre todo las miles de fa-
milias que están ahí. 
 
  
Por lo tanto, sí a esta moción. 

vemos como reparten nun sitio 
noutros non. Pásanllo a Co-
rreos. E dígoo porque hai, evi-
dentemente, casos aquí, dos 
que están aquí que non se en-
cargaron a Correos. 
 
 
Por tanto, creo que a xente de 
Correos merécese seguir tendo 
unha oportunidade. Creo que a 
xente de Correos é unha em-
presa supercompetitiva onde as 
haxa. Creo que Correos pode 
ter un modelo de negocio defi-
nido para estes próximos  anos. 
E… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando. 
 
Señor Negreira Souto 
 
Creo, termino xa.  
 
…que Correos, cos seus máis 
de 20 millóns de envíos diarios, 
co seu paquetería, con moitos  
outros servizos que pode dar, 
desde logo ten que ser competi-
tivo para as miles de persoas, 
sobre todo as miles de familias 
que están aí. 
  
 
Por tanto, si a esta moción. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Servicio Público Universal, 
¡Como no! Hay un control de 
calidad y es verdad que es me-
jorable, bastante mejorable y 
desde luego, lo que importa, 
dentro de lo que es el gran Co-
rreos es que consigamos man-
tener como propia lo que es el 
mayor operador logístico que 
hoy tenemos en España para 
que podamos seguir disfrutando 
todos los ciudadanos y también 
todos los coruñeses de sus ven-
tajas. 
 
Por lo tanto, votaremos a favor 
de esta moción. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor Negreira. 
 
Votos a favor da moción. 
 
Votación de la segunda mo-
ción presentada por el Grupo 
Municipal de Marea Atlánti-
ca 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Popular (PP) (10 

Servizo Público Universal, 
Como non! Hai un control de 
calidade e é verdade que é me-
llorable, bastante mellorable e 
desde logo, o que importa, den-
tro do que é o gran Correos é 
que consigamos manter como 
propia o que é o maior opera-
dor loxístico que hoxe temos en 
España para que podamos se-
guir gozando todos os cidadáns 
e tamén todos os coruñeses das 
súas vantaxes. 
 
 
Por tanto, votaremos a favor 
desta moción. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor Negreira. 
 
Votos a favor dá moción. 
 
Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo Muni-
cipal de Marea Atlántica 
 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal de Marea Atlántica (MA) 
(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Popular (PP) 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Munici-
pal del Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda, pois, aprobada a moción 
por unanimidade. 
 
147 – Moción del Grupo Mu-
nicipal de Marea Atlántica en 
defensa dun servizo público 
de calidade na cidade da Co-
ruña. 
 

Acuerdo 
 
O concello da Coruña instará á 
empresa pública Correos SAE a 
manter o persoal necesario para 
cumprir con todo rigor as súas 
obrigas de reparto diario da co-
rrespondencia, nas condicións 
que fixa a lei, en todos os do-
micilios da nosa cidade de luns 
a venres, en condicións de 
igualdade e sen discriminar 
ningunha zona.  

(10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Munici-
pal do Bloque Nacionalista Ga-
lego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda, pois, aprobada a mo-
ción por unanimidade. 
 
147 - Moción do Grupo Muni-
cipal de Marea Atlántica en 
defensa dun servizo público de 
calidade na cidade dá Coruña. 
 
 

Acordo 
 

O concello da Coruña instará á 
empresa pública Correos SAE 
a manter o persoal necesario 
para cumprir con todo rigor as 
súas obrigas de reparto diario 
da correspondencia, nas condi-
cións que fixa a lei, en todos os 
domicilios da nosa cidade de 
luns a venres, en condicións de 
igualdade e sen discriminar 
ningunha zona. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
O concello da Coruña vixiará o 
cumprimento da prestación do 
servizo postal universal colabo-
rando activamente co persoal de 
Correos SAE abrindo as canles 
de comunicación necesaria.  
 
 
O noso concello solicitará á So-
ciedade Estatal de Correos y 
Telégrafos SAE, á Comisión 
Nacional do sector Postal e ao 
Ministerio de Fomento que Co-
rreos amplíe a plantilla estrutu-
ral que ten asignada á nosa ci-
dade tanto en reparto como en 
atención ao cliente. 
 
3º.- Preguntas Orales 
 
Preguntas orales presentadas 
por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego 
 
1ª.- Mobilidade sostible na 
cidade. 
Presidencia 
 
Pasamos ás preguntas de res-
posta oral. 
 
Primeira pregunta do Bloque 
Nacionalista Galego, sobre 
mobilidade sostible na cidade. 
 
Señora Veira González 

 
O concello da Coruña vixiará o 
cumprimento da prestación do 
servizo postal universal colabo-
rando activamente co persoal 
de Correos SAE abrindo as 
canles de comunicación nece-
saria.  
 
O noso concello solicitará á 
Sociedade Estatal de Correos y 
Telégrafos SAE, á Comisión 
Nacional do sector Postal e ao 
Ministerio de Fomento que Co-
rreos amplíe a plantilla estru-
tural que ten asignada á nosa 
cidade tanto en reparto como 
en atención ao cliente. 
 
3º.- Preguntas Orais 
 
Preguntas orais presentadas 
polo Grupo Municipal do Blo-
que Nacionalista Galego 
 
1ª.- Mobilidade sostible na ci-
dade. 
Presidencia 
 
Pasamos ás preguntas de res-
posta oral. 
 
Primeira pregunta do Bloque 
Nacionalista Galego, sobre 
mobilidade sostible na cidade. 
 
Señora Veira González 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Que actuacións ten pensado po-
ñer en marcha o goberno muni-
cipal para implementar unha 
mobilidade máis sostible na ci-
dade? 
 
A las veinte horas y treinta y 
seis minutos se ausentan del 
Salón de Sesiones los señores 
Lorenzo Torres y Mourelo 
Barreiro. 
 
Señor Díaz Grandio 
 
Boa noite. 
 
Especialmente a relevante (…) 
ao exercicio 2016, entre outras 
son as medidas de priorización 
do transporte público e a bici-
cleta. 
 
Señora Veira González 
 
Vou citar o propio concelleiro: 
“non faremos outro Plan de 
Mobilidade, imos coller os dous 
anteriores” 
 
A verdade é que logo de 5 me-
ses destas declaración non son 
coñecidos os plans que o go-
berno municipal ten para a ci-
dade en materia de mobilidade. 
Ademais de que teñen pensado 
retomar o carril bus, iso si que 

 
Que actuacións ten pensado 
poñer en marcha o goberno 
municipal para implementar 
unha mobilidade máis sostible 
na cidade? 
 
Ás vinte horas e trinta e seis 
minutos auséntanse do Salón 
de Sesións os señores Lorenzo 
Torres e Mourelo Barreiro. 
 
 
Señor Díaz Grandio 
 
Boa noite. 
 
Especialmente a relevante (…) 
ao exercicio 2016, entre outras 
son as medidas de priorización 
do transporte público e a bici-
cleta. 
 
Señora Veira González 
 
Vou citar o propio concelleiro: 
“non faremos outro Plan de 
Mobilidade, imos coller os dous 
anteriores.” 
 
A verdade é que logo de 5 me-
ses destas declaración non son 
coñecidos os plans que o go-
berno municipal ten para a ci-
dade en materia de mobilidade. 
Ademais de que teñen pensado 
retomar o carril bus, iso se que 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

yo recoñezo que o dixo varias 
veces públicamente. Mais o cer-
to é  o digo así con total fran-
queza, paréceme estrano que 
sexa posible coller o mellor de 
dous plans que están feitos des-
de perspectivas absolutamente 
diferentes, ainda que os dous 
digan que procuran unha mobi-
lidade sostible. 
 
O certo que o PMUS, como di-
xemos no seu momento, é máis 
ben un Plan de xestión do tráfi-
co privado que pouco ou nada 
aposta por diferentes maneiras e 
medios de transporte para a ci-
dade, e para a comarca. 
 
A realidade é que no mesmo 
momento das súas declaracións, 
anunciouse as intencións do 
actual gobernó municipal, de 
poñer en marcha novas tarifas, 
máis nada sabemos delas. Tari-
fas que, por certo só servirían 
para encher maís os petos da  
Compañía de Tranvías mentras 
se valeiran os do Concello, ao 
non ser que se modifique, por 
suposto, a forma polinómica. 
 
 
Tampoco sabemos nada das 
súas polémicas intencións de 
mudar as líneas de bus, algo 
imprescindibel para que o ser-

eu recoñezo que o dixo varias 
veces publicamente. Mais o 
certo é  o digo así con total 
franqueza, paréceme estrano 
que sexa posible coller o mellor 
de dous plans que están feitos 
desde perspectivas absoluta-
mente diferentes, ainda que os 
dous digan que procuran unha 
mobilidade sostible. 
 
O certo que o PMUS, como di-
xemos non seu momento, é máis 
ben un Plan de xestión do tráfi-
co privado que pouco ou nada 
aposta por diferentes maneiras 
e medios de transporte para a 
cidade, e para a comarca. 
 
A realidade é que non mesmo 
momento das súas declara-
cións, anunciouse as intencións 
do actual gobernou municipal, 
de poñer en marcha novas tari-
fas, máis nada sabemos delas. 
Tarifas que, por certo só servi-
rían para encher maís vos petos 
da  Compañía de Tranvías 
mentras se valeiran os do Con-
cello, ao non ser que se modifi-
que, por suposto, a forma poli-
nómica. 
 
Tampouco sabemos nada das 
súas polémicas intencións de 
mudar as liñas de bus, algo im-
prescindibel para que o servizo 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

vizo que se ofreza sexa útil para 
os intereses das usuarias e usua-
rios. 
 
Si que escoitamos moitas decla-
ración en prensa, pero ainda 
non temos ningún documento 
diante.  
 
A las veinte horas y treinta y 
siete minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Gallego Neira. 
 
Teño algunha planificación 
pensada, vaise dar a coñecer 
públicamente esa planificación? 
Vai poder participar a xente 
nesa planificación? Tampouco 
sabemos nada dos orzamentos. 
Por suposto de cara ao ano  que 
ven, xa que a oposición, como 
ben sabe, e  o serñor alcalde, 
polo menos este Grupo Munici-
pal descoñeceos totamente. 
 
 
De momento só temos, polo 
tanto, declaración de boas in-
tencións, non dubidamos do 
que se refiere a mobilidade sos-
tible que sexan certas esas in-
tervencións, pero non temos 
ningunha planificación diante e 
si nos gustaría, pois, pode tela, 
poder participar dela e poder, 
tamén, facer as achegas oportu-

que se ofreza sexa útil para in-
terésesvos das usuarias e usua-
rios. 
 
Se que escoitamos moitas de-
claración en prensa, pero ainda 
non temos ningún documento 
diante.  
 
Ás vinte horas e trinta e sete 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Galego Nei-
ra. 
 
Teño algunha planificación 
pensada, vaise dar a coñecer 
publicamente esa planifica-
ción? Vai poder participar a 
xente nesa planificación? Tam-
pouco sabemos nada dos orza-
mentos. Por suposto de face ao 
ano  que ven, xa que a oposi-
ción, como ben sabe, e  o 
serñor alcalde, polo menos este 
Grupo Municipal descoñeceos 
totamente. 
 
De momento só temos, polo 
tanto, declaración de boas in-
tencións, non dubidamos do 
que se refire a mobilidade sos-
tible que sexan certas esas in-
tervencións, pero non temos 
ningunha planificación diante e 
se nos gustaría, pois, podar 
tela, poder participar dela e 
poder, tamén, facer as achegas 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

nas e sobre todo dar a coñecer a 
xente algo máis que declarci-
ñons de intencións. 
 
Señor Díaz Grandio 
 
Boa noite de novo. 
 
E, bueno, aproveito que neste 
pleno, hai dúas preguntas orais 
de calado moi similar, outra do 
Grupo Municipal Socialista, así 
que se permite, entre as dúas, 
intentarei, conter respostar ao 
que me requides. 
 
Este goberno municipal respon-
dendo en concreto a esta túa 
primeira pregunta, en concreto 
esta concellaría de Mobilidade 
Sostible ten como contenido, 
non só para o  ano que ven se-
nón o obxectivo de lexislatura, 
ha de darlle volta  á distribución 
moral dos desplazamentos con-
tidos na cidade, E por extensión 
porque así o copntemplamos as 
da Área Metropolitana, este 
cambio, pase de forma obriga-
da, por unha restructuración de 
raíz de mapas de liñas de auto-
bús urbano que tuvo a súa últi-
ma fonda, reforma, na década 
dos oitenta. 
 
Una restruturación que recollerá 
as bondades do sistema  actual 

oportunas e sobre todo dar a 
coñecer a xente algo máis que 
declarciñons de intencións. 
 
Señor Díaz Grandio 
 
Boa noite de novo. 
 
E, bo, aproveito que neste 
pleno, hai dúas preguntas orais 
de calado moi similar, outra do 
Grupo Municipal Socialista, así 
que se permite, entre as dúas, 
intentarei, conter respostar ao 
que me requides. 
 
Este goberno municipal res-
pondendo en concreto a esta 
túa primeira pregunta, en con-
creto esta concellaría de Mobi-
lidade Sostible ten como conti-
do, non só para o  ano que ven 
senón o obxectivo de lexislatu-
ra, ha de darlle volta  á distri-
bución moral dos desplazamen-
tos contidos na cidade, E por 
extensión porque así o copn-
templamos as da Área Metro-
politana, este cambio, pase de 
forma obrigada, por unha res-
tructuración de raíz de mapas 
de liñas de autobús urbano que 
tivo a súa última fonda, refor-
ma, na década dos oitenta. 
 
Unha restruturación que reco-
llerá as bondades do sistema  



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

que tamén as, pero resolva as 
eivas nunha dunha distribución 
de liñas que se amosa ineficaz 
en daterminadas zonas da cida-
de  para moitos, digamos un 
PIN desa mostra e a destrucción 
de líneas que amosa unha…, 
que incluso que  por unha 
mesma parada  circulen ata  oi-
to liñas de autobús. 
 
Es restruturación de líneas ten 
como obxectivo principal a de 
mellorar a velocidade  comer-
cial e a de servixo. E os seus 
tempos de operativa, para  o  
cal contará necesariamente con 
espazos de circulación priorita-
ria, do tan, degradado goberno 
anterior, foi o carril bus. 
 
Un carril bus que é unha ferra-
menta que é fundamental e vital 
en cualquera outra cidade, 
tamén, na Coruña. E que impli-
cará tamén unha optimización, 
distribución das paradas polos 
diferentes barrios da cidade. 
Esta reforma que debe ser am-
biciosa, sen cortapisas, porque 
así queremos que sexa. É unha 
reforma que precisa de medidas 
que requeriran dun importante 
apoio e de altura de miras. Non 
só deste goberno senón, tamén 
de todas as forzas dos Grupos 
municipais presentes, aquí pre-

actual que tamén as, pero re-
solva as eivas nunha dunha dis-
tribución de liñas que se amosa 
ineficaz en daterminadas zonas 
da cidade  para moitos, diga-
mos un PIN desa mostra e a 
destrución de liñas que amosa 
unha…, que mesmo que  por 
unha mesma parada  circulen 
ata  oito liñas de autobús. 
 
É restruturación de liñas ten 
como obxectivo principal a de 
mellorar a velocidade  comer-
cial e a de servixo. E os seus 
tempos de operativa, para  o  
cal contará necesariamente con 
espazos de circulación priorita-
ria, do tan, degradado goberno 
anterior, foi o carril bus. 
 
 Un carril bus que é unha fe-
rramenta que é fundamental e 
vital en cualquera outra cidade, 
tamén, na Coruña. E que impli-
cará tamén unha optimización, 
distribución das paradas polos 
diferentes barrios da cidade. 
Esta reforma que debe ser am-
biciosa, sen molestias, porque 
así queremos que sexa. É unha 
reforma que precisa de medi-
das que requeriran dun impor-
tante apoio e de altura de mi-
ras. Non só deste goberno se-
nón, tamén de todas as forzas 
dos Grupos municipais presen-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

sentes. E do resto de gremios e 
de forzas vivas da cidade. E de 
reseñar a outra das principais 
propostas que dende este go-
berno se quere implicar para o 
exercicio de dous mil dezaseis, 
como é a bicicleta. Un ámbito 
de todos os aquí, presentes da-
remos a razón e que hai unha 
amplia marxe de momoria. 
 
 
Todo isto a pesar que os dife-
rentes indicadores, medibles, 
que temos nas nosas máns, tan-
to o goberno como oposición, 
indican que o aumento mes a 
mes de usuarios é considerable 
e que aposta neste en este canto 
debe ser firme. 
 
Este goberno quere fomentar un 
cremento racional desta  rede de 
vías ciclales que cumpla o 
obxectivo de cubrir necesidades 
de desplazamento cotidiá e non 
só de desplazamento recreativo. 
Comezando pola conexión do 
eixo dos Castros, Os Castros 
Palloza,  Plaza de Ourense Obe-
lisco, e a unión do carril bici 
existente que actualmente, co-
necta campos del Elviña… 
 
 
Presidencia 
 

tes, aquí presentes. E do resto 
de gremios e de forzas vivas da 
cidade. E de apuntar a outra 
das principais propostas que 
dende este goberno se quere 
implicar para o exercicio de 
dous mil dezaseis, como é a 
bicicleta. Un ámbito de todos 
os aquí, presentes daremos a 
razón e que hai unha ampla 
marxe de momoria. 
 
Todo isto a pesar que os dife-
rentes indicadores, medibles, 
que temos nas nosas máns, tan-
to o goberno como oposición, 
indican que o aumento mes a 
mes de usuarios é considerable 
e que aposta neste neste canto 
debe ser firme. 
 
Este goberno quere fomentar 
un cremento racional desta  
rede de vías ciclales que cum-
pra o obxectivo de cubrir nece-
sidades de desplazamento coti-
diá e non só de desplazamento 
recreativo. Comezando pola 
conexión do eixo dos Castros, 
Os Castros Palloza,  Praza de 
Ourense Obelisco, e a unión do 
carril bici existente que ac-
tualmente, conecta campos do 
Elviña… 
 
Presidencia 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Vai rematando, concelleiro. 
 
Señor Díaz Grandio 
 
Si. 
 
Conectando o que digo, este 
carril bici de campos de Elviña 
co esta  vía metropolitana, to-
mando… Unindo así a segunda 
fase de Elviña, Elviña-
Monelos-Cubela, Catro Cami-
ños e a Palloza. 
 
Moitas grazas. 
 
A las veinte horas y cuarenta 
y dos minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor 
Varela Gómez. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, pregunta do 
Bloque Nacionalista Galego, 
sobre cesión de locais e espazos 
municipais. 
 
Segunda pregunta oral del 
BNG. Ten pensado o goberno 
municipal mudar os criterios 
para o préstamo de locais e 
espazos municipais a entida-
des, para actividades ou ac-
tos? 
 
 

Vai rematando, concelleiro. 
 
Señor Díaz Grandio 
 
Si. 
 
Conectando o que digo, este 
carril bici de campos de Elviña 
co esta vía  metropolitana, to-
mando… Unindo así a segunda 
fase de Elviña, Elviña-
Monelos-Cubela, Catro Cami-
ños e a Palloza. 
 
Moitas grazas. 
 
Ás vinte horas e corenta e dous 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Varela Gómez. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, pregunta do 
Bloque Nacionalista Galego, 
sobre cesión de locais e espa-
zos municipais. 
 
Segunda pregunta oral do 
BNG. Ten pensado ou goberno 
municipal mudar vos criterios 
para ou préstamo de locais e 
espazos municipais a entida-
des, para actividades ou actos? 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Señora Delso Carreira 
 
O goberno municipal,  ata hora 
non cambiou os poucos crite-
rios que existían e está traba-
llando ao respecto do que ten 
que ver cos locais de titularida-
de  municipal. 
 
Señora Veira González 
 
O certo é que hai un criterio  e é 
que non se non se permiten ac-
tividade relixiosas ou políticas 
nos locais municipais. 
 
Esta pregunta trae causa por 
una cuestión que se produciu a 
finales do mes pasado, na nosa 
cidade que ten a ver coa sala de 
Conferencias da Fundación 
Luis Seoane. 
 
O que ten que aconteceu, para 
quen non o saiba e que mentres 
Nós Candidatura Galega, se lle 
denegou un espazo para facer 
un acto, a organización política 
PODEMOS, que podía ser ou-
tra, non ten impotancia pudo 
realizado nese mesmo espazo 
tan solo un   dia despois. A ra-
zón da denegación, foi que se 
trataba dun acto político. E que 
non se ceden os espazos cultua-
ris públicos para actos políticos 
ou relixiosos, como ben dixen 

Señora Delso Carreira 
 
O goberno municipal,  ata hora 
no cambiou os poucos criterios 
que existían e está traballando 
ao respecto do que ten que ver 
cos locais de titularidade muni-
cipal. 
 
Señora Veira González 
 
O certo é que hai un criterio  e 
é que non se non permítense 
actividade relixiosas ou políti-
cas nos locais municipais. 
 
Esta pregunta trae causa por 
unha cuestión que se produciu 
a finais do mes pasado, na nosa 
cidade que ten  a ver coa sala 
de Conferencias da Fundación 
Luís Seoane. 
 
O que ten que aconteceu, para 
quen non o saiba e que mentres 
Nós Candidatura Galega, se lle 
denegou un espazo para facer 
un acto, a organización política 
PODEMOS, que podía ser ou-
tra, non ten impotancia puido 
realizado nese mesmo espazo 
tan só un   dia despois.  A razón 
da denegación, foi que se tra-
taba dun acto político. E que 
non cédense os espazos cultua-
ris públicos para actos políti-
cos ou relixiosos, como ben di-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

antes son os únicos criteriros, as 
únicas razóns polas que un acto 
unha actividade  no se poda rea-
lizar nun espazo público. 
 
A Fundación, que se disculpou 
en twitter dixo que fora  un erro 
e que pensaba que se trataba  
dun acto institucional das cida-
des. 
 
Vamos a ver, institucional refi-
rese ao concello, e era partida-
rio á actividade. No sabemos de 
donde pode vir, realmente a 
confusión. 
 
Dixo, ademais que foran infor-
mados de que era un acto non 
político. Non sei porquen foron 
informados, se foi en un acto, 
se foi de PODEMOS non ten 
sentido que a Fundación Luis 
Seoane, pense que PODEMOS, 
non quere facer un acto políti-
co. Xa é un pouco raro, a ver-
dade, pero se  fose así podere-
mos dicir, podemos tería que 
dicirlle, perdón, e que esto de 
que podemos sexa un verbo é 
un pouco complicado. 
 
Se fose PODEMOS, teríanlle 
que dicir que non, … 
 
A las veinte horas y cuarenta 
minutos entra en el Salón de 

xen antes son os únicos criteri-
ros, as únicas razóns polas que 
un acto unha actividade  non se 
poda realizar nun espazo pú-
blico. 
A Fundación, que se disculpou 
en twitter dixo que fora  un erro 
e que pensaba que se trataba  
dun acto institucional das cida-
des. 
 
Imos ver, institucional refirese 
ao concello, e era partidario á 
actividade. Non sabemos de 
onde pode vir, realmente a con-
fusión. 
 
Dixo, ademais que foran infor-
mados de que era un acto non 
político. Non sei porquen foron 
informados, se foi nun acto, se 
foi de PODEMOS non ten sen-
tido que a Fundación Luís 
Seoane, pense que PODEMOS, 
non quere facer un acto políti-
co. Xa é un pouco raro, a ver-
dade, pero se fose  así podere-
mos dicir, podemos tería que 
dicirlle, perdón, e que isto de 
que podemos sexa un verbo é 
un pouco complicado. 
 
Se fose PODEMOS, teríanlle 
que dicir que non, … 
 
Ás vinte horas e corenta minu-
tos entra no Salón de Sesións o 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Sesiones el señor Mourelo Ba-
rreiro. 
 
…igual que lle fixeron a  NOS 
candidatura galega, que nós 
desde logo acatámolo  e non lle 
dimos ninguna importancia ata 
que vimos que se producía este 
acto. 
 
Pero en todo caso, e fóra da 
anécdota porque pode quedar 
nunha anécdota está ao fondo, e 
está ao fondo, de que realmente 
as organizacións políticas e re-
lixiosas non poden facer activi-
dades en espazos municipais, 
 
 
E para o BNG, non están ob-
viamente na mesma situación 
unha organización política e 
unha organización relixiiosa, 
nin é o mesmo unha actividade 
política que unha actividade 
relixiosa. É é un criterio que 
tamén se sigue nos Centros Cí-
vicos Municipais, ningunha or-
ganización política pode facer 
un acto nun centro público mu-
nicipal. E nós cremos que este 
criterio ten que mudar. Así, así 
o dicimos.  
 
Queremos saber, entón, se o 
goberno municipal comparte 
isto. Se cre que as organización 

señor Mourelo Barreiro. 
 
 
…igual que lle fixeron a NOS  
candidatura galega, que nós 
desde logo acatámolo  e non lle 
demos ningunha importancia 
ata que vimos que se producía 
este acto. 
 
Pero en todo caso, e fóra da 
anécdota porque pode quedar 
nunha anécdota está ao fondo, 
e está ao fondo, de que real-
mente as organizacións políti-
cas e relixiosas non poden fa-
cer actividades en espazos mu-
nicipais, 
 
E para o BNG, non están ob-
viamente na mesma situación 
unha organización política e 
unha organización relixiiosa, 
nin é o mesmo unha actividade 
política que unha actividade 
relixiosa. É é un criterio que 
tamén séguese nos Centros Cí-
vicos Municipais, ningunha or-
ganización política pode facer 
un acto nun centro público mu-
nicipal. E nós cremos que este 
criterio ten que mudar. Así, así 
o dicimos.  
 
Queremos saber, entón, se o 
goberno municipal comparte 
isto. Se cre que as organización 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

políticas poden realizar activi-
dades nun Centro Cívico, por-
que estamos falando de que un-
ha organización política, que se 
saiba, non é o mesmo que unha 
organización relixiosa, nin ten 
os mesmos fins. Porque era 
igual que unha organización 
política,  sexa unha Marea, sexa 
un encontro, coalición ou fe-
rramenta cidadá ou como se lle 
quera chamar ou un partido po-
lítico tradicional, é a maneira 
que ten a xente de se asociar a 
participar nas institucións de-
mocráticas .  
 
A las veinte horas y cuarenta 
y cinco minutos entra el seño-
ra Varela Gómez. 
 
E non é o caso das organiza-
cións relixiosas. Nós entende-
mos que as portas, as fiestras, 
hainas que abrir… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Y que entre  todo o mundo. Na-
da máis. 
 
Señora Delso Carreira 
 

políticas poden realizar activi-
dades nun Centro Cívico, por-
que estamos falando de que 
unha organización política, que 
se saiba, non é o mesmo que 
unha organización relixiosa, 
nin ten os mesmos fins. Porque 
era igual que unha organiza-
ción política,  sexa unha Ma-
rea, sexa un encontro, coali-
ción ou ferramenta cidadá ou 
como se lle quera chamar ou 
un partido político tradicional, 
é a maneira que ten a xente de 
asociarse a participar nas insti-
tucións democráticas .  
 
Ás vinte horas e corenta e cin-
co minutos entra o señora Va-
rela Gómez. 
 
E non é o caso ds organiza-
cións relixiosas. Nós entende-
mos que as portas, as fiestras, 
hainas que abrir… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
E que entre  todo o mundo. Na-
da máis. 
 
Señora Delso Carreira 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Ben, o certo é que durante os 
últimos anos, o Concello non 
ten establecido un criterio claro 
para proceder ao uso de cesión 
dos espazos de titularidade mu-
nicipal. 
 
O que existe son dúas ordenan-
zas. Ordenanza 43 e 44 que re-
gulan os prezos públicos e as 
normas de utilización e xestión 
das instalacións de titularidade 
municipal, e ao número 44 que 
regula a xestión encomendada 
ao IMCE, Pero, digamos que as 
modalidades son múltiples.  
 
 
No caso concreto desta situa-
ción na cesión dos (…) da Fun-
dación Luis Seoane e aconte-
ceu… 
 
A las veinte horas y cuarenta 
y siete minutos entra la seño-
ra Gallego Neira. 
 
… e xa se manifestou por parte 
da dirección de dita Fundación, 
que foi por un erro de interpre-
tación, recoñecido e asumido 
públicamente pola dirección da 
propia Fundación e concreta-
mente alleo a xestión deste go-
berno municipal.  
 
De todas maneras dicir que por 

Ben, o certo é que durante os 
últimos anos, o Concello non 
ten establecido un criterio cla-
ro para proceder ao uso de ce-
sión dos espazos de titularidade 
municipal. 
 
O que existe son dúas ordenan-
zas. Ordenanza 43 e 44 que 
regulan vos prezos públicos e 
as normas de utilización e xes-
tión das instalacións de titula-
ridade municipal, e ao número 
44 que regula a xestión enco-
mendada ao IMCE, Pero, di-
gamos que as modalidades son 
múltiples.  
 
No caso concreto desta situa-
ción na cesión dúas (…) da 
Fundación Luís Seoane e acon-
teceu… 
 
Ás vinte horas e corenta e sete 
minutos entra a señora Galego 
Neira. 
 
…e xa se manifestou por parte 
da dirección de dita Fundación, 
que foi por un erro de interpre-
tación, recoñecido e asumido 
publicamente pola dirección da 
propia Fundación e concreta-
mente alleo a xestión deste go-
berno municipal.  
 
De todas as maneiras dicir que 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

un lado, non está establecido un 
criterio claro para proceder a 
cesión de espazos, e queremos 
traballar neso. 
 
Estamos falando moitísimo de 
presente pasado  e cómpre dicir 
que neste Concello non existe 
un inventario de locais munici-
pais. E tamén cómpre dicir que 
o inventario do Patrimonio Mu-
nicipal, está anquilosado no ano 
mil novecentos noventa e cinco, 
e esta situación hai que revertila 
porque iso significa que esta-
mos falando dunha cidade que 
xa deixou de existir. 
 
Esta Concellería, a Concellería 
de Participación e innovación 
democrática comenzou a traba-
llar neste tema dende o princi-
pio, abordando tres tarefas con-
cretas.  
 
Por un lado, un traballo exhaus-
tivo de inventariado de todos os 
locais e edificios de titularidade 
municipal, para dispoñer dun 
listaxe unificada de espazos que 
estiveran e estean  a disposición 
da cidadanía dende distintos 
modelos de xestión e posibili-
dades de uso. Este traballo se 
está facendo de maneira trans-
versal con distinta concellerías 
e a día de hoxe, está moi avan-

por unha banda, non está esta-
blecido un criterio claro para 
proceder a cesión de espazos, e 
queremos traballar neso. 
 
Estamos falando moitísimo de 
presente pasado  e cómpre dicir 
que neste Concello non existe 
un inventario de locais munici-
pais. E tamén cómpre dicir que 
o inventario do Patrimonio 
Municipal, está anquilosado no 
ano mil novecentos noventa e 
cinco, e esta situación hai que 
revertila porque iso significa 
que estamos falando dunha ci-
dade que xa deixou de existir. 
 
Esta Concellería, a Concellería 
de Participación e innovación 
democrática comenzou a traba-
llar neste tema dende o princi-
pio, abordando tres tarefas 
concretas.  
 
Por unha banda, un traballo 
exhaustivo de inventariado de 
todos os locais e edificios de 
titularidade municipal, para 
dispoñer dun listaxe unificada 
de espazos que estiveran e es-
tean  a disposición da cidada-
nía dende distintos modelos de 
xestión e posibilidades de uso. 
Este traballo estase facendo de 
maneira transversal con distin-
ta concellerías e a día de hoxe, 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

zado. 
 
Segunda cuestión estamos tra-
ballando na regularización de 
numerosas cesións verbais, 
temporais e en precario, unifi-
cando, equilibrando os criterios 
de cada cesión. Pois, non  hai 
criterios claros de cesión. Estou 
falando de cesións… Hai distin-
tos tipos de cesións. “Cesións 
temporais e cesións permanen-
tes”. Entre comillas, ben. Pero 
cómpre regularizar toda esa si-
tuación e cómpre aclarala 
tamén. 
 
E en terceiro  lugar e como 
obxectivo a acadar, durante o  
ano que ven. Este grupo de tra-
ballo, está dando forman a un 
marco legal de uso e cesión dos 
espazos municipais. Innecesario 
pero tremendamente necesario 
y no que entra esta cuestión que 
acabas de expoñer. De valorar 
si estes criterios, que efectiva-
mente están na páxina web, pe-
ro non están as ordenanzas. En-
tón, vamos a ordenar as cousas, 
Íbamos a establecer un marco 
legal para articular e legalizar 
os acordos, mediante os cales o 
Concello da Coruña, posibilita-
rá  a utilización de espazos de 
titularidad ou dispoñibilidade 
municipal a organizacións, aso-

está moi avanzado. 
 
Segunda cuestión estamos tra-
ballando na regularización de 
numerosas cesións verbais, 
temporais e en precario, unifi-
cando, equilibrando os crite-
rios de cada cesión. Pois, non  
hai criterios claros de cesión. 
Estou falando de cesións… Hai 
distintos tipos de cesións. “Ce-
sións temporais e cesións per-
manentes”. Entre comiñas, ben. 
Pero cómpre regularizar toda 
esa situación e cómpre aclarala 
tamén. 
 
E en terceiro  lugar e como 
obxectivo a acadar, durante o  
ano que ven. Este grupo de tra-
ballo, está a dar forman a un 
marco legal de uso e cesión dos 
espazos municipais. Innecesa-
rio pero tremendamente nece-
sario e non que entra esta cues-
tión que acabas de expoñer. De 
valorar se lestes criterios, que 
efectivamente están na páxina 
web, pero non están as orde-
nanzas. Entón, imos ordenar as 
cousas, Iamos establecer un 
marco legal para articular e 
legalizar os acordos, mediante 
os cales o Concello da Coruña, 
posibilitará  a utilización de 
espazos de titularidade ou dis-
poñibilidade municipal a orga-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ciacións a cidadanía, definiva… 
 
 
Presidencia 
 
Vai rematando, señora Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Uso e disfrute de todos os espa-
zos. Entón, creo que teremos 
oportunidade de traballar o te-
ma. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Terceira pregunta do Bloque 
Nacionalista Galego, sobre 
mercados municipais. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Digamos que na miña calidade 
de presidente do Padroado da 
Fundación Luis Seoane, quería 
disculparme públicamente polo 
feito concreto que foi un erro, 
unha confusión como dixo a 
concelleira Avia Veira, notifi-
cado por redes sociais, en con-
creto polo director da Funda-
ción, por David Barro, bueno, 
simplemente que foi un erro, 

nizacións, asociacións a cida-
danía, definiva… 
 
Presidencia 
 
Vai rematando, señora Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Uso e goce de todos os espazos. 
Entón, creo que teremos opor-
tunidade de traballar o tema. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Terceira pregunta do Bloque 
Nacionalista Galego, sobre 
mercados municipais. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Digamos que na miña calidade 
de presidente do Padroado da 
Fundación Luís Seoane, quería 
desculparme publicamente polo 
feito concreto que foi un erro, 
unha confusión como dixo a 
concelleira Avia Veira, notifi-
cado por redes sociais, en con-
creto polo director dá Funda-
ción, por David Barro, bo, sim-
plemente que foi un erro, unha 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

unha confusión e as miñas dis-
culpas públicas por parte…, 
neste caso na miña condición de 
presidente do Padroado da Fun-
dación Luis Seoane. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas,  
 
Señor Sande, agora si…  
 
Terceira pregunta do Bloque 
Nacionalista Galego sobre 
mercados municipais. 
 
Señora Veira González 
 
Que medidas ten pensado poñer 
en marcha, o goberno munici-
pal, de cara a revitalización dos 
mercados municipais? 
 
Señor Sande García 
 
Unhas medidas que continúen 
coa liña de traballo que vimos 
aplicando desde hai uns meses 
xa. 
 
Señora Veira González 
 
Si me permite, acepto as 
desculpas do señor Sande e 
aceptaronse por twitter, pero 
ainda sigue sendo confuso o 
que acontece, desde logo. 

confusión e as miñas desculpas 
públicas por parte…, neste ca-
so na miña condición de presi-
dente do Padroado da Funda-
ción Luís Seoane. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas,  
 
Señor Sande, agora si…  
 
Terceira pregunta do Bloque 
Nacionalista Galego sobre 
mercados municipais. 
 
Señora Veira González 
 
Que medidas ten pensado po-
ñer en marcha, o goberno mu-
nicipal, para revitalización dos 
mercados municipais? 
 
Señor Sande García 
 
Unhas medidas que continúen 
coa liña de traballo que vimos 
aplicando desde hai uns meses 
xa. 
 
Señora Veira González 
 
Se me permite, acepto as 
desculpas do señor Sande e 
aceptaronse por twitter, pero 
ainda segue sendo confuso o 
que acontece, desde logo. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Volvendo á pregunta o que está 
acontecendo agora mismo nos 
mercados municipais é ben 
complexo, estanse paralizando 
obras, hai desinformación ás 
praceiras e os praceiros dos 
mercados municipais, auditorias 
privadas aos postos dos merca-
dos municipais, desatención das 
propostas das praceiras e dos 
praceiros, desigualdade no tra-
to, os diferentes mercados, etcé-
tera. 
 
A las veinte horas y cincuenta 
y un minutos, se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
García Gómez. 
 
A ver se lle soa esta frase, está 
por escrito: “Mellora das co-
municaciòns e do acceso da in-
mobilidade interna dos merca-
dos. Apoiar as iniciativas que  
leven a cabo as praceiras e os 
praceiros para dinamizar o pro-
pio mercado e a traer nova 
clientela”. É o programa electo-
ral da Marea Atlántica. E non 
sabemos o por que, mais a 
realidade é que houbo iniciati-
vas e está acontecendo hoxe en 
día que hai unha dificultade de 
comunicación entre as praceiras 
e os praceiros e o goberno mu-
nicipal e tamén  hai dificultade 

 
Volvendo á pregunta o que está 
acontecendo agora mesmo nos 
mercados municipais é ben 
complexo, estanse paralizando 
obras, hai desinformación ás 
praceiras e os praceiros dos 
mercados municipais, audito-
rias privadas aos postos dos 
mercados municipais, desaten-
ción das propostas das pracei-
ras e dos praceiros, desigual-
dade no trato, os diferentes 
mercados, etcétera. 
 
Ás vinte horas e cincuenta e 
un minutos, auséntase do Sa-
lón de Sesións a señora García 
Gómez. 
 
A ver se lle soa esta frase, está 
por escrito: “Mellora das co-
municaciòns e do acceso da 
inmobilidade interna dos mer-
cados. Apoiar as iniciativas que  
leven a cabo as praceiras e vos 
praceiros para dinamizar o 
propio mercado e a traer nova 
clientela”. É o programa elec-
toral da Marea Atlántica. E 
non sabemos o por que, mais a 
realidade é que houbo iniciati-
vas e está acontecendo hoxe en 
día que hai unha dificultade de 
comunicación entre as pracei-
ras e os praceiros e o goberno 
municipal e tamén  hai dificul-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

para poñer en marcha, pois, ini-
ciativas que xurdiron por parte 
das organizacións de praceiras e 
dos praceiros da cidade, por 
non falar da desinformación a 
que teñen sometido ás preceiras 
e os praceiros de Santa Lucía, 
as auditorías que aconteceron 
nos postos dos mercados muni-
cipais, sobre as que fixemos 
unhas preguntas escritas e agar-
damos con ansia a resposta para 
saber que van facer con esa in-
formación optida por esas audi-
torìas elaboradas por una em-
presa privada.  
 
Tampouco temos coñecemento 
do que temos pensado facer o 
actual goberno municipal para o 
vindeiros anos. Non existe pla-
nificación. Bueno agora, polo 
menos, mediante a moción que 
saiu adiante neste pleno, teóri-
camente vostedes asumen que 
teñen que facer un plan de di-
namización dos mercados con-
sensuado coas praceiras e os 
praceiros. Agardamos que se 
cumpra, mais tampouco sabe-
mos en que se van a empregar 
os orzamentos municipais da 
concellería para revitalizar os 
mercados municipais,  porque, 
como xa dixen antes, non coñe-
cemos os orzamentos ou si, sa-
bemos o que saiu na prensa. 

tade para poñer en marcha, 
pois, iniciativas que xurdiron 
por parte das organizacións de 
praceiras e dos praceiros da 
cidade, por non falar da desin-
formación a que teñen sometido 
ás preceiras e os praceiros de 
Santa Lucía, as auditorías que 
aconteceron nos postos dos 
mercados municipais, sobre as 
que fixemos unhas preguntas 
escritas e agardamos con ansia 
a resposta para saber que van 
facer con esa información opti-
da por esas auditorìas elabora-
das por unha empresa privada.  
 
Tampouco temos coñecemento 
do que temos pensado facer o 
actual goberno municipal para 
os vindeiros anos. Non existe 
planificación. Bo agora, polo 
menos, mediante a moción que 
saiu adiante neste pleno, teori-
camente vostedes asumen que 
teñen que facer un plan de di-
namización dos mercados con-
sensuado coas praceiras e os 
praceiros. Agardamos que se 
cumpra, mais tampouco sabe-
mos en que se van a empregar 
os orzamentos municipais da 
concellería para revitalizar os 
mercados municipais,  porque, 
como xa dixen antes, non coñe-
cemos os orzamentos ou si, sa-
bemos o que saiu na prensa. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
A las veinte horas y cincuenta 
y dos minutos entra en el Sa-
lón de Sesiones la señora Pa-
dín Fernández. 
 
A verdade é que os convidamos 
a que se sente coas praceiras e 
praceiros, tal e como dicimos 
na moción que vimos de deba-
ter que se planifique con visión 
de futuro. Porque tal e como 
dixemos na defensa da moción, 
a verdade é que os mercados 
municipais, ao igual que o pe-
queño e mediano comercio, te-
ñen un valor engadido funda-
mental e na concepción da ci-
dade, no seu desenvolvemento 
humano é sostible. 
 
E a verdade é que queremos 
unha resposta clara que é o que 
se ten pensado. Porque dicir 
que van camiñar na línea que se 
fixo nestes últimos meses non é 
moi alentador. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben. Temos que agradecerlle ao 
BNG, a súa pregunta de merca-
dos en cada pleno. Está ben que 
non perdamos de vista este te-
ma, que a nós tamén nos preo-
cupa moito.  
 

 
Ás vinte horas e cincuenta e 
dous minutos entra no Salón 
de Sesións a señora Padín 
Fernández. 
 
A verdade é que os convidamos 
a que se sente coas praceiras e 
praceiros, tal e como dicimos 
na moción que vimos de deba-
ter que se planifique con visión 
de futuro. Porque tal e como 
dixemos na defensa da moción, 
a verdade é que os mercados 
municipais, ao igual que o pe-
queno e mediano comercio, te-
ñen un valor engadido funda-
mental e na concepción da ci-
dade, non seu desenvolvemento 
humano é sostible. 
 
E a verdade é que queremos 
unha resposta clara que é o que 
se ten pensado. Porque dicir 
que van camiñar na liña que se 
fixo nestes últimos meses non é 
moi alentador. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben. Temos que agradecerlle 
ao BNG, a súa pregunta de 
mercados en cada pleno. Está 
ben que non perdamos de vista 
este tema, que a nós tamén 
preocúpanos moito.  
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

E mire, no noso programa elec-
toral non aparecía nada relativo 
ás ordenanza municipais. Foi 
unha necesidade que  detecta-
mos, unha vez que chegamos ao 
Concello. No noso programa 
electoral tampouco aparecía 
nada relativo á renovación das 
ordenanzas municipais de mer-
cados, sen embargo tiveron a 
ben incorporar a moción de 
hoxe. 
 
A las veinte horas y cincuenta 
y cuatro minutos entra la se-
ñora García Gómez. 
 
Eu creo  que é cuestión de lata, 
bastante a súa imaxinación, a 
súa capacidade, a súa iniciativa 
política. En termos literarios, 
nos acusan de ser literatos, esto 
chámase plaxio, en temas polí-
ticos ven a ser algo parecido a 
iso.  
 
En todo caso, vostedes falaban 
sobre asuntos concretos. Efecti-
vamente encargamos unha audi-
toría  de consumo. Nós non te-
mos un servizo no Concello que 
sexa capaz ou que estea espe-
cializado en materias de con-
sumo. Por eso contratamos un-
ha auditoría externa. Por supos-
to os resultados desta auditoría  
remitiranselle as praceiras unha 

E mire, no noso programa elec-
toral no aparecía nada relativo 
ás ordenanza municipais. Foi 
unha necesidade que  detecta-
mos, unha vez que chegamos ao 
Concello. No noso programa 
electoral tampouco aparecía 
nada relativo á renovación das 
ordenanzas municipais de mer-
cados, sen embargo tiveron a 
ben incorporar a moción de 
hoxe. 
 
Ás vinte horas e cincuenta e 
catro minutos entra a señora 
García Gómez. 
 
eu creo que é cuestión de lata, 
bastante a súa imaxinación, a 
súa capacidade, a súa iniciati-
va política. En termos litera-
rios, acúsannos de ser literatos, 
isto chámase plaxio, en temas 
políticos ven a ser algo pareci-
do a iso.  
 
En todo caso, vostedes falaban 
sobre asuntos concretos. Efec-
tivamente encargamos unha 
auditoría  de consumo. Nós non 
temos un servizo no Concello 
que sexa capaz ou que estea 
especializado en materias de 
consumo. Por iso contratamos 
unha auditoría externa. Por 
suposto os resultados desta au-
ditoría  remitiranselle as pra-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

vez que os teñamos elaborados. 
Forma das obrigas, forma parte 
das obrigas que temos como 
Concello. Así están recollidas 
nas ordenanzas, o Concello ve-
lará pola calidade de servizos 
que se ofrece desde os merca-
dos. Iso se fai de xeito privado 
porque non existe un servizo de 
auditoría de consumo munici-
pal, é unha mágoa non o temos. 
Desde logo, creo que tampouco 
forma parte das prioridades dos 
servizos que temos que incor-
porar nos vindeiros meses. 
 
 
Falamos das ordenanzas. Hai 
unha serie de postos baleiros, 
que xa falamos deles unhas can-
tas veces, que cómpre sacar a 
concurso, farémolo tamén. 
Benvido o BNG, tamén a esta 
proposta  que, unha vez máis 
que  se propón desde o gobernó, 
vostedes son os primeiros en 
secundarlas e incorporalo por 
escrito as súas mocións. 
 
Non sei se está enterada. Xa se 
están facendo cousas nos mer-
cados, convídolle a que vaia. 
Ou sexa entre o 17 e o 20 deste 
mes, vaise facer un salón do 
libro no mercado de San Agus-
tín. O 4 de decembro, celebrou-
se tamén no mesmo mercado, o 

ceiras unha vez que os teñamos 
elaborados. Forma das obri-
gas, forma parte das obrigas 
que temos como Concello. Así 
están recollidas nas ordenan-
zas, o Concello velará pola ca-
lidade de servizos que se ofrece 
desde os mercados. Iso se fai de 
xeito privado porque non existe 
un servizo de auditoría de con-
sumo municipal, é unha mágoa 
non o temos. Desde logo, creo 
que tampouco forma parte das 
prioridades dos servizos que 
temos que incorporar nos vin-
deiros meses. 
 
Falamos das ordenanzas. Hai 
unha serie de postos baleiros, 
que xa falamos deles unhas 
cantas veces, que cómpre sacar 
a concurso, farémolo tamén. 
Benvido o BNG, tamén a esta 
proposta  que, unha vez máis 
que  se propón desde o go-
bernou, vostedes son os primei-
ros en secundalas e incorpora-
lo por escrito as súas mocións. 
 
Non sei estase decatada. Xa 
estanse facendo cousas nos 
mercados, convídolle a que 
vaia. Ou sexa entre o 17 e o 20 
deste mes, vaise facer un salón 
do libro no mercado de San 
Agustín. O 4 de decembro, ce-
lebrouse tamén no mesmo mer-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

primeiro festival de Bocadillo 
Gourmet, que se chama Bouca-
tise, encheu San Agustín, cousa 
que facía tempo que non pasa-
ba.  
 
Os martes, na mesma praza ce-
lébrase  un mercado de produc-
tos ecolóxicos e de proximida-
de. Hai unha serie de cousas 
que se están facendo. Ademais 
das obras pertinentes de man-
temento e outras suplementa-
rias.  Tamén se están facendo 
cousas colaborando nos merca-
dos de Monte Alto, no mercado 
de Elviña.  
 
Estamos, por suposto, compro-
metidos en asegurar a continui-
dade do mercado de Santa Lu-
cía, ainda que é un asunto bas-
tante complexo, como vostede 
sabe.  E en Durmideiras estanse 
facendo as obras de mantemen-
to requeridas e ao mesmo tem-
po, este  Nadal, fixemos unha 
campaña de promoción radio-
fónica.  
 
Xa estamos máis alá, un paso 
por diante do que vostede pro-
pón na súa, dispón na súa pre-
gunta retórica como todas as 
preguntas que se fan nos ple-
nos. Xa estamos no plano dos 
feitos, Desde logo, moi avanza-

cado, o primeiro festival de Bo-
cadillo Gourmet, que se chama 
Boucatise, encheu San Agustín, 
cousa que facía tempo que non 
pasaba.  
 
Os martes, na mesma praza 
celébrase  un mercado de pro-
dutos ecolóxicos e de proximi-
dade. Hai unha serie de cousas 
que se están facendo. Ademais 
das obras pertinentes de man-
temento e outras suplementa-
rias.  Tamén estanse facendo 
cousas colaborando nos mer-
cados de Monte Alto, no mer-
cado de Elviña.  
 
Estamos, por suposto, compro-
metidos en asegurar a conti-
nuidade do mercado de Santa 
Lucía, ainda que é un asunto 
bastante complexo, como vos-
tede sabe.  E en Durmideiras 
estanse facendo as obras de 
mantemento requiridas e ao 
mesmo tempo, este Nadal,  fi-
xemos unha campaña de pro-
moción radiofónica.  
 
Xa estamos máis alá, un paso 
por diante do que vostede pro-
pón na súa, dispón na súa pre-
gunta retórica como todas as 
preguntas que se fan nos ple-
nos. Xa estamos no plano dos 
feitos, Desde logo, moi avanza-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

dos sobre o que vostede supón. 
Nos mercados, xa se están fa-
cendo cousas, non estamos no 
momento da planificación,  xa 
estamos no momento dos feitos. 
 
Preguntas orales del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 

Presidencia 
 
Muchas gracias. 
 
Pregunta oral do Partido Socia-
lista de Galicia (PSOE), sobre 
situación do Proxecto Cárce-
re. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Gracias. 
 
¿Cuándo tiene pensado el Al-
calde, Xulio Ferreiro, iniciar las 
gestiones para que la antigua 
cárcel se convierta en el espacio 
cultural autogestionado? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Este goberno leva meses traba-
llando no asunto e negociando 
coa Sociedades de Infraestruc-
turas e Equipamentos Peniten-
ciarios. 
 
Señora Longueira Castro 

dos sobre o que vostede supón. 
Nos mercados, xa estanse fa-
cendo cousas, non estamos no 
momento da planificación,  xa 
estamos no momento dos feitos. 
 
Preguntas orais do Partido So-
cialista (PSdeG-PSOE) 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta oral do Partido So-
cialista de Galicia (PSOE), so-
bre situación do Proxecto Cár-
cere. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Grazas. 
 
Cando ten pensado o alcalde, 
Xulio Ferreiro, iniciar as xes-
tións para que o antigo cárcere 
convértase no espazo cultural 
autogestionado? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Este goberno leva meses traba-
llando no asunto e negociando 
coa Sociedades de Infraestrutu-
ras e Equipamentos Penais. 
 
 
Señora Longueira Castro 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Agradezco la respuesta del 
Concejal del Rexeneración Ur-
banística, podría serlo también 
el de cultura, podría serlo tam-
bién el de Participación Ciuda-
dana, porque este proyecto, 
como todos sabemos, y además 
el Partido Socialista lo llevaba 
dentro de su programa electoral, 
en el apartado del cultura, yo 
creo que es el proyecto que 
concibe la ciudad en este justo 
momento. Quizá, también hace 
ya algunos años se podía haber 
puesto en marcha. Se empezó a 
proyectar en el año 2010.  
 
También es cierto  a la estela de 
otras ciudades europeas, donde 
los (…)  autogestionados llevan 
funcionando hace ya bastante 
tiempo. Pero este proyecto de-
limita en este tiempo, en este 
momento, en esta ciudad, una 
oportunidad de mejora que yo 
creo que pasa una vez de cada 
cien, como una vez de cada cien 
ha pasado la Sinfónica, como 
ha pasado los Museos Científi-
cos, como han pasado  los Cen-
tros Cívicos y las Bibliotecas. 
 
Es decir, cada momento, tiene 
su producto cultural, cada mo-
mento tiene su quehacer cultu-
ral y este el momento de un 

 
Agradezo a resposta do Conce-
lleiro do Rexeneración Urba-
nística, podería selo tamén o de 
cultura, podería selo tamén o 
de Participación Cidadá, por-
que este proxecto, como todos 
sabemos, e ademais o Partido 
Socialista levábao dentro do 
seu programa electoral, no 
apartado do cultura, eu creo 
que é o proxecto que concibe a 
cidade neste xusto momento. 
Quizá, tamén hai xa algúns 
anos podíase poñer en marcha. 
Empezouse a proxectar no ano 
2010.  
 
Tamén é certo  á estela doutras 
cidades europeas, onde os (…)  
autogestionados levan funcio-
nando fai xa bastante tempo. 
Pero este proxecto delimita 
neste tempo, neste momento, 
nesta cidade, unha oportunida-
de de mellora que eu creo que 
pasa unha vez de cada cen, co-
mo unha vez de cada cen pasou 
a Sinfónica, como pasou os 
Museos Científicos, como pasa-
ron  os Centros Cívicos e as 
Bibliotecas. 
 
É dicir, cada momento, ten o 
seu produto cultural, cada mo-
mento ten o seu quefacer cultu-
ral e este o momento dun 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

proyecto gestionado, insisto que 
debería estar ya puesto en mar-
cha hace ya unos 3 o 4 años, 
pero que entendíamos que tanto 
con el Partido Socialista, con un 
gobierno como el de la Marea 
podría haber tenido un recorri-
do vivo. Y yo ya sé que hay 
salvaguardas administrativa y 
burocráticas que hay que sub-
sanar y también sé que eso de-
pende de la gestión política y de 
la voluntad política que se tenga 
en cada momento para llevarlo 
a cabo, porque ningún proyecto 
es fácil e ideas tenemos todos y 
lo difícil es planificarlas, mate-
rializarlas, que funcionen y que 
al final sean de quien las ha 
concebido tanto para el disfrute 
como para la gestión. 
 
Y en este caso, las personas que 
conceden el Proyecto Cárcere, 
llevan meses demandado 
reuniones. Algunas las han te-
nido, pero no han nunca obteni-
do una respuesta concreta a 
preguntas muy sencillas sobre 
si el edificio ha pasado la ITE, 
en qué momento están las ne-
gociaciones, sobre qué piensa 
realmente el gobierno hacer con 
este edificio, una vez que tenga 
la posibilidad de tenerlo para 
uso y disfrute de la autogestión 
y si piensa que esta autogestión 

proxecto xestionado, insisto 
que debería estar xa posto en 
marcha fai xa uns 3 ou 4 anos, 
pero que entendiamos que tanto 
co Partido Socialista, cun go-
berno como o da Marea pode-
ría ter un percorrido vivo. E eu 
xa sei que hai salvagardas ad-
ministrativa e burocráticas que 
hai que emendar e tamén sei 
que iso depende da xestión po-
lítica e da vontade política que 
se teña en cada momento para 
levalo a cabo, porque ningún 
proxecto é fácil e ideas temos 
todos e o difícil é planificalas, 
materializalas, que funcionen e 
que ao final sexan de quen as 
conciba tanto para o gozar co-
mo para a xestión. 
 
 
E neste caso, as persoas que 
conceden o Proxecto Cárcere, 
levan meses demandado 
reunións. Algunhas as tiveron, 
pero non nunca obtiveron unha 
resposta concreta a preguntas 
moi sinxelas sobre se o edificio 
pasou a ITE, en que momento 
están as negociacións, sobre 
que pensa realmente o goberno 
facer con este edificio, unha vez 
que teña a posibilidade de telo 
para uso e goce da autoxestión 
e se pensa que esta autoxestión 
pode ser levada por este colec-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

puede ser llevada por este co-
lectivo. 
 
Yo creo particularmente, el Par-
tido Socialista cree, que este 
Proyecto, es una pequeña joya 
para la ciudad que abre espacios 
tanto dentro del ámbito artísti-
co, como  de la industria cultu-
ral en sí misma y que de alguna 
manera se está dejando morir en 
aras a que no se salva la buro-
cracia o en aras a que la volun-
tad política, no tiene la capaci-
dad de subsanarla.  
 
Entendemos que este proyecto 
que tiene además una forma-
ción muy consolidada, pues, 
con muchas disciplinas de 
quienes conforman el colectivo, 
tienen una hoja de ruta marcada 
y que necesita y que sería nece-
sario en términos de puesta en 
común y de puesta a disposi-
ción de la ciudad y que necesita 
del impulso de la Administra-
ción Local, para que indepen-
dientemente de que las gestio-
nes no estén subsanadas, pue-
dan estar hablándose de este 
proyecto. 
 
Presidencia 
 
Vaya rematando, señora Lon-
gueira. 

tivo. 
 
 
Eu creo particularmente,  o 
Partido Socialista cre, que este 
Proxecto, é unha pequena xoia 
para a cidade que abre espazos 
tanto dentro do ámbito artísti-
co, como  da industria cultural 
en si mesma e que dalgunha 
maneira está a deixarse morrer 
en aras a que non se salva a 
burocracia ou en aras a que a 
vontade política, non ten a ca-
pacidade de emendala.  
 
Entendemos que este proxecto 
que ten ademais unha forma-
ción moi consolidada, pois, con 
moitas disciplinas de quen con-
forma o colectivo, teñen unha 
folla de ruta marcada e que 
necesita e que sería necesario 
en termos de posta en común e 
de posta a disposición da cida-
de e que necesita do impulso da 
Administración Local, para que 
independentemente de que as 
xestións non estean emendadas, 
poidan estar a se falar deste 
proxecto. 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Lon-
gueira. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Señora Longueira Castro 
 
Termino ahora. 
 
Es por esto por lo que pedimos, 
desde el Grupo Municipal So-
cialista, que se les dé el impul-
so, que se sienten a la mesa con 
los promotores de este proyecto 
y que no dejen pasar el tiempo 
del único proyecto que podría-
mos estar hablando hoy de au-
togestión en esta ciudad. 
 
Muchas  gracias. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Dende logo as cousas están 
cambiando nesta cidade. Quen 
me iba a dicir que no 2008, 
2009, 2010, cando con outros 
compañeiros que… algúns dos 
cales forman parte deste Grupo 
Municipal, formábamos parte 
da Casa das Atochas que era un 
espazo xestionado no centro de 
Monte Alto, algún día, o Parti-
do Socialista nos instaría a dar 
explicacións ou a promover,  a 
axudar a prol da autoxestión. 
 
Un espazo que foi un referente 
contra a especulación no barrio 
e a favor da cultura libre e que 
por certo, foi desaloxado nos 

 
Señora Longueira Castro 
 
Termino agora. 
 
É por isto polo que pedimos, 
desde o Grupo Municipal So-
cialista, que se lles dea o im-
pulso, que senten á mesa cos 
promotores deste proxecto e 
que non deixen pasar o tempo 
do único proxecto que pode-
riamos estar a falar hoxe de 
autoxestión nesta cidade. 
 
Moitas  grazas. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Dende logo as cousas están a 
cambiar nesta cidade. Quen 
íame a dicir que no 2008, 2009, 
2010, cando con outros compa-
ñeiros que… algúns dos cales 
forman parte deste Grupo Mu-
nicipal, formabamos parte da 
Casa das Atochas que era un 
espazo xestionado no centro de 
Monte Alto, algún día, o Parti-
do Socialista instaríanos a dar 
explicacións ou a promover,  a 
axudar a prol da autoxestión. 
 
Un espazo que foi un referente 
contra a especulación no ba-
rrio e a favor da cultura libre e 
que por certo, foi desaloxado 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

(…) do bipartito, no 2011. 
 
Bueno, nós consideramos, loxi-
camente o cárcere un edifcio de 
altísimo valor patrimonial e 
símbólico para a cidade. E imos 
recupéralo, xa o dixemos no 
programa,  e o seguimos man-
tendo para uso ciudadano pero 
non dende un punto de vista 
especulativo, con proxectos ou 
obras faraónicas como os que se 
teñen valorado para ese edificio 
como aquel parador, por exem-
plo, plantexado no seu momen-
to e polo bipartito non, nos pen-
samos que é o cárcere ten que 
ser outra cousa, ten que ser un 
edificio vivo que se vaia colo-
nizando co tempo e a través da 
dinamización cidadana, e por 
isto, que bueno, estamos sobre 
asunto e como saberedes, como 
saberá este pleno, o cárcere, por 
desgracia, está inmerso nun 
proxecto xudicial e bueno, que 
está visto para sentencia, polo 
que parece, e que bueno, iso 
leva a que estea nunha situa-
ción, o inmoble, penosa e por 
iso xirei, non fai  máis de dous 
días visita co técnico ruinas, 
instamos a (…) a que nos abrirá 
o edificio para ver en que esta-
do estaba e bueno, e ese estado 
loxicamente insostible, así llo 
dixemos. Nos puxémonos en 

nos (…) do bipartito, no 2011. 
 
Bo, nós consideramos, loxica-
mente o cárcere un edifcio de 
altísimo valor patrimonial e 
símbólico para a cidade. E 
imos recupérao, xa o dixemos 
no programa,  e o seguimos 
mantendo para uso cidadán 
pero non dende un punto de 
vista especulativo, con proxec-
tos ou obras faraónicas como 
os que se teñen valorado para 
ese edificio como aquel para-
dor, por exemplo, plantexado 
no seu momento e polo biparti-
to non, pensámonos que é o 
cárcere ten que ser outra cou-
sa, ten que ser un edificio vivo 
que se vaia colonizando co 
tempo e a través dá dinamiza-
ción cidadana, e por isto, que 
bo, estamos sobre asunto e co-
mo saberedes, como saberá 
este pleno, o cárcere, por des-
graza, está inmerso nun 
proxecto xudicial e bo, que está 
visto para sentenza, polo que 
parece, e que bo, iso leva a que 
estea nunha situación, o inmo-
ble, penosa e por iso xirei, non 
hai  máis de dous días visita co 
técnico ruínas, instamos a (…) 
a que nos abrirá o edificio para 
ver en que estado estaba e bo, e 
ese estado loxicamente insosti-
ble, así llo dixemos. Nos puxé-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

contacto coa institución, co seu 
director para instarlles a facerse 
cargo do edificio e da súa res-
posabilidade  patrimonial sobre 
o inmoble, que mentras a sen-
tencia, pois, non se falle, pois, é 
a que teñen.  
 
En calquera caso, como dicía, 
este procedemento xudicial, 
ainda que está visto para sen-
tencia é moi posible que se po-
da alongar como nos informou 
fai unhas semanas a avogacía 
do Estado. E por iso estamos 
negociando coa institución so-
lucións temporais ou abandono 
do edificio. 
 
Precisemente mañá temos unha 
xuntanza co Proxecto Cárcere, 
para contarlles as evolucións no 
proceso, que ainda que, bueno, 
están en proceso de negocia-
ción, pois, pode ser que nun 
breve plazo de tempo, pois nos 
dean boas novas e dende logo 
se así é, pois, o comunicaremos 
na maior brevidade de tempo, 
pois, a este pleno e aos medios 
de comunicación. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta o Partido Socialista de 

monos en contacto coa institu-
ción, co seu director para ins-
tarlles a facerse cargo do edifi-
cio e da súa resposabilidade  
patrimonial sobre o inmoble, 
que mentras a sentenza, pois, 
non se falle, pois, é a que teñen.  
 
En calquera caso, como dicía, 
este procedemento xudicial, 
ainda que está visto para sen-
tenza é moi posible que se poda 
alongar como nos informou hai 
unhas semanas a avogacía do 
Estado. E por iso estamos a 
negociar coa institución solu-
cións temporais o abandono do 
edificio. 
 
Precisemente mañá temos unha 
xuntanza co Proxecto Cárcere, 
para contarlles as evolucións 
no proceso, que ainda que, bo, 
están en proceso de negocia-
ción, pois, podar ser que nun 
breve prazo de tempo, pois nos 
dean boas novas e dende logo 
se así é, pois, o comunicaremos 
na maior brevidade de tempo, 
pois, a este pleno e aos medios 
de comunicación. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta ou Partido Socialista 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Galicia, PSOE, sobre Plan de 
Mobilidade. 
 
Segunda pregunta oral sobre 
el Plan de Movilidad. 
 
Señora Neira Fernández 
 
¿Cuáles son las conclusiones a 
las que ha llegado el Gobierno 
Local tras el estudio de Movili-
dad de Espacio Público y el 
PMUS y, cuándo van a empezar 
a poner en marcha medidas 
concretas? 
 
A las veintiuna horas y cuatro 
minutos se ausenta del Salón 
de Sesiones el señor Sande 
García. 
 
Señor Díaz Grandio 
 
Boa noite. 
 
O Concello utilizará informa-
ción procedente tanto do Plan 
de Mobilidade Urbana Sostible, 
como do Plan de Mobilidade e 
Espazo Público nas súas políti-
cas de mobilidade. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Hacemos una pregunta concreta  
y yo espero que la segunda par-
te de este turno de respuesta por 

de Galicia, PSOE, sobre Plan 
de Mobilidade. 
 
Segunda pregunta oral sobre o 
Plan de Mobilidade. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Cales son as conclusións ás que 
chegou o Goberno Local tras o 
estudo de Mobilidade de Espa-
zo Público e o PMUS e, cando 
van empezar a poñer en mar-
cha medidas concretas? 
 
 
Ás vinte e unha  horas e catro 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Sande García. 
 
 
Señor Díaz Grandio 
 
Boa noite. 
 
O Concello utilizará informa-
ción procedente tanto do Plan 
de Mobilidade Urbana Sostible, 
como do Plan de Mobilidade e 
Espazo Público nas súas políti-
cas de mobilidade. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Facemos unha pregunta con-
creta  e eu espero que a segun-
da parte desta quenda de res-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

parte del Gobierno Local, la 
respuesta también sea concreta. 
 
 
El Grupo Municipal Socialista 
lo que pedimos va a ser una 
respuesta muy concreta. ¿Cuál 
va a ser la respuesta que ustedes 
hacen una vez estudiado ambos 
planes, seis meses,  es un tiem-
po más que suficiente para po-
nerse al día sobre un Plan de 
Movilidad y sobre el PMUS? Y 
¿Cuáles son las medidas que 
ustedes van a adoptar  en cuán-
to a plazos y en cuánto a filoso-
fía? 
 
A las veintiuna horas y cinco 
minutos se ausenta del Salón 
de Sesiones el Excmo. Sr. Al-
calde. 
 
Y diciendo lo mismo que decía 
Avia Veira, no se puede mante-
ner  una actitud equidistante 
respecto a ambos planes. En 
primer lugar porque las diferen-
cias son mayúsculas entre am-
bos. Uno es un plan de movili-
dad y el otro es una sucesión de 
diagnósticos que lo único que 
hizo el Partido Popular fue gas-
tarse el dinero en un documento 
que acreditara la escasas medi-
das en materia de inmovilidad 
que habían adoptado durante 

posta por parte do Goberno 
Local, a resposta tamén sexa 
concreta. 
 
O Grupo Municipal Socialista 
o que pedimos vai ser unha 
resposta moi concreta. Cal vai 
ser a resposta que vostedes fan 
unha vez estudado ambos os 
plans, seis meses,  é un tempo 
máis que suficiente para poñer-
se ao día sobre un Plan de Mo-
bilidade e sobre o PMUS? E 
Cales son as medidas que vos-
tedes van adoptar  en canto a 
prazos e en canto a filosofía? 
 
 
Ás vinte e unha horas e cinco 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o Excmo. Sr. Alcalde. 
 
 
E dicindo o mesmo que dicía 
Avia Veira, non se pode manter 
unha actitude equidistante res-
pecto de ambos os plans. En 
primeiro lugar porque as dife-
renzas son maiúsculas entre 
ambos. Un é un plan de mobili-
dade e o outro é unha sucesión 
de diagnósticos que o único que 
fixo o Partido Popular foi gas-
tarse o diñeiro nun documento 
que acreditase as escasas me-
didas en materia de inmobili-
dade que adoptaran durante 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

todos estos años. Ustedes, dije-
ron, siempre, desde el primer 
momento, que el Plan de Movi-
lidad de Salvador Rueda no 
existía. Lástima, que aquellas 
personas a las que ustedes con-
trataron, Partido  Popular, para 
hacer el PMUS, solicitaran de 
aquellos que según ustedes ha-
bían trabajado sobre la nada, 
documentación suficiente que 
les permitiera llegar a unas con-
clusiones que, desde luego, lo 
único que hacían era mediante 
infografías, acreditar lo que us-
tedes no habían hecho. 
La diferencia es básica, entre un 
documento y el plan de movili-
dad. El documento que presenta 
el Partido Popular que no es 
sino enmarcado y puesto en bo-
nito, no se liga en absoluto al 
Plan General de Ordenación 
Municipal, no se liga en absolu-
to en relación a los corredores 
verdes, en absoluto a lo que son 
las sendas para las bicicletas, en 
nada, absolutamente en nada. 
Se mantienen al margen. 
 
El plan de movilidad que se 
presenta por parte del Partido 
Socialista, el Plan de Movilidad 
que se les presenta al Partido 
Popular en 2011, cuando ganan 
las elecciones para que lo pon-
gan en marcha el que han nega-

todos estes anos. Vostedes, di-
xeron, sempre, desde o primei-
ro momento, que o Plan de 
Mobilidade de Salvador Rueda 
non existía. Mágoa, que aque-
las persoas ás que vostedes 
contrataron, Partido  Popular, 
para facer o PMUS, solicitasen 
daqueles que segundo vostedes 
traballaran sobre a nada, do-
cumentación suficiente que lles 
permitise chegar a unhas con-
clusións que, desde logo, o úni-
co que facían era mediante in-
fografías, acreditar o que vos-
tedes non fixeran. 
A diferenza é básica, entre un 
documento e o plan de mobili-
dade. O documento que presen-
ta o Partido Popular que non é 
senón enmarcado e posto en 
bonito, non se liga en absoluto 
ao Plan Xeral de Ordenación 
Municipal, non se liga en abso-
luto en relación aos corredores 
verdes, en absoluto ao que son 
as sendas para as bicicletas, en 
nada, absolutamente en nada. 
Mantéñense á marxe. 
 
O plan de mobilidade que se 
presenta por parte do Partido 
Socialista, o Plan de Mobilida-
de que se lles presenta ao Par-
tido Popular en 2011, cando 
gañan as eleccións para que o 
poñan en marcha o que nega-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

do, sí se hace vinculando al 
Plan General de Ordenación 
Municipal y se hace en base a 
una idea que es clara que es la 
de las supermanzanas y  que 
cambia absolutamente la filoso-
fía de la ciudad. 
 
Y el Plan de Movilidad que no-
sotros defendimos y que segui-
remos defendiendo, no es sola-
mente una reordenación de las 
líneas de autobús. Si bien es 
cierto que esa primera fase del 
Plan de Movilidad, se centraba 
básicamente en esa reforma in-
tegral de líneas de autobús y de 
transporte público. Van mucho  
más allá. Es un Plan de Movili-
dad y Espacio Público, que im-
plica una transformación pro-
funda de la ciudad, de los hábi-
tos de los ciudadanos y de sus 
ciudadanas, a través precisa-
mente del transporte público y a 
través de una redistribución de 
los espacios públicos, dándole 
un impulso desde luego a las 
sendas peatonales, dándole un 
impulso, desde luego, a medios 
de transporte que son más sos-
tenibles como puede ser la bici-
cleta y poniendo al vehículo 
privado en el lugar que nosotros 
creemos que le corresponde en 
una ciudad como esta. 
 

ron, si se fai vinculando ao 
Plan Xeral de Ordenación Mu-
nicipal e faise en base a unha 
idea que é clara que é a das 
supermanzanas e  que cambia 
absolutamente a filosofía da 
cidade. 
 
E o Plan de Mobilidade que 
nós defendemos e que seguire-
mos defendendo, non é soamen-
te unha reordenación das liñas 
de autobús. Aínda que é certo 
que esa primeira fase do Plan 
de Mobilidade, centrábase ba-
sicamente nesa reforma inte-
gral de liñas de autobús e de 
transporte público. Van moito 
máis  alá. É un Plan de Mobili-
dade e Espazo Público, que im-
plica unha transformación pro-
funda da cidade, dos hábitos 
dos cidadáns e das súas cida-
dás, a través precisamente do 
transporte público e a través 
dunha redistribución dos espa-
zos públicos, dándolle un im-
pulso desde logo ás sendas 
peonís, dándolle un impulso, 
desde logo, a medios de trans-
porte que son máis sustentables 
como pode ser a bicicleta e po-
ñendo ao vehículo privado no 
lugar que nós cremos que lle 
corresponde nunha cidade co-
mo esta. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Yo siempre digo lo mismo, 
cuando uno habla de ciudades, 
como Oviedo o Pontevedra, 
hace poco, la semana, pasada, 
estaba en París, siendo una ciu-
dad e referencia en cuanto a la 
política… 
 
Presidencia 
 
Temos que ir acabando. 
 
Señora Neira Fernández 
 
En cuanto a política medioam-
biental, en cuanto a políticas de 
espacio público lo es simple-
mente por una cuestión, por la 
peatonalización, por la puesta,  
por esos trayectos peatonales 
que desde luego van en contra 
de lo que  ha hecho el Partido 
Popular estos cuatro años, el 
PMUS, esos documentos que 
presenta el Partido Popular, di-
ciendo que es el primer Plan de 
Movilidad en la Ciudad, no ha-
bla de carriles bus, no habla,… 
 
A las veintiuna horas y nueve 
minutos entran en el Salón de 
Sesiones el  Excmo. Sr. Alcal-
de y el señor Sande García. 
 
… desde luego, de carriles re-
servados. Habla de la vía priori-
taria vigilada que ya vemos 

Eu sempre digo o mesmo, can-
do un fala de cidades, como 
Oviedo ou Pontevedra, hai 
pouco, a semana, pasada, esta-
ba en París, sendo unha cidade 
e referencia en canto á políti-
ca… 
 
Presidencia 
 
Temos que ir rematando 
 
Señora Neira Fernández 
 
En canto a política ambiental, 
en canto a políticas de espazo 
público o é simplemente por 
unha cuestión, pola peonaliza-
ción, pola posta,  por eses 
traxectos peonís que desde logo 
van en contra do que  fixo o 
Partido Popular estes catro 
anos, o PMUS, eses documen-
tos que presenta o Partido Po-
pular, dicindo que é o primeiro 
Plan de Mobilidade na Cidade, 
non fala de carrís bus, non fa-
la,… 
 
Ás vinte e unha horas e nove 
minutos entran no Salón de 
Sesións o  Excmo. Sr. Alcalde 
e o señor Sande García. 
 
… desde logo, de carrís reser-
vados. Fala da vía prioritaria 
vixiada que xa vemos cales fo-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

cuales han sido los resultados 
que  han obtenido. 
 
Por lo tanto, a preguntas con-
cretas… 
 
Presidencia 
 
Tes que ir acabando. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Perdón, termino ya. 
 
Que la respuesta sea concreta. 
¿Cuáles son las conclusiones 
que ustedes sacan de ambos 
planes? ¿Cuáles van a ser las 
medidas que van a tomar? 
¿Cuál va ser la filosofía que a 
partir de ahora van a poner en 
marcha? 
 
Muchas gracias.  

 
 

Señor Díaz Grandio 
 
Boa noite de novo. 
 
Primeiro disculparme por non 
poder mirarte para esta respos-
ta, pero hoxe eme prácticamen-
te imposible. 
 
Previa entrada en cuestión, 
cómpre, poñer de relevo algo 

ron os resultados que  obtive-
ron. 
 
Por tanto, a preguntas concre-
tas… 
 
Presidencia 
 
Tes que ir rematando. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Perdón, remato xa. 
 
Que a resposta sexa concreta. 
Cales son as conclusións que 
vostedes sacan de ambos os 
plans? Cales van ser as medi-
das que van tomar? Cal vai ser 
a filosofía que a partir de ago-
ra van poñer en marcha? 
 
 
Moitas grazas.  
 
 
Señor Díaz Grandio 
 
Boa noite de novo. 
 
Primeiro desculparme por non 
poder mirarche para esta res-
posta, pero hoxe eme practica-
mente imposible. 
 
Previa entrada en cuestión, 
cómpre, poñer de substitución 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

que todos sabemos, aunque a 
situación anómala que se vive 
na nosa cidade. Unha situación 
anómala provocada pola exis-
tencia, realmente, de dous do-
cumentos de estudo planifica-
ción do modelo de mobilidade, 
xa non digo do futuro senón do 
presente próximo. 
 
 
A las veintiuna horas y diez 
minutos se ausenta del Salón 
de Sesiones la señora Veira 
González. 
 
Dos documentos que son como 
ven dis, radicalmente diferentes 
no esencial. Máis dos documen-
tos que debemos  recoller, 
bueno, con una mínima respon-
sabilidade e estudar con sentido 
común xa que ambos en maior 
ou menor medida teñen infor-
mación  aproveitable. Se ven é 
certo que este goberno mantén 
reservas fundadas sobre un Plan 
de Mobilidade Urbana Sostible, 
polo anterior goberno do Parti-
do Popular, que un documento 
con urxencias notables nas 
principais medidas a adoptar a 
curto prazo. Un documento que 
leva no seu ADN, o desprezo ao 
transporte público, o increíble 
omisión, isto é digno de titular, 
dun carril bus, dun carril bus 

algo que todos sabemos, aínda 
que a situación anómala que se 
vive na nosa cidade. Unha si-
tuación anómala provocada 
pola existencia, realmente, de 
dous documentos de estudo 
planificación do modelo de 
mobilidade, xa non digo do fu-
turo senón do presente próxi-
mo. 
 
Ás vinte e unha horas e dez 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Veira Gonzá-
lez. 
 
Dos documentos que son como 
ven dis, radicalmente diferentes 
no esencial. Máis dos documen-
tos que debemos  recoller, bo, 
cunha mínima responsabilidade 
e estudar con sentido común xa 
que ambos en maior ou menor 
medida teñen información  
aproveitable. ven é certo que 
este goberno mantén reservas 
fundadas sobre un Plan de Mo-
bilidade Urbana Sostible, polo 
anterior goberno do Partido 
Popular, que un documento con 
urxencias notables nas princi-
pais medidas a adoptar a curto 
prazo. Un documento que leva 
no seu ADN, o desprezo ao 
transporte público, o incrible 
omisión, isto é digno dun titu-
lar, dun carril bus, dun carril 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

que é a este tipo de políticas 
unha necesidade máis que unha 
opción . 
 
Un Plan de Mobilidade Urbana 
Sostible, que da soporte non só 
á consolidación da sección de 
autopistas, senón a ampliación, 
unha ampliación da que de fac-
to é unha vía urbana como é a 
Avenida Lavedra. Un PMUS, 
que si ben é certo aporta cues-
tións de interese pero que son, 
cremos, en temas de menor re-
levancia ou temas menores co-
mo recoñecemos temas (…), 
como Fomento (…) o da moto-
cicleta, redistribución da mer-
cancía, camiños escolares, ou 
outros tantos. 
 
Por outro lado, contamos cun 
Plan  de Mobilidade Espazo 
Público, redactado por unha das 
grandes figuras recoñecidas non 
só a nivel nacional, senón a ni-
vel internacional, un plan que 
efectivamente (…) que está fei-
to sen cortapisas, é ambicioso, e 
que se está a utilizar nestes 
momentos como base de partida 
para a restructuración de trans-
porte público da cidade, máis 
que é un plan que, incluso acla-
rado polo propio Salvador Rue-
da, nunha das súas últimas visi-
tas carece da información de 

bus que é a este tipo de políti-
cas unha necesidade máis que 
unha opción . 
 
Un Plan de Mobilidade Urbana 
Sostible, que dá soporte non só 
á consolidación da sección de 
autoestradas, senón a amplia-
ción, unha ampliación da que 
de facto é unha vía urbana co-
mo é a Avenida Lavedra. Un 
PMUS, que se ben é certo 
achega cuestións de interese 
pero que son, cremos, en temas 
de menor relevancia ou temas 
menores como recoñecemos 
temas (…), como Fomento (…) 
ou da motocicleta, redistribu-
ción da mercadoría, camiños 
escolares, ou outros tantos. 
 
Por outro lado, contamos cun 
Plan  de Mobilidade Espazo 
Público, redactado por unha 
das grandes figuras recoñeci-
das non só a nivel nacional, 
senón a nivel internacional, un 
plan que efectivamente (…)  
que está feito sen molestias, é 
ambicioso, e que se está a utili-
zar nestes momentos como base 
de partida para a restructura-
ción de transporte público da 
cidade, máis que é un plan que, 
mesmo aclarado polo propio 
Salvador Rueda, nunha das 
súas últimas visitas carece da 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

base que a Axencia de Ecoloxía 
Urbana, solicitou en tempo e 
forma á Xunta de Galicia e que 
ésta non aportou. 
 
 
Repito, e reitero, esta concelle-
ría está a traballar actualmente, 
na actualidade, na adaptación 
desa proposta a realidade do 
transporte público na cidade e 
xa non so na cidade senón me-
tropolitano. E traballando coa 
concepción pactada xa coa 
Xunta de Galicia, que permita a 
penetración na cidade dos auto-
buses que veñen da realidade 
urbana da cidade.  
 
Entendemos, dende este go-
berno, que a cidade vai máis aló 
do termo municipal, incluindo: 
Oleiros, Culleredo, Arteixo, 
entre outros na concepción da 
realidade da cidade. 
 
A las veintiuna horas y once 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Veira Gon-
zález. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta PSdeG-PSOE, so-
bre as bolsas USA. 

información de base que a 
Axencia de Ecoloxía Urbana, 
solicitou en tempo e forma á 
Xunta de Galicia e que esta non 
aportou. 
 
Repito, e reitero, esta concelle-
ría está a traballar actualmen-
te, na actualidade, na adapta-
ción desa proposta a realidade 
do transporte público na cidade 
e xa non so na cidade senón 
metropolitano. E traballando 
coa concepción pactada xa coa 
Xunta de Galicia, que permita 
a penetración na cidade dos 
autobuses que veñen da reali-
dade urbana da cidade.  
 
Entendemos, dende este go-
berno, que a cidade vai máis 
aló do termo municipal, in-
cluindo: Oleiros, Culleredo, 
Arteixo, entre outros na con-
cepción da realidade da cidade. 
 
Ás vinte e unha horas e once 
minutos entra no Salón de Se-
sións a señora Veira González. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta PSdeG-PSOE, sobre 
as bolsas USA. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Señor Ferreiro Seoane 
 
¿Qué medidas ten previsto 
adoptar o goberno municipal 
para garantir o desenvolvemen-
to do programa Becas USA? 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ten previsto desenvolver as 
mesmas que ata o momento fo-
ron. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bueno. 
 
Espero que sean mellores que 
as do último concurso. 
 
Desde o concurso 2004-2005, 
no que comenzou o programa 
de becas USA, uns quinientos 
mozos e mozas da cidade, pasa-
ron un ano escolar en Estados 
Unidos.  
 
A las veintiuna horas y trece 
minutos se ausentan del Salón 
de Sesiones la señora Fraga 
Saénz, el señor Lema Suárez 
y la señora Barcón Sánchez. 
 
Un ano escolar en Estados Uni-
dos, un programa educativo que 
foi pioneiro no noso Estado e 

 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Que medidas ten previsto adop-
tar o goberno municipal para 
garantir o desenvolvemento do 
programa Bolsas USA? 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ten previsto desenvolver as 
mesmas que ata o momento fo-
ron. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bo. 
 
Espero que sexan mellores que 
as do último concurso. 
 
Desde o concurso 2004-2005, 
no que comenzou o programa 
de bolsas USA, uns cincocentos 
mozos e mozas da cidade, pa-
saron un ano escolar en Esta-
dos Unidos.  
 
Ás vinte e unha horas e trece 
minutos auséntanse do Salón 
de Sesións a señora Fraga 
Saénz, o señor Lema Suárez e 
a señora Barcón Sánchez. 
 
Un ano escolar en Estados 
Unidos, un programa educativo 
que foi pioneiro no noso Estado 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

que se creou durante o goberno 
socialista para apoiar a forma-
ción de mozos e mozas coruñe-
ses, que pasaban un ano estu-
dando en Estados Unidos. 
Unha oportunidade única que 
poden perder os nosos nenos e 
nenas de primeiro de bacheller, 
xa que  esa idade só se ten unha 
vez na vida.  
 
A convocatoria deste ano reali-
zouse con retraso, cunhas bases, 
que maila a súa boa intención 
supoñían un risco para o éxito 
do programa e unha adultera-
ción dos seus fins. 
 
Ainda así felicitamoslles por 
sacar das bases a excelencia 
académica, xa que para conse-
guir esa excelencia é necesario 
ter un nivel alto de inglés. Pro-
bablemente que se estudie nun 
país de fala inglesa.  
 
A intención de primar única-
mente a oferta máis barata non 
parece o máis recomendable 
cando falamos de educación.  
 
Estas accións deixan, unha vez 
máis, en dubida a competencia 
da Marea para xestionar. Señora 
concelleira, quen  a asesorou? 
Como pensa facer para garan-
tiar que o programa de becas 

e que se creou durante o go-
berno socialista para apoiar a 
formación de mozos e mozas 
coruñeses, que pasaban un ano 
estudando en Estados Unidos. 
Unha oportunidade única que 
poden perder os nosos nenos e 
meniñas de primeiro de bache-
ller, xa que  esa idade só tense 
unha vez na vida.  
 
A convocatoria deste ano reali-
zouse con atraso, cunhas bases, 
que maila a súa boa intención 
supoñían unha rocha para o 
éxito do programa e unha adul-
teración dos seus fins. 
 
Ainda así felicitamoslles por 
sacar das bases a excelencia 
académica, xa que para conse-
guir esa excelencia é necesario 
ter un nivel alto de inglés. Pro-
bablemente que se estude nun 
país de fala inglesa.  
 
A intención de primar unica-
mente a oferta máis barata non 
parece o máis recomendable 
cando falamos de educación.  
 
Estas accións deixan, unha vez 
máis, en dubida a competencia 
da Marea para xestionar. Seño-
ra concelleira, quen a aseso-
rou? Como pensa facer para 
garantiar que o programa de 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

teña lugar este ano? Gustaria-
nos que nolo explicase. 
 
 
Máis ben que yo explicase ás 
familias que de momento ven 
como o seu goberno lles furta 
esa posibilidade de que os seus 
fillos e fillas pasen un ano aca-
démico estudando en USA. 
 
Estos catro anos manifestámo-
nos  nas rúas por unha educa-
ción pública de calidade, gratui-
ta e laica e contra os recortes de 
educación realizados polo Go-
berno Popular do señor Rajoy. 
 
 
O diñeiro da educación non é 
un gasto, é un investimento  é 
un investimento na nosa moci-
dade, no seu futuro, en definiti-
va, no futuro da nosa sociedade, 
no futuro da Coruña. 
 
Confunden o rigor económico 
con austeridade e os recortes. 
As veces, parecense aos da 
bancada de enfrente. Gusta-
ríanos saber se o goberno da 
Marea cree de verdade neste 
programa ou si os traspés na 
súa xestión son froito da súa 
incapacidade, do seu interese 
por facer fracasar o programa. 
 

bolsas teña lugar este ano? 
Gustarianos que nolo explica-
se. 
 
Máis ben que eu explicase ás 
familias que de momento ven 
como o seu goberno lles furta 
esa posibilidade de que os seus 
fillos e fillas pasen un ano aca-
démico estudando en USA. 
 
Estes catro anos manifestámo-
nos  nas rúas por unha educa-
ción pública de calidade, gra-
tuíta e laica e contra os recor-
tes de educación realizados po-
lo Goberno Popular do señor 
Rajoy. 
 
O diñeiro da educación non é 
un gasto, é un investimento  é 
un investimento na nosa moci-
dade, no seu futuro, en definiti-
va, no futuro da nosa socieda-
de, no futuro da Coruña. 
 
Confunden o rigor económico 
con austeridade e os recortes. 
As veces, parecense aos da 
bancada de en fronte. Gusta-
ríanos saber se o goberno da 
Marea cre de verdade neste 
programa ou se os traspés na 
súa xestión son froito da súa 
incapacidade, do seu interese 
por facer fracasar o programa. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Esiximos ao goberno municipal  
un compromiso firme coa edu-
cación e un compromiso claro e 
rotundo con este programa de 
apoio  á formación e que fai 
posible que máis de coarenta 
mozos e mozas coruñesas 
poidan formarse durante un 
curso académico en Estados 
Unidos. 
 
Esperemos que esta xeneración 
de nenas e nenos, no ano 2000, 
non queden sen esta oportuni-
dade de estudar un ano acadé-
mico en USA. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Mire, señor Ferreiro, a capaci-
dade de xestión deste goberno 
está máis que demostrada e non 
só coa xestión das becas USA, 
senón co resto de accións do 
resto de compañías deste go-
berno. 
 
E parece que vostede segue sen 
enterarse do que pasou real-
mente aquí e é que o día 25… 
 
 A las veintiuna horas y dieci-
séis minutos entra en el Salón 
de Sesiones la señora Fraga 
Sáenz. 
 
… de novembro, unha empresa, 

Esiximos ao goberno municipal  
un compromiso firme coa edu-
cación e un compromiso claro e 
rotundo con este programa de 
apoio  á formación e que fai 
posible que máis de coarenta 
mozos e mozas coruñesas 
poidan formarse durante un 
curso académico en Estados 
Unidos. 
 
Esperemos que esta xeneración 
de meniñas e nenos, no ano 
2000, non queden sen esta 
oportunidade de estudar un ano 
académico en USA. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Mire, señor Ferreiro, a capaci-
dade de xestión deste goberno 
está máis que demostrada e non 
só coa xestión das bolsas USA, 
senón co resto de accións do 
resto de compañías deste go-
berno. 
 
E parece que vostede segue sen 
decatarse do que pasou real-
mente aquí e é que o día 25… 
 
 Ás vinte e unha horas e deza-
seis minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Fraga Sáenz. 
 
…de novembro, unha empresa, 
a empresa que licitou e que no 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

a empresa que licitou e que no 
resto de concursos anteriores 
históricamente ao longo dos 
anos, só se viña presentando 
unha empresa, esa empresa de-
cidiu renunciar, renunciar e 
como ben lles dixemos nunha 
xunta de Goberno Local porque 
estaban vostedes presentes e 
mesmo lles leímos, renunciou 
por presións. 
 
Descoñecemos que tipo de pre-
sións recibiu esta empresa. Non 
se ría Rosa Gallego porque vos-
tede que estaba alí e a verdade, 
pois, non me parece que teña 
algún tipo de sentido de humor 
isto, non lle vexo a gracia. 
  
E un pouco por buscar cal é a 
coherencia do PSOE. Que por 
unha banda en febreiro deste 
mesmo ano dicían algo así, co-
mo: “las Becas USA. Es una 
regularización del escándalo, 
una decisión política absoluta-
mente discriminatoria y que 
desvirtúa la esencia de este pro-
grama”.  E agora, veñen voste-
des, señor Ferreiro, a dicirnos 
as bases, pero como modifican 
as bases? Pero si eso é un risco? 
Apoian eso si, que quitemos a 
excelencia, que quitemos os 
programas e a puntuación que 
puxo o Partido Popular, por 

resto de concursos anteriores 
historicamente ao longo dos 
anos, só se viña presentando 
unha empresa, esa empresa 
decidiu renunciar, renunciar e 
como ben lles dixemos nunha 
xunta de Goberno Local porque 
estabn vostedes presentes e 
mesmo lles lemos, renunciou 
por presións. 
 
 
Descoñecemos que tipo de pre-
sións recibiu esta empresa. Non 
se ría Rosa Gallego porque 
vostede que estaba alí e a ver-
dade, pois, non me parece que 
teña algún tipo de sentido de 
humor isto, non lle vexo a gra-
za.  
E un pouco por buscar cal é a 
coherencia do PSOE. Que por 
unha banda en febreiro deste 
mesmo ano dicían algo así, 
como: “as Bolsas USA. É unha 
regularización do escándalo, 
unha decisión política absolu-
tamente discriminatoria e que 
desvirtúa a esencia deste pro-
grama”.  E agora, veñen voste-
des, señor Ferreiro, a dicirnos 
as bases, pero como modifican 
as bases? Pero se iso é unha 
risco? Apoian iso si, que qui-
temos a excelencia, que quite-
mos os programas e a puntua-
ción que puxo o Partido Popu-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

esos certificados en academias 
privadas que lle recordo que 
non todo o mundo se pode pa-
gar. Iso o quitamos, si efecti-
vamente, señor Ferreiro, pero 
tamén lle damos máis puntua-
ción ás rendas baixas. Incre-
mentamos a puntuación de 5 
puntos a 10 puntos. E a verdade 
é que non podemos entender 
onde están realmente se están 
cun programa educativo moito 
máis xusto onde as familias, 
con menos recursos poidan ac-
ceder, quero recordarlle que 
houbo casos, de persoas, de ne-
nas  e nenos, de mozas desta 
cidade que tiveron que renun-
ciar a este programa porque non 
podían aboar o que tiñan que 
aboar debido a esos criterios 
que introduciron vostedes os 
criterios que hoxe ao PSOE lles 
parece que xa se lles esqueceu e 
que agora o que lle importa 
aquí, é desprestixar a Marea, ir 
contra a Marea e dicir, bueno, 
que  non sabemos xestionar. 
 
 
Simplemente rematar dicindo-
lles que para que se queden 
vostedes tranquilos, indicarlles 
que non imos a cambiar estes 
criterios, que a nós nos parecen 
uns criterios de xustiza social… 
 

lar, por eses certificados en 
academias privadas que lle 
lembro que non todo o mundo 
pódese pagar. Iso o quitamos, 
si efectivamente, señor Ferrei-
ro, pero tamén lle damos máis 
puntuación ás rendas baixas. 
Incrementamos a puntuación de 
5 puntos a 10 puntos. E a ver-
dade é que non podemos enten-
der onde están realmente es-
tanse cun programa educativo 
moito máis xusto onde as fami-
lias, con menos recursos 
poidan acceder, quero recor-
darlle que houbo casos, de per-
soas, de nenas e nenos, de mo-
zas desta cidade que tiveron 
que renunciar a este programa 
porque non podían aboar o que 
tiñan que aboar debido a eses 
criterios que introduciron vos-
tedes os criterios que hoxe ao 
PSOE lles parece que xa se lles 
esqueceu e que agora o que lle 
importa aquí, é desprestixar a 
Marea, ir contra a Marea e di-
cir, bo, que  non sabemos xes-
tionar. 
 
Simplemente rematar dicindo-
lles que para que queden voste-
des tranquilos, indicarlles que 
non imos a cambiar estes crite-
rios, que a nós parécennos uns 
criterios de xustiza social? 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

A las veintiuna horas y dieci-
ocho minutos entra en el Sa-
lón de Sesiones el señor Lema 
Suárez. 
 
… e que ademáis cremos fir-
memente no ensino público, por 
suposto que si. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Preguntas orales del Grupo 
Municipal del Partido Popu-
lar 
 
Pregunta oral do Partido Po-
pular  sobre programa bolsas 
USA. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Sí. 
 
Buenas noches.  
 
¿Garantiza el señor Ferreiro la 
continuidad de las Becas USA 
para el próximo curso y si-
guientes? 
 
Señora Cameán Calvete 

Ás vinte e unha horas e de-
zaoito minutos entra no Salón 
de Sesións o señor Lema Suá-
rez. 
 
 
…e que ademáis cremos firme-
mente no ensino público, por 
suposto que se. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Preguntas orais do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
 
Pregunta oral do Partido Po-
pular sobre programa bolsas 
USA. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Si. 
 
Boas noites.  
 
Garante o señor Ferreiro a 
continuidade das Bolsas USA 
para o próximo curso e seguin-
tes? 
 
Señora Cameán Calvete 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Si, o garantizamos. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Non esperaba menos. 
 
Bueno.  
 
Habría que decir que, en cierto 
modo, señor Ferreiro, el señor 
Fito… Fito, sinceramente has 
hecho una buena redacción, un 
buen planteamiento, pero since-
ramente te has quedado cuatro 
años atrás, cuatro años atrás que 
son precisamente a los que la 
señora Silvia nos quiere llevar, 
cuatro años atrás o  incluso 
más.  
 
Porque habla usted de 40 pla-
zas, son 50, en este momento 
son 50. Han sacado un pliego, 
pues  han sacado un pliego, ha 
sacado un pliego que deben ser 
as prácticas de abogacía y ha 
sacado un pliego que decía pues 
que no recoge condiciones téc-
nicas, sólo económicas  al me-
jor postor, con una serie de his-
torias que nadie puede asumir. 
Pues porque sencillamente, us-
ted, ni sabe, ni conoce de edu-
cación. 
 
Es cierto, también, que el asesor 

 
Se, o garantimos. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Non esperaba menos. 
 
Bo.  
 
Habería que dicir que, en certo 
xeito, señor Ferreiro, o señor 
Fito… Fito, sinceramente fixe-
ches unha boa redacción, unha 
boa formulación, pero since-
ramente quedácheste catro 
anos atrás, catro anos atrás 
que son precisamente aos que a 
señora Silvia quérenos levar, 
catro anos atrás ou  mesmo 
máis.  
 
Porque fala vostede de 40 pra-
zas, son 50, neste momento son 
50. Sacaron un prego, pois  sa-
caron un prego, sacou un prego 
que deben ser as prácticas de 
avogacía e sacou un prego que 
dicía pois que non recolle con-
dicións técnicas, só económicas  
ao mellor ofertante, cunha serie 
de historias que ninguén pode 
asumir. Pois porque sinxela-
mente, vostede, nin sabe, nin 
coñece de educación. 
 
 
É certo, tamén, que o asesor 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

que tiene, como el propio dice, 
en función de los horarios de 
tren pues puede estar más o 
menos. En todo caso, pues, 
póngale un cochecito que no le 
vendría nada mal, que segura-
mente no tiene. 
 
Pero bien, el caso es que dice 
que hay una empresa que se ha 
presentado y que por presiones 
lo ha dejado. No lo ha dejado 
por presiones, lo ha dejado por-
que no tenía  los títulos que tie-
ne que tener, los permisos para 
negociar con las autoridades 
americanas. Dígalo así, ya está 
y no hay más. No lo tenía, pues, 
vaya, se ha presentado un lan-
zado de estos. 
 
Bien.  
 
En otra cuestión de casos, mire, 
vamos a ver usted ha dicho que 
es un programa, era un progra-
mas elitista que no podían ir 
niños de diferentes tal... Mire, 
vamos a ver, desde que ha lle-
gado el Partido Popular han ido 
más niños que antes, 50 chava-
les. Se pagaba por renta cuando 
antes daba igual que cobraran 
10.000, que cobraran 200.000 
mil, pagaban 1.200 euros y no-
sotros pagaban por renta. He-
mos subido 150, hemos pasado 

que ten, como o propio di, en 
función dos horarios de tren 
pois pode estar máis ou menos. 
En todo caso, pois, póñalle un 
cocheciño que non lle viría na-
da mal, que seguramente non 
ten. 
 
Pero ben, o caso é que di que 
hai unha empresa que se pre-
sentou e que por presións 
deixouno. Non o deixou por 
presións, deixouno porque non 
tiña  os títulos que ten que ter, 
os permisos para negociar coas 
autoridades americanas. Dígao 
así, xa está e non hai máis. Non 
o tiña, pois, vaia, presentouse 
un lanzado destes. 
 
 
Ben. 
 
Noutra cuestión de casos, mire, 
imos ver vostede dixo que é un 
programa, era un programas 
elitista que non podían ir nenos 
de diferentes… Mire, imos ver, 
desde que chegou o Partido 
Popular foron máis nenos que 
antes, 50 rapaces. Pagábase 
por renda cando antes daba 
igual que cobrasen 10.000, que 
cobrasen 200.000 mil, pagaban 
1.200 euros e nós pagaban por 
renda. Subimos 150, pasamos 
de catro status a 20, simple-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

de cuatro status a 20, simple-
mente quitando muchas veces 
un viaje del concejal, porque 
ellos tenían 200 millas porque 
eso si, no sé si lo intuirán, su-
pongo que no, pero con el Par-
tido Socialista, si había esa 
condición que se iban de vaca-
ciones quince días para estar 
dos horas con los chavales. 
 
Pero eso, que se movieran ellos 
que no se iba a mover el conce-
jal. Eso sí, después recorría me-
dio Estados Unidos pero no… 
 
 
Primera consecuencia, los co-
ruñeses, perderán estar al pri-
mer nivel a la elección de desti-
nos ya que, evidentemente, 
quien ha hecho las cosas bien, 
ya los han cogido, ya tienen su 
preferencia. Un  nuevo concur-
so con menos plazas, con me-
nos plazas y cediendo, como 
hemos dicho hace cuatro años, 
que es mover los hilos para 
atrás, cediendo todo el protago-
nismo a las empresas. Y  las 
empresas, si ustedes no las con-
trolan, pues, harán lo que les da 
la gana. 
 
Han quitado del proceso de se-
lección,  la entrevista que se 
hacía con personal de funciona-

mente quitando moitas veces 
unha viaxe do concelleiro, por-
que eles tiñan 200 millas por-
que iso se, non sei se o intuirán, 
supoño que non, pero co Parti-
do Socialista, se había esa con-
dición que se ían de vacacións 
quince días para estar dúas 
horas cos rapaces. 
 
 
Pero iso, que se movesen eles 
que non se ía a mover o conce-
lleiro. Iso si, despois percorría 
medio Estados Unidos pero 
non… 
 
Primeira consecuencia, os co-
ruñeses, perderán estar ao 
primeiro nivel á elección de 
destinos xa que, evidentemente, 
quen fixo as cousas ben, xa os 
colleron, xa teñen a súa prefe-
rencia. Un  novo concurso con 
menos prazas, con menos pra-
zas e cedendo, como dixemos 
fai catro anos, que é mover os 
fíos para atrás, cedendo todo o 
protagonismo ás empresas. E  
as empresas, se vostedes non as 
controlan, pois, farán o que lles 
dá a gana. 
 
 
Quitaron do proceso de selec-
ción,  a entrevista que se facía 
con persoal de funcionariado 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

riado público, se  lo dejan a la 
empresa. Ha dicho por eejempl 
que las familias cuando iban a 
las embajadas tenían que pagár-
selo, absolutamente falso, tie-
nen las facturas y están asenta-
das en la contabilidad. 
 
Y, mire, ya no sé qué decirle 
más porque es usted increíble. 
Menos Becas USA, menos be-
cas gratuitas en el bipartito. No-
sotros  hemos usado 36 gratui-
tas, frente a 40 de ellos. Los 
criterios eran objetivos, estruc-
turados, (…) la transparencia, la 
objetividad de guardar el proce-
so de selección.  
 
Mire usted, usted dice, por 
ejemplo, los colegios privados 
que no puede ir absolutamente 
nadie. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Moure-
lo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Acabo ahora. 
 
Los colegios privados no puede 
ir nadie. ¿Sabe usted que hay 
hijos, pues, que les han falleci-
do los padres o madres y están 

público, déixanllo   á empresa. 
Dixo, por exemplo  que as fami-
lias cando ían ás embaixadas 
tiñan que pagarllo, absoluta-
mente falso, teñen as facturas e 
están asentadas na contabili-
dade. 
 
E, mire, xa non sei que dicirlle 
máis porque é vostede incrible. 
Menos Bolsas USA, menos bol-
sas gratuítas no bipartito. Nós  
usamos 36 gratuítas, fronte a 
40 deles. Os criterios eran 
obxectivos, estruturados, (…) a 
transparencia, a obxectividade 
de gardar o proceso de selec-
ción.  
 
Mire vostede, vostede di, por 
exemplo, os colexios privados 
que non pode ir absolutamente 
ninguén. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Moure-
lo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Acabo agora. 
 
Os colexios privados non pode 
ir ninguén. Sabe vostede que 
hai fillos, pois, que lles teñen 
falecido os pais ou nais e están 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

becados por el propio colegio, 
que no tienen renta y segura-
mente serían capaces de poder 
optar a una plaza? 
 
¿Sabe usted que los profesores 
empleados de ese colegio pri-
vado, que pagan sus impuestos 
aquí, tienen unos sueldos, como 
los de ustedes, o incluso memo-
res que los de ustedes? Pero 
esos son para ustedes ricos, 
simplemente por figurar ahí. 
 
Mire, haga la cosas bien. Ga-
rantice 50 plazas que es lo que 
tiene que hacer… 
 
Presidencia 
 
Remate, por favor, señor Mou-
relo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Disculpe, porque siempre me 
interrumpe el Alcalde. 
 
Déjese de caralladas. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Que nivel! 
 
Mire, señor Mourelo, mire este 
gráfico porque hai que facer 
moita pedagoxía con vostede, 

bolseiros polo propio colexio, 
que non teñen renda e segura-
mente serían capaces de poder 
optar a unha praza? 
 
Sabe vostede que os profesores 
empregados dese colexio pri-
vado, que pagan os seus impos-
tos aquí, teñen uns soldos, co-
mo os de vostedes, ou mesmo 
memores que os de vostedes? 
Pero eses son para vostedes 
ricos, simplemente por figurar 
aí. 
Mire, faga a cousas ben. Ga-
ranta 50 prazas que é o que ten 
que facer? 
 
Presidencia 
 
Remate,  por favor, señor Mou-
relo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Desculpe, porque sempre me 
interrompe o alcalde. 
 
Déixese de caralladas. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Que nivel! 
 
Mire, señor Mourelo, mire este 
gráfico porque hai que facer 
moita pedagoxía con vostede, 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

de verdade que si. 
 
Esto é un gráfico, si non o ve 
ben, mire aquí está a zona azul. 
Nesta zona azul,  e estas co-
lumnas son as rendas máis al-
tas, como pode ver houbo moi-
tas familias que se foron coas 
rendas máis altas. Esta zona de 
aquí, a zona vermella, a zona 
roja, por si non entende, son 
aquelas familias coas rendas 
máis baixas. Como pode voste-
de comprobar, señor Mourelo, é 
dicir, efectivamente,  esto é un 
programa elitista. 
 
E ademais, falaba vostede du-
rante estes días, é un esperpento 
todo, como sempre, o que fai a 
Marea é un esperpento,  e vou-
lle a dicir, efectivamente o que 
un esperpento. Un esperpento é 
que ata cinco persoas se fosen 
con estas bolsas tendo ingresos 
netos superiores a 100 mil eu-
ros. En certos casos, tamén, se 
foron con ingresos superiores a 
223 mil euros, 223 euros. 
 
 
E no actual curso, de novo,  se 
volveu a repetir, das 50 alum-
nas beneficiarias, 34 tiñan ren-
das por riba da media da galega. 
E  6 delas superaban o triplo. 
Esperpento tamén é, señor 

de verdade que si. 
 
Isto é un gráfico, se non o ve 
ben, mire aquí está a zona azul. 
Nesta zona azul,  e estas co-
lumnas son as rendas máis al-
tas, como pode ver houbo moi-
tas familias que se foron coas 
rendas máis altas. Esta zona de 
aquí, a zona vermella, a zona 
vermella, por se non entende, 
son aquelas familias coas ren-
das máis baixas. Como pode 
vostede comprobar, señor 
Mourelo, é dicir, efectivamente,  
isto é un programa elitista. 
 
E ademais, falaba vostede du-
rante estes días, é un esperpen-
to todo, como sempre, o que fai 
a Marea é un esperpento,  e 
voulle a dicir, efectivamente o 
que un esperpento. Un esper-
pento é que ata cinco persoas 
se fosen con estas bolsas tendo 
ingresos netos superiores a 100 
mil euros. En certos casos, 
tamén, se foron con ingresos 
superiores a 223 mil euros, 223 
euros. 
 
E no actual curso, de novo, 
volveuse a repetir, das 50 
alumnas beneficiarias, 34 tiñan 
rendas por riba da media da 
galega. E  6 delas superaban o 
triplo. Esperpento tamén é, se-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Mourelo, que puntuasen os cer-
tificados de inglés, certificados 
de inglés de academias privadas 
que non se pode pagar calquera 
mundo, que non se pode pagar 
calquera persoa. Efectivamente 
hai moitos que non nos pode-
mos pagar estes programas.  
 
 
Vostedes tiñan un problema, un 
programa, perdón, baseado na 
excelencia e dígame vostede, 
señor Mourelo, que alumnas se 
pensa que podían acceder a este 
programa. 
 
Lembra o caso, que contaba 
anteriormente dunha rapaza que 
tivo que renunciar porque non o 
podía pagar? Lembrao? Po-
ñenlle cara vostede? Poñalla. 
Faga o favor, lembreo. Nós por 
sorte somos distintos, actuamos 
de manera distinta o que voste-
des pretende chamarlle mala 
xestión. Sabe que é señor Mou-
relo? Política diferente. Son 
novos criterios. E son novas 
prioridades e apostar polas per-
soas. E apostar, ademáis por 
unha educación pública, unha 
educación pública para todos e 
para todas, non só para uns 
poucos privilexiados. 
 
 

ñor Mourelo, que puntuasen os 
certificados de inglés, certifi-
cados de inglés de academias 
privadas que non se pode pagar 
calquera mundo, que non se 
pode pagar calquera persoa. 
Efectivamente hai moitos que 
non nos podemos pagar estes 
programas.  
 
Vostedes tiñan un problema, un 
programa, perdón, baseado na 
excelencia e dígame vostede, 
señor Mourelo, que alumnas se 
pensa que podían acceder a 
este programa. 
 
Lembra o caso, que contaba 
anteriormente dunha rapaza 
que tivo que renunciar porque 
non o podía pagar? Lembrao? 
Poñenlle cara vostede? Po-
ñalla. Faga o favor, lembreo. 
Nós por sorte somos distintos, 
actuamos de maneira distinta o 
que vostedes pretende cha-
marlle mala xestión. Sabe que é 
señor Mourelo? Política dife-
rente. Son novos criterios. E 
son novas prioridades e apos-
tar polas persoas. E apostar, 
ademáis por unha educación 
pública, unha educación públi-
ca para todos e para todas, non 
só para uns poucos privilexia-
dos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

E por favor, señor Mourelo, 
esto si que llo digo moi en serio 
deixe xa de dar leccións, saia xa 
desa actitude paternalista. Vos-
tede non é quen para dar lec-
cións. Llo digo despaciño e con 
moito cariño, señor Mourelo, 
porque creo que hai que tratalo 
así, con moito cariño. Imos 
avanzar cara a xustiza social, lle 
guste ou non ao señor Mourelo, 
e evidentemente cambiamos 
programas educativos desta ci-
dade, inxustos e elitistas e os 
transformamos noutros moito 
máis xustos. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pregunta do Partido 
Popular sobre a renuncia á 
remodelación da Plaza de San 
Pablo. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Buenas tardes de nuevo. 
 
La pregunta es: ¿cuál es el inte-
rés general de la renuncia a la 
remodelación de la Plaza de 
San Pablo? 
 
Muchas gracias. 
 

E por favor, señor Mourelo, 
isto se que llo digo moi en serio 
deixe xa de dar leccións, saia 
xa desa actitude paternalista. 
Vostede non é quen para dar 
leccións. Llo digo despaciño e 
con moito agarimo, señor Mou-
relo, porque creo que hai que 
tratalo así, con moito agarimo. 
Imos avanzar cara a xustiza 
social, lle guste ou non ao se-
ñor Mourelo, e evidentemente 
cambiamos programas educati-
vos desta cidade, inxustos e eli-
tistas e os transformamos  nou-
tros moito máis xustos. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pregunta do Partido 
Popular sobre a renuncia á 
remodelación da Praza de San 
Pablo. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Boas tardes de novo. 
 
A pregunta é: cal é o interese 
xeral da renuncia á remodela-
ción da Praza de San Pablo? 
 
 
Moitas grazas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Señor Varela Gómez 
 
Aproveitar e distribuir os recur-
sos  públicos de maneira máis 
xusta e equitativa. 
 
Señor Fernández Prado 
 
La Marea aprobó en la Junta de 
Gobierno el pasado 20 de no-
viembre, renunciar a la remode-
lación de la Plaza de San Pablo, 
una inversión por importe de 
1,7 millones de euros que se 
encontraba en fase de valora-
ción de ofertas técnicas y a la 
que se habían presentado 21 
empresas.  
 
El motivo alegado para dicha 
renuncia y lo que dice textual-
mente el expediente son  razo-
nes de interés público munici-
pal, resulta excesivamente gra-
voso para el presupuesto muni-
cipal de 2016. 
 
La ley de  Contratos del Sector 
Público, recoge en su artículo 
155.3, que las razones de inte-
rés público deben estar debida-
mente justificadas en el expe-
diente y en este caso, obvia-
mente, no lo está al tratarse de 
una obra de un millón de euros, 
en el 2016, sobre un presupues-
to de 250 millones de euros. 

Señor Varela Gómez 
 
Aproveitar e distribuír os re-
cursos  públicos de maneira 
máis xusta e equitativa. 
 
Señor Fernández Prado 
 
A Marea aprobou na Xunta de 
Goberno o pasado 20 de nove-
mbro, renunciar á remodela-
ción da Praza de San Pablo, un 
investimento por importe de 1,7 
millóns de euros que se atopa-
ba en fase de valoración de 
ofertas técnicas e á que se pre-
sentaron 21 empresas.  
 
 
O motivo alegado para a de-
vandita renuncia e o que di tex-
tualmente o expediente son  
razóns de interese público mu-
nicipal, resulta excesivamente 
gravoso para o orzamento mu-
nicipal de 2016. 
 
A lei de Contratos  do Sector 
Público, recolle no seu artigo 
155.3, que as razóns de interese 
público deben estar debidamen-
te xustificadas no expediente e 
neste caso, obviamente, non o 
está ao tratarse dunha obra 
dun millón de euros, no 2016, 
sobre un orzamento de 250 mi-
llóns de euros. 0,4% aproxima-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

0,4% aproximadamente. Había 
dinero y lo hay. Es una pura 
decisión política. En realidad 
ustedes han anulado esta inver-
sión por el simple capricho pú-
blico. 
Privan de 1,7 millones a los ve-
cinos de la zona. Pero no es la 
única, han parado también el 
Mercado de Monte Alto, con 
870 mil euros, o la anulación 
del kiosko cívico de Cuatro 
Caminos por 1,1 millón de eu-
ros, o la mejora de la Rosaleda 
por 420 euros. Es decir, por un 
capricho político, el señor Fe-
rreiro niega a los ciudadanos 
inversiones por 4 millones de 
euros si consultarles y sin ofre-
cerles nada a cambio. Bueno, 
algo a cambio sí. Recordemos 
como decía el señor Coira, los 
más de 8 millones de euros en 
impuestos del próximo año que 
les van a subir. 
 
Además han paralizado el con-
curso de ideas para el mercado 
de Santa Lucía, las obras de San 
Agustín, ha suprimido e Museo 
de la Automoción y la amplia-
ción del parque de Bens. Y ya 
nos anuncia la eliminación del 
puente sobre el ofimático, sobre 
Alfonso Molina, ya veremos si 
lo hacen. 
 

damente. Había diñeiro e 
haino. É unha pura decisión 
política. En realidade vostedes 
anularon este investimento polo 
simple capricho público. 
 
Privan de 1,7 millóns aos veci-
ños da zona. Pero non é a úni-
ca, pararon tamén o Mercado 
de Monte Alto, con 870 mil eu-
ros, ou a anulación do kiosko 
cívico de Catro Camiños por 
1,1 millón de euros, ou a mello-
ra da Rosaleda por 420 euros. 
É dicir, por un capricho políti-
co, o señor Ferreiro nega aos 
cidadáns investimentos por 4 
millóns de euros se consul-
tarlles e sen ofrecerlles nada a 
cambio. Bo, algo a cambio si. 
Lembremos como dicía o señor 
Coira, os máis de 8 millóns de 
euros en impostos do próximo 
ano que lles van a subir. 
 
 
Ademais paralizaron o concur-
so de ideas para o mercado de 
Santa Lucía, as obras de San 
Agustín, suprimiu e Museo da 
Automoción e a ampliación do 
parque de Bens. E xa nos anun-
cia a eliminación da ponte so-
bre o ofimático, sobre Alfonso 
Molina, xa veremos se o fan. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

En el modificativo la Marea 
también anuló 500 mil euros 
para instalaciones deportivas. 
Privando a siete barrios de obra 
y mejoras en trece instalacio-
nes. Es decir, la Marea castiga 
de esta forma, dieciséis barrios 
de la ciudad con inversiones en 
sus equipamientos y espacios 
públicos. 
 
Esta decisión de paralizar la 
remodelación de la Plaza del 
Mercado de Monte Alto, con 
870 mil euros, creemos, tam-
bién que es especialmente im-
portante porque era un proyecto 
especialmente querido y de-
mando por los vecinos y ade-
más se amplía también con las 
paralizaciones y con las trabas a 
obras de otras administraciones, 
como es el caso de Alfonso 
Molina, el túnel de la Marina o 
el Puerto Exterior. Es decir ni 
comen, ni dejan comer. 
 
Y ahora con el presupuesto pro-
rrogado a partir del 1 de enero 
no podrá haber inversiones 
nuevas en la ciudad, con la ex-
cusa de la capacidad de gestión, 
lo que faltan, creo que son 
ideas. Presentan al (…) los pro-
yectos ya realizados y los pro-
yectos ya existentes porque en 
estos 6 meses no han hecho 

No modificativo a Marea tamén 
anulou 500 mil euros para ins-
talacións deportivas. Privando 
a sete barrios de obra e mello-
ras en trece instalacións. É di-
cir, a Marea castiga desta for-
ma, dezaseis barrios da cidade 
con investimentos nos seus 
equipamentos e espazos públi-
cos. 
 
Esta decisión de paralizar a 
remodelación da Praza do 
Mercado de Monte Alto, con 
870 mil euros, cremos, tamén 
que é especialmente importante 
porque era un proxecto espe-
cialmente querido e demando 
polos veciños e ademais am-
plíase tamén coas paralizacións 
e coas trabas a obras doutras 
administracións, como é o caso 
de Alfonso Molina, o túnel da 
Mariña ou o Porto Exterior. É 
dicir nin comen, nin deixan 
comer. 
 
E agora co orzamento prorro-
gado a partir do 1 de xaneiro 
non poderá haber investimentos 
novas na cidade, coa escusa da 
capacidade de xestión, o que 
faltan, creo que son ideas. Pre-
sentan ao (…) os proxectos xa 
realizados e os proxectos xa 
existentes porque nestes 6 me-
ses non fixeron proxectos. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

proyectos. 
 
Que sepan que desde que hacen 
el proyecto todavía hay un año 
de carencia. Es decir, que poco 
proyecto podrán hacer suyo en 
el 2016, si no tienen o no avan-
zan en los proyectos porque 
después habrá, todavía, que lici-
tar las obras y adjudicarlas. 
 
Le pedimos que deje de blo-
quear actuaciones, que planteen 
los proyectos que quieran y que 
no utilicen justificaciones 
inexistentes como es la falta de 
presupuesto. 
 
Muchas gracias. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bueno. 
 
O proxecto de urbanización que 
é o que nos ocupaba, e que era 
da pregunta que fixo o Grupo 
Municipal do Partido Popular, o 
Proxecto de Urbanización da 
Plaza de San Pablo, é un proxe-
cto caro, con una urbanización 
de coste excesivo. A política de 
obras, xa o dixemos  máis dun-
ha vez, e o seguiremos repetin-
do, a política de obras deste go-
berno deixa atrás as inversión 
faraónicas da que xa cremos 

 
 
Que saiban que desde que fan o 
proxecto aínda hai un ano de 
carencia. É dicir, que pouco 
proxecto poderán facer seu no 
2016, se non teñen ou non 
avanzan nos proxectos porque 
despois haberá, aínda, que lici-
tar as obras e adxudicalas. 
 
Pedímoslle que deixe de blo-
quear actuacións, que expoñan 
os proxectos que queiran e que 
non utilicen xustificacións 
inexistentes como é a falta de 
orzamento. 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bo. 
 
O proxecto de urbanización 
que é o que nos ocupaba, e que 
era da pregunta que fixo o 
Grupo Municipal do Partido 
Popular, o Proxecto de Urbani-
zación da Praza de San Pablo, 
é un proxecto caro, cunha ur-
banización de custo excesivo. A 
política de obras, xa o dixemos  
máis dunha vez, e o seguiremos 
repetindo, a política de obras 
deste goberno deixa atrás as 
investimento faraónicas da que 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

que tivemos bastante nesta ci-
dade e porque imos a actua 
máis e mellor. Facendo inver-
sións de menor cantía e maior 
impacto, poñendo valor ao exis-
tente, aproveitando una vontade 
de recuperación, era distribuin-
do as intervencións. Trátase de 
actuar máis, en máis zonas a 
través de obras de menor custo 
e maior impacto.  
 
En calquera caso, a que nos 
ocupa que sería a de San Pablo, 
o proxecto inicial tiña un orza-
mento base de licitación de 
1.700.000 euros, nos parece, 
para ese tipo de obra, un presu-
posto desfasado. E que ademais  
unía a obras previstas en zonas 
aledañas, como é a  plaza de 
Tenreiro, ou tamén a propia 
obra de remodelación de Fede-
rico Tapia que está recién ter-
minada, pois, bueno, pois, que 
actuaba nunha zona moi con-
creta da cidade  e que enten-
diamos que hai outras zonas da 
cidade, que bueno, tamén nece-
sitaban de actuacións dunha 
redistribución  das actuacións 
en todos os barrios. 
 
En calquer caso, a nós non se 
nos caen os aneis por coller os 
proxectos que entendemos que 
son proxectos públicos, paga-

xa cremos que tivemos bastante 
nesta cidade e porque imos a 
actua máis e mellor. Facendo 
inversións de menor cantía e 
maior impacto, poñendo valor 
ao existente, aproveitando unha 
vontade de recuperación, era 
distribuindo as intervencións. 
Trátase de actuar máis, en máis 
zonas a través de obras de me-
nor custo e maior impacto.  
 
En calquera caso, a que nos 
ocupa que sería a de San Pa-
blo, o proxecto inicial tiña un 
orzamento base de licitación de 
1.700.000 euros, parécenos, 
para ese tipo de obra, un pre-
suposto desfasado. E que ade-
mais  unía a obras previstas en 
zonas contiguas, como é a pra-
za  de Tenreiro, ou tamén a 
propia obra de remodelación 
de Federico Tapia que está re-
centemente terminada, pois, bo, 
pois, que actuaba nunha zona 
moi concreta da cidade  e que 
entendiamos que hai outras zo-
nas da cidade, que bo, tamén 
necesitaban de actuacións dun-
ha redistribución  das actua-
cións en todos os barrios. 
 
En calquer caso, a nós non se 
nos caen os aneis por coller os 
proxectos que entendemos que 
son proxectos públicos, paga-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

dos con dinero público e revi-
sados. E esa é a idea que non 
vamos a deixar de actuar na 
praza de San Pablo, pero vamos 
a facelo dunha maneira máis 
lóxica e razonada. Facendo o 
que realmente  nos parece im-
prescindible, que neste caso, 
principalmente traballar na áera 
de xogos infantis, na imper-
meabilización da praza, bueno, 
recuperando parte da interven-
ción que se plantexaba cun cus-
to  moito menor 160 mil euros e 
non 1.700 mil euros. 
 
Bueno, sentiño, sentiño nas in-
tervencións e nas obras tamén. 
 
Aproveito tamén para anunciar, 
pois, que tamén e ao fío de toda 
a numeración de obra que o PP, 
dice falazmente que deixamos 
de lado, pois, que a proposta de 
intervencións que este goberno 
municipal vai a facer na cidade, 
que serán intervencións como 
dicía, de menor calado, pero 
alto impacto. Bueno, que se 
presentarán a principios de ano, 
e tamén ser conscientes de que 
o noso orzamento é un orza-
mento volcado a priori nas polí-
ticas sociais e fronte o cemento.  
 
 
E bueno, recordarlle ao Grupo 

dos con diñeiro público e revi-
sados. E esa é a idea que non 
imos a deixar de actuar na pra-
za de San Pablo, pero imos a 
facelo dunha maneira máis 
lóxica e razoada. Facendo o 
que realmente nos parece im-
prescindible, que neste caso, 
principalmente traballar na 
áera de xogos infantis, na im-
permeabilización da praza, bo, 
recuperando parte da interven-
ción que se plantexaba cun cus-
to  moito menor 160 mil euros e 
non 1.700 mil euros. 
 
Bo, sentiño, sentiño nas inter-
vencións e nas obras tamén. 
 
Aproveito tamén para anun-
ciar, pois, que tamén e ao fío de 
toda a numeración de obra que 
o PP, di falazmente que deixa-
mos de lado, pois, que a pro-
posta de intervencións que este 
goberno municipal vai a facer 
na cidade, que serán interven-
cións como dicía, de menor ca-
lado, pero alto impacto. Bo, 
que se presentarán a principios 
de ano, e tamén ser conscientes 
de que o noso orzamento é un 
orzamento envorcado a priori 
nas políticas sociais e fronte o 
cemento.  
 
E bo, recordarlle ao Grupo 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Municipal do Partido Popular, 
bueno, pois, que estas medidas 
que enumera son medidas elec-
torais, do seu programa que non 
é o noso, e o teñen que enten-
der. Eu creo que hora de que se 
fagan a idea de que xa non go-
bernan esta cidade e non paran 
de repetilo e bueno, eu creo que 
canto antes se fan a idea de que 
vostedes xa non deciden de que 
maneira se inviste o diñeiro 
nesta cidade, pois, mellor nos 
irá a todos. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, pregunta do 
Partido Popular, sobre servi-
zo de socorrismo en playas.  
 
Señora Gallego Neira 
 
¿Tiene previsto el señor Ferrei-
ro municipalizar el servicio de 
socorrismo en playas para 2016, 
ya que el anterior contrato fina-
lizó en 2015 y no se puede pro-
rrogar más? 
 
Presidencia 
 
Si. 
 
É unha opción que se está a va-
lorar actualmente por parte do 
goberno municipal. 

Municipal do Partido Popular, 
bo, pois, que estas medidas que 
enumera son medidas electo-
rais, do seu programa que non 
é o noso, e o teñen que enten-
der. Eu creo que hora de que se 
fagan a idea de que xa non go-
bernan esta cidade e non pai-
ran de repetilo e bo, eu creo 
que canto antes se fan a idea de 
que vostedes xa non deciden de 
que maneira invístese ou diñei-
ro nesta cidade, pois, mellor 
iranos a todos. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, pregunta do 
Partido Popular, sobre servizo 
de socorrismo en praias.  
 
Señora Gallego Neira 
 
Ten previsto o señor Ferreiro 
municipalizar o servizo de so-
corrismo en praias para 2016, 
xa que o anterior contrato fina-
lizou en 2015 e non se pode 
prorrogar máis? 
 
Presidencia 
 
Si. 
 
É unha opción que se está a 
valorar actualmente por parte 
do goberno municipal. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Señora Gallego Neira 
 
Muy bien. 
 
Pues, estupendamente, después 
de… hablaba la señora Cameán 
de lecciones, después de la lec-
ción de twitter para niños de 3 
años que nos acaban de dar. De 
la cesión de espacios, cuando 
están cediendo en período elec-
toral a PODEMOS  sin ningún 
tipo de estudio la Fundación 
Luís Seoane, ahora, espero que 
nos den una lección sobre la 
municipalización de los servi-
cios públicos que llevaba como 
estrella de su programa.  
Porque la Marea incluyó en su 
programa electoral municipali-
zar la ORA. El Grupo Popular 
ya le advirtió antes de las elec-
ciones que no se podía hacer 
porque la ley ya lo impedía en 
ese momento. En primer lugar 
no se puede aumentar el coste 
del personal de la plantilla del 
personal municipal con nuevas 
contrataciones y con los fun-
cionarios actuales no se puede 
realizar el servicio. Y en segun-
do lugar no se puede subrogar 
al personal de la concesión sino 
que hay que convocar una opo-
sición respetando los principios 
de igualdad, mérito y capacidad 

 
Señora Gallego Neira 
 
Moi ben. 
 
Pois, estupendamente, despois 
de… falaba a señora Cameán 
de leccións, despois da lección 
de twitter para nenos de 3 anos 
que nos acaban de dar. Da ce-
sión de espazos, cando están a 
ceder en período electoral a 
PODEMOS  sen ningún tipo de 
estudo a Fundación Luís Seoa-
ne, agora, espero que nos dean 
unha lección sobre a municipa-
lización dos servizos públicos 
que levaba como estrela do seu 
programa.  
Porque a Marea incluíu no seu 
programa electoral municipali-
zar a ORA. O Grupo Popular 
xa lle advertiu antes das elec-
cións que non se podía facer 
porque a lei xa o impedía nese 
momento. En primeiro lugar 
non se pode aumentar o custo 
do persoal do persoal do per-
soal municipal con novas con-
tratacións e cos funcionarios 
actuais non se pode realizar o 
servizo. E en segundo lugar 
non se pode subrogar ao per-
soal da concesión senón que 
hai que convocar unha oposi-
ción respectando os principios 
de igualdade, mérito e capaci-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

y hoy por hoy tampoco lo per-
mite la ley. 
 
Marearon la perdiz en este 
asunto durante tres meses, con 
su propuesta para el final tener 
que reconocer que no era posi-
ble tal y como decía desde el 
primer momento el Grupo Po-
pular. Eso sí, echaron la culpa a 
que el contrato lo había dejado 
firmado el anterior gobierno, 
cuando era y es mentira y que 
no era posible, municipalizar 
por ese motivo. 
 
En ese momento, fue cuando 
Xulio Ferreiro se comprometió 
públicamente a municipalizar el 
servicio de socorrismo en pla-
yas para 2016.  
 
Llegamos al pleno de octubre 
de este año y la Marea votó en 
contra de una moción del BNG, 
en la que pedía rescatar el ser-
vicio de atención al público de 
los Museos Científicos Coruñe-
ses. Y que el ayuntamiento 
asumiese la gestión directa, ga-
rantizando el empleo del perso-
nal actual. Dicho contrato se 
encontraba y se encuentra pro-
rrogado hasta que se produzca 
una nueva adjudicación. 
 
Literalmente el señor Sande 

dade e neste momento tampou-
co o permite a lei. 
 
Marearon a perdiz neste asunto 
durante tres meses, coa súa 
proposta para o final ter que 
recoñecer que non era posible 
tal e como dicía desde o 
primeiro momento o Grupo 
Popular. Iso si, botaron a culpa 
a que o contrato o había deixa-
do asinado o anterior goberno, 
cando era e é mentira e que 
non era posible, municipalizar 
por ese motivo. 
 
Nese momento, foi cando Xulio 
Ferreiro comprometeuse publi-
camente a municipalizar o ser-
vizo de socorrismo en praias 
para 2016.  
 
Chegamos ao pleno de outubro 
deste ano e a Marea votou en 
contra dunha moción do BNG, 
na que pedía rescatar o servizo 
de atención ao público dos Mu-
seos Científicos Coruñeses. E 
que o concello asumise a xes-
tión directa, garantindo o em-
prego do persoal actual. De-
vandito contrato atopábase e 
atópase prorrogado ata que se 
produza unha nova adxudica-
ción. 
 
Literalmente o señor Sande 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

dijo en su intervención: “este 
goberno aposta pola xestión 
directa dos servizos públicos, 
pero limitacións a xestión direc-
ta aos servizos municipais e a 
correlativa contratación de per-
soal, seguen estando moi limi-
tadas, e a contratación de per-
soal, por certo, de ser o caso, 
deberá axustarse aos principios 
básicos, de igualdade, mérito e 
capacidade no acceso ao em-
prego público”. Esto está cogi-
do del acta. En este caso no te-
nían la excusa de que el nuevo 
contrato estaba ya firmado ni 
siquiera adjudicado porque no 
está ni licitado. 
 
Estas deliberaciones de las que 
hablaba usted, señor Sande son 
las mismas que impedían la 
municipalización del servicio 
de la ORA, ya antes de las elec-
ciones municipales y antes de 
que la Marea elaborase su pro-
grama electoral. 
Es decir, que la causa de que no 
municipalizasen la ORA, no fue 
que se dejase adjudicado, que 
tampoco se dejó sino que no se 
podía, como advirtió el Partido 
Popular antes de las elecciones. 
 
 
Ustedes lo incluyeron en su 
programa electoral sabiendo 

dixo na súa intervención: “este 
goberno aposta pola xestión 
directa dos servizos públicos, 
pero limitacións a xestión di-
recta aos servizos municipais e 
a correlativa contratación de 
persoal, seguen estando moi 
limitadas, e a contratación de 
persoal, por certo, de ser o ca-
so, deberá axustarse aos prin-
cipios básicos, de igualdade, 
mérito e capacidade no acceso 
ao emprego público”. Isto está 
collido do acta. Neste caso non 
tiñan a escusa de que o novo 
contrato estaba xa asinado nin 
sequera adxudicado porque 
non está nin licitado. 
 
Estas deliberacións das que 
falaba vostede, señor Sande son 
as mesmas que impedían a mu-
nicipalización do servizo da 
ORA, xa antes das eleccións 
municipais e antes de que a 
Marea elaborase o seu pro-
grama electoral. 
É dicir, que a causa de que non 
municipalizasen a ORA, non foi 
que se deixase adxudicado, que 
tampouco se deixou senón que 
non se podía, como advertiu o 
Partido Popular antes das 
eleccións. 
 
Vostedes incluírono no seu 
programa electoral sabendo 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

que no se podía hacer y sin nin-
guna base jurídica que avalase 
esta promesa electoral. Usted, 
señor Ferreiro, como licenciado 
en derecho, debería saber, que 
no podían cumplir esa promesa. 
Mintieron a los trabajadores de 
la concesión, a sabiendas, 
creándoles ilusiones con una 
promesa que sabían que no po-
dían ni iban a cumplir.  
 
Ahora le preguntamos si tiene 
previsto, cumplir su promesa 
municipalizar el servicio de so-
corrismo en las playas. Ya ha 
adelantado que lo están estu-
diando los servicios. Yo le pre-
gunto a usted, ¿Por qué este 
verano se comprometió… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Galle-
go.  
 
Señora Gallego Neira 
 
Sí, sí voy terminando.  
 
Se comprometió para tapar sus 
mentiras reiteradas en la ORA a 
que iba a municipalizar este 
servicio. La única manera que 
tiene para hacerlo, es dedicar la 
tasa de reposición, 8 personas 
para 2016, a contratar socorris-

que non se podía facer e sen 
ningunha base xurídica que 
avalase esta promesa electoral. 
Vostede, señor Ferreiro, como 
licenciado en dereito, debería 
saber, que non podían cumprir 
esa promesa. Mentiron aos tra-
balladores da concesión, a 
propósito, creándolles ilusións 
cunha promesa que sabían que 
non podían nin ían cumprir.  
 
Agora preguntámoslle se ten 
previsto, cumprir a súa prome-
sa municipalizar o servizo de 
socorrismo nas praias. Xa 
adiantou que o están estudando 
os servizos. Eu pregúntolle a 
vostede, Por que este verán 
comprometeuse… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Galle-
go.  
 
Señora Gallego Neira 
 
Si, si vou terminando.  
 
Comprometeuse para tapar as 
súas mentiras reiteradas na 
ORA a que ía a municipalizar 
este servizo. A única maneira 
que ten para facelo, é dedicar a 
taxa de reposición, 8 persoas 
para 2016, a contratar soco-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

tas, pero ese número sabrán us-
tedes si es suficiente. Acláren-
nos que van a hacer con esto. 
No pongan excusas, no sigan 
mareando la perdiz, su cortina 
de humo con la municipaliza-
ción del servicio… 
 
Presidencia 
 
Remate, por favor, señora Ga-
llego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
… se ha esfumado y ha vuelto a 
invertir porque supongo que no 
lo van a hacer. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Bueno.  
 
A min non me gusta falar de 
promesas electorais. É dicir, 
prometer, prometer, pois, non 
me parece a palabra que se debe 
empregar. Compromisos, medi-
das que se incluen no programa. 
Programa que, por certo, segu-
ramente será o máis fiscalizado 
da historia deste Concello da 
Coruña. E seguramente a estas 
alturas o máis cumplido. Algo 
que desde logo, non poden dicir 

rristas, pero ese número sabe-
rán vostedes se é suficiente. 
Aclárennos que van facer con 
isto. Non poñan escusas, non 
sigan mareando a perdiz, a súa 
cortina de fume coa municipa-
lización do servizo… 
 
Presidencia 
 
Remate, por favor, señora Ga-
llego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…esfumouse e volveu a investir 
porque supoño que non o van a 
facer. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Bo.  
 
A min non gústame falar de 
promesas electorais. É dicir, 
prometer, prometer, pois, non 
paréceme a palabra que se de-
be empregar. Compromisos, 
medidas que se incluen no pro-
grama. Programa que, por cer-
to, seguramente será o máis 
fiscalizado da historia deste 
Concello da Coruña. E segu-
ramente a estas alturas o máis 
cumprido. Algo que desde logo, 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

quen estiveron gobernado ante-
riormente. Mentiras, eu o que 
xa estou é empezando a estar un 
pelín canso da mentira reitarada 
da ORA. É dicir, non porque se 
repita 70 veces, señora Gallego, 
ou mil se convirte en certo  o 
que non está no noso programa 
electoral. 
 
 
No noso programa electoral es-
taba, estudar, estudar a remuni-
cipalización da ORA, depen-
dendo da fase en que estivese o 
concurso. A fase na que estaba 
o concurso, non era a mesma 
evidentemente cando comen-
zamos o programa electoral. 
Porque o fixemos con certa an-
telacións ás eleccións, como por 
outro lado, é lóxico e cando nos 
atopamos aquí, efectivamente, 
señora Gallego, estaba valorado 
na mesa de Contratación es so-
bre a mesa unha proposta, con o 
que se crea un principio de con-
fianza lexítima na oferta maior 
valorada e unha serie de cuesti-
ñóns que están no informe de 
Asesoría Xurídica e nos outros 
informes que coñece de sobra e 
que se non os utiliza é porque 
torticeramente quere seguir en-
gañando á xente falando a men-
tira. 
 

non poden dicir quen estiveron 
gobernado anteriormente. Men-
tiras, eu o que xa estou é empe-
zando a estar un pelín canso da 
mentira reitarada da ORA. É 
dicir, non porque se repita 70 
veces, señora Gallego, ou mil 
se convirte en certo o que non 
está non noso programa electo-
ral. 
 
No noso programa electoral 
estaba, estudar, estudar a re-
municipalización da ORA, de-
pendendo da fase en que estive-
se o concurso. A fase na que 
estaba o concurso, non era a 
mesma evidentemente cando 
comezamos o programa electo-
ral. Porque o fixemos con certa 
antelacións ás eleccións, como 
por outro lado, é lóxico e cando 
nos atopamos aquí, efectiva-
mente, señora Gallego, estaba 
valorado na mesa de Contrata-
ción é sobre a mesa unha pro-
posta, con o que se crea un 
principio de confianza lexítima 
na oferta maior valorada e un-
ha serie de cuestiñóns que es-
tán nn informe de Asesoría Xu-
rídica e nos outros informes 
que coñece dabondo e que se 
non os utiliza é porque tortice-
ramente quere seguir enganan-
do á xente falando a mentira. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Este alcalde, o vou dicir unha 
vez e non o vou dicir máis, non 
mentiu nunca, nunca, e non 
mentirá nunca. Iso pode asegu-
ralo. Ogalla, todas as persoas 
que están neste salón de plenos, 
podan dicir o mesmo. 
 
Evidentemente, a municipaliza-
ción de servizos públicos é 
complicada, iso non o vamos a 
negar, pero non é complicada, 
como por exemplo, é complica-
do os días de inverno, de tem-
poral,  andar pola Coruña por-
que o vento non o creamos nós. 
E complicada porque vostedes e 
o goberno do Partido Popular 
no Estado a fai complicada. 
Porque prefire que dilapidemos 
cartos públicos en privatizar 
servizos que xestionalos direc-
tamente. Eu a primeira medida 
que agardo que se poda tomar 
para mellorar isto veña o do-
mingo que o domingo podamos 
ter un goberno saido das Elec-
cións Xerais que aposte polos 
servizos públicos e que aposte 
pola xestión directa dos servi-
zos públicos. 
 
Mentras cremos que en todo 
caso sigue habendo alternativas. 
Por cinguirnos á pregunta. En 
setembro de dous mil quince, 
este acalde solicitou un informe 

Este alcalde, o vou dicir unha 
vez e non o vou dicir máis, non 
mentiu nunca, nunca, e non 
mentirá nunca. Iso pode asegu-
ralo. Ogalla, todas as persoas 
que están neste salón de plenos, 
podan dicir o mesmo. 
 
Evidentemente, a municipaliza-
ción de servizos públicos é 
complicada, iso non o imos ne-
gar, pero non é complicada, 
como por exemplo, é complica-
do os días de inverno, de tem-
poral,  andar pola Coruña por-
que o vento non o creamos nós. 
E complicada porque vostedes 
e o goberno do Partido Popular 
no Estado a fai complicada. 
Porque prefire que dilapidemos 
cartos públicos en privatizar 
servizos que xestionalos direc-
tamente. Eu a primeira medida 
que agardo que se poda tomar 
para mellorar isto veña o do-
mingo que o domingo podamos 
ter un goberno saido das Elec-
cións Xerais que aposte polos 
servizos públicos e que aposte 
pola xestión directa dos servi-
zos públicos. 
 
Mentras cremos que en todo 
caso segue habendo alternati-
vas. Por cinguirnos á pregunta. 
En setembro de dous mil quin-
ce, este acalde solicitou un in-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ao servizo de protección civil e 
o coordinador de seguridade 
para estudar esa posible muni-
cipalización do servizo, presta-
ción directa do servizo de soco-
rrismo no ano 2016. O 21 de 
setembro con ese informe a vis-
ta Intervención, informou 
tamén e puxo unha serie de (…) 
baseandose na Lei de Orzamen-
tos de 2015, normativa contida 
na Lei de Orzamentos de 2015. 
 
Agora temos a Lei de Orzamen-
tos de 2016, veremos se a situa-
ción cambia ou non cos infor-
mes preceptivos dos órganos 
municipais e, evidentemente 
temos dos escenarios á vista. 
Un escenario que sería sacar un 
concurso novo para un ano, se 
non se pode municipalizar o 
escenario que preferimos que é 
o da xestión directa. Entende-
mos que hai resquicios legais, 
en todo caso, o  vamos a exa-
minar. 
 
Repito, e dicir, nós temos un 
programa electoral absoluta-
mente realista, un programa 
electoral que estamos cumprin-
do paso a  paso porque non en-
tendemos que sexa unha pro-
mesa, senón que é un compro-
miso, un compromiso coa cida-
danía que é unha folla de ruta a 

forme ao servizo de protección 
civil e o coordinador de seguri-
dade para estudar esa posible 
municipalización do servizo, 
prestación directa do servizo de 
socorrismo no ano 2016. O 21 
de setembro con ese informe 
para vista Intervención, infor-
mou tamén e puxo unha serie 
de (…) baseandose na Lei de 
Orzamentos de 2015, normati-
va contida na Lei de Orzamen-
tos de 2015. 
 
Agora temos a Lei de Orzamen-
tos de 2016, veremos se a si-
tuación cambia ou non cos in-
formes preceptivos dos órganos 
municipais e, evidentemente 
temos dous escenarios á vista. 
Un escenario que sería sacar 
un concurso novo para un ano, 
se non se pode  municipalizar o 
escenario que preferimos que é 
o da xestión directa. Entende-
mos que hai resquicios legais, 
en todo caso, o  imos examinar. 
 
Repito, e dicir, nós temos un 
programa electoral absoluta-
mente realista, un programa 
electoral que estamos cumprin-
do paso a paso  porque non 
entendemos que sexa unha 
promesa, senón que é un com-
promiso, un compromiso coa 
cidadanía que é unha folla de 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

seguir, que vamos seguindo 
pouco a pouco e está aí esas 25 
medidas para quen as queira 
mirar. 
 
 
O balance das nosas primeiras 
25 medidas para  cen días, eu, 
me atrevería a dicir que están 
nun 95%. Outros programas en 
4 anos están nun 15%. 
 
Moitas grazas. 
 
A las veintiuna horas y cua-
renta y dos minutos entra en 
el Salón de Sesiones la señora 
Barcón Sánchez. 
 
4º.- Preguntas escritas 
 
Preguntas para respuesta es-
crita presentadas por el Gru-
po Municipal del Bloque Na-
cionalista Galego-Asembles 
Abertas. 
 
Primera.- Cesión por parte  
das entidades financeiras de 
vivendas baleiras do seu par-
que na cidade. 
 
1)Existe algún documento que 
comprometa ás entidades finan-
ceiras a facer efectiva esta cola-
boración? 
 

ruta a seguir, que imos seguin-
do pouco a pouco e está aí esas 
25 medidas para quen as quei-
ra mirar. 
 
O balance das nosas primeiras 
25 medidas para  cen días, eu, 
atreveríame a dicir que están 
nun 95%. Outros programas en 
4 anos están nun 15%. 
 
Moitas grazas. 
 
Ás vinte e unha horas e coren-
ta e dous minutos entra no Sa-
lón de Sesións a señora Bar-
cón Sánchez. 
 
4º.- Preguntas escritas 
 
Preguntas para resposta escri-
ta presentadas polo Grupo 
Municipal do Bloque Naciona-
lista Galego-Asembles Abertas. 
 
Primeira.- Cesión por parte  
das entidades financeiras de 
vivendas baleiras do seu par-
que na cidade. 
 
 
1)Existe algún documento que 
comprometa ás entidades fi-
nanceiras a facer efectiva esta 
colaboración? 
 
2)Catro meses despois da 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

2)Catro meses despois da 
primeira reunión, cumpriu 
Abanca co compromiso de re-
mitir o censo co número de vi-
vendas susceptibles de ser em-
pregadas polo Concello? 
 
 
3)A data de hoxe, cantas viven-
das foron cedidas ao Concello 
polas entidades financeiras 
mencionadas? 
 
Segunda.- Renegociación da 
débeda do Concello. 
 
1)En que termos se están 
desenvolvendo estas negocia-
cións? Cales son as propostas 
ou condicións do Goberno mu-
nicipal? 
 
2)Con que entidades financei-
ras? 
 
3)Canto prevé o Goberno afo-
rrar en xuros nos próximos 
exercicios? 
 
Tercera.-Mercado ecolóxico 
dentro do Mercado de Santo 
Agostiño. 
 
1)Existe algún tipo de convenio 
asinado entre o Concello da Co-
ruña e a Asociación Labrega 
Natura? 

primeira reunión, cumpriu 
Abanca co compromiso de re-
mitir o censo co número de vi-
vendas susceptibles de ser em-
pregadas polo Concello? 
 
3)A data de hoxe, cantas viven-
das foron cedidas ao Concello 
polas entidades financeiras 
mencionadas? 
 
Segunda.- Renegociación da 
débeda do Concello. 
 
1)En que termos se están 
desenvolvendo estas negocia-
cións? Cales son as propostas 
ou condicións do Goberno mu-
nicipal? 
 
2)Con que entidades financei-
ras? 
 
3)Canto prevé o Goberno afo-
rrar en xuros nos próximos 
exercicios? 
 
Terceira.-Mercado ecolóxico 
dentro do Mercado de Santo 
Agostiño. 
 
1)Existe algún tipo de convenio 
asinado entre o Concello da 
Coruña e a Asociación Labrega 
Natura? 
 
2)Existiu algún tipo de proceso 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
2)Existiu algún tipo de proceso 
aberto e público para adxudicar 
estes espazos todos os martes? 
 
3)Até cando durará esta inicia-
tiva? 
 
4)En que condicións se lles ce-
de aos labregos e ás labregas o 
espazo municipal do Mercado 
de Santo Agostiño? 
 
5)Foi informada a Asociación 
de Praceiras e Praceiros do 
Mercado de Santo Agostiño que 
se levaría a cabo esta iniciativa? 
 
Cuarta.-Auditorías dunha 
empresa privada nos merca-
dos municipais. 
 
1)É coñecedor o Goberno mu-
nicipal de que se produciron as 
ditas auditorías nos mercados 
municipais? 
 
2)Existiu algún tipo de proceso 
de contratación público para 
adxudicarlle a esta empresa pri-
vada as auditorías dos postos 
dos mercados municipais? 
 
3)Cales foron os obxectivos da 
realización das ditas auditorías? 
 
4)Unha vez realizadas as audi-

aberto e público para adxudi-
car estes espazos todos os mar-
tes? 
 
3)Ata cando durará esta inicia-
tiva? 
 
4)En que condicións se lles ce-
de aos labregos e ás labregas o 
espazo municipal do Mercado 
de Santo Agostiño? 
 
5)Foi informada a Asociación 
de Praceiras e Praceiros do 
Mercado de Santo Agostiño que 
se levaría a cabo esta iniciati-
va? 
 
Cuarta.-Auditorías dunha em-
presa privada nos mercados 
municipais. 
 
1)É coñecedor o Goberno mu-
nicipal de que se produciron as 
ditas auditorías nos mercados 
municipais? 
 
2)Existiu algún tipo de proceso 
de contratación público para 
adxudicarlle a esta empresa 
privada as auditorías dos pos-
tos dos mercados municipais? 
 
3)Cales foron os obxectivos da 
realización das ditas audito-
rías? 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

torías, que determinacións ten 
pensado tomar o Goberno mu-
nicipal? 
 
Quinta.-Concesión a un grupo 
político da sala de conferencia 
da Fundación Luis Seoane. 
 
1)Quen solicitou a sala de con-
ferencias da Fundación Luis 
Seoane, un lugar que tal e como 
se lle indicou a Nós Candidatu-
ra Galega é un recinto cultural 
público? 
 
2)Por que, habendo un criterio 
estabelecido tal e como se indi-
cou desde a Fundación, final-
mente se lle cedeu a un grupo 
político e a outro non? 
 
3)Ten pensado modificar o Go-
berno municipal o criterio de 
non cesión dos espazos munici-
pais e abrir ás organizacións 
políticas os espazos municipais 
como centros cívicos, casas-
museo etcétera? 
 
Preguntas escritas presenta-
das por el Grupo Municipal 
del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Primera.- Situación de emer-
gencia del Centro Hospitala-
rio Universitario A Coruña. 

4)Unha vez realizadas as audi-
torías, que determinacións ten 
pensado tomar o Goberno mu-
nicipal? 
 
Quinta.-Concesión a un grupo 
político da sala de conferencia 
da Fundación Luís Seoane. 
 
1)Quen solicitou a sala de con-
ferencias da Fundación Luís 
Seoane, un lugar que tal e co-
mo se lle indicou a Nós Candi-
datura Galega é un recinto cul-
tural público? 
 
2)Por que, habendo un criterio 
estabelecido tal e como se indi-
cou desde a Fundación, final-
mente se lle cedeu a un grupo 
político e a outro non? 
 
3)Ten pensado modificar o Go-
berno municipal o criterio de 
non cesión dos espazos munici-
pais e abrir ás organizacións 
políticas os espazos municipais 
como centros cívicos, casas-
museo etcétera? 
 
Preguntas escritas presentadas 
polo Grupo Municipal do Par-
tido Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
 
Primeira.- Situación de 
emerxencia do Centro Hospi-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
1)¿Tiene pensado el gobierno 
del Sr. Ferreiro pedir explica-
ciones  a la Consellería sobre la 
situación deficiente situación 
sanitaria que afecta a la ciudad? 
 
2)¿Se han reunido los respon-
sables municipales del área de 
sanidad con la Plataforma pola 
Defensa da Sanidade Pública y 
están informados a tiempo real 
de lo que está sucediendo en 
nuestra ciudad en los hospitales 
públicos? 
 
3)¿Ha habilitado el gobierno 
del Sr. Ferreiro alguna medida 
para que los vecinos coruñeses 
que están afectados por esta 
situación hospitalaria caótica 
puedan hacer llegar sus deman-
das a los responsables sanitarios 
gallegos. 
 
Segunda.- Accesibilidade a la 
Playa de Oza. 
 
1)¿Tiene constancia el gobierno 
local de los citados problemas? 
 
2)Tiene pensado el gobierno 
local realizar alguna actuación 
para solucionarlos? ¿Qué clase 
de actuaciones  y en qué pla-
zos? 
 

talario Universitario A Coru-
ña. 
 
1)Ten pensado o goberno do 
Sr. Ferreiro pedir explicacións  
á Consellería sobre a situación 
deficiente situación sanitaria 
que afecta á cidade? 
 
2)Reuníronse os responsables 
municipais da área de sanidade 
coa Plataforma pola Defensa 
da Sanidade Pública e están 
informados a tempo real do que 
está a suceder na nosa cidade 
nos hospitais públicos? 
 
3)Habilitou o goberno do Sr. 
Ferreiro algunha medida para 
que os veciños coruñeses que 
están afectados por esta situa-
ción hospitalaria caótica 
poidan facer chegar as súas 
demandas aos responsables 
sanitarios galegos. 
 
Segunda.- Accesibilidade á 
Praia de Oza. 
 
1)Ten constancia o goberno 
local dos citados problemas? 
 
2)Ten pensado o goberno local 
realizar algunha actuación pa-
ra solucionalos? Que clase de 
actuacións  e en que prazos? 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Tercera.- Festival Novembro 
LGTBI. 
 
1-¿Va a celebrar el gobierno 
municipal el Festival de arte  
"Novembro LGTBI"?  
 
2-¿Cual es el presupuesto para 
el Festival de arte "Novembro 
LGTBI? 
 
3-¿Ha consensuado con los co-
lectivos LGTBI de A Coruña 
los actos del Festival de arte 
"Novembro LGTBI"? 
 
Cuarta.-Compañía de Tran-
vías 
 
1.-¿Tiene constancia el Go-
bierno Local de la citada situa-
ción? 
 
2.- ¿Ha mantenido el gobierno 
local algún contacto con la di-
rección de la empresa de cara a 
garantizar que se irán contra-
tando mujeres en los nuevos 
procesos de selección? 
 
¿Se le han marcado plazos y 
objetivos a la empresa?. En ca-
so afirmativo, ¿cuáles son? 
 
Quinta.-Colegio Público La-
baca. 
 

Terceira.- Festival Novembro 
LGTBI. 
 
1-Vai celebrar o goberno mu-
nicipal o Festival de arte  "No-
vembro LGTBI"?  
 
2-Cal é o orzamento para o 
Festival de arte "Novembro 
LGTBI? 
 
3-Acordou cos colectivos 
LGTBI da Coruña os actos do 
Festival de arte "Novembro 
LGTBI"? 
 
 
Cuarta.-Compañía de Tranvías 
 
1.-Ten constancia o Goberno 
Local da citada situación? 
 
2.- Mantivo o goberno local 
algún contacto coa dirección 
da empresa para garantir que 
se irán contratando mulleres 
nos novos procesos de selec-
ción? 
 
 
Marcáronselle prazos e obxec-
tivos á empresa?. En caso 
afirmativo, cales son? 
 
Quinta.-Colexio Público Laba-
ca. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

1-¿Cuenta la obra mediante la 
cual se abrieron tres huecos pa-
ra ventanales en la fachada tra-
sera del número 29 de la calle 
Doctor Fleming con licencia 
municipal? 
 
2-¿En caso afirmativo, en base 
a qué  norma municipal se per-
mitió dicha obra que altera el 
funcionamiento normal de la 
pista deportiva del citado cole-
gio público?  
 
3- De no contar con licencia, 
¿ha iniciado ya el gobierno mu-
nicipal el expediente sanciona-
dor contra dicha obra?. ¿Se 
plantea el gobierno municipal 
obligar al tapiado de dichos 
huecos? 
 
4-¿Ha dado respuesta el go-
bierno municipal a las solicitu-
des de informes por parte de la 
Xunta de Galicia y a las denun-
cias de la dirección del centro? 
 
5-¿Tiene prevista el gobierno 
municipal alguna partida en los 
próximos presupuestos para 
realizar inversiones en el centro 
educativo? 
 
Sexta.-Plaza San Pablo. 
 
1-Después de suspender el pro-

 
1-Conta a obra mediante a cal 
se abriron tres ocos para fies-
tras na fachada traseira do 
número 29 da rúa Doutor Fle-
ming con licenza municipal? 
 
2-En caso afirmativo, en base a 
que  norma municipal permi-
tiuse dita obra que altera o 
funcionamento normal da pista 
deportiva do citado colexio pú-
blico?  
 
3- De non contar con licenza, 
iniciou xa o goberno municipal 
o expediente sancionador con-
tra a devandita obra?. Exponse 
o goberno municipal obrigar 
ao tapiado dos devanditos 
ocos? 
 
4-Deu resposta o goberno mu-
nicipal ás solicitudes de infor-
mes por parte da Xunta de Ga-
licia e ás denuncias da direc-
ción do centro? 
 
5-Ten prevista o goberno muni-
cipal algunha partida nos pró-
ximos orzamentos para realizar 
investimentos no centro educa-
tivo? 
 
Sexta.-Praza San Pablo. 
 
1-Despois de suspender o 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

yecto de la plaza de San Pablo, 
¿Qué tiene previsto hacer con el 
presupuesto asignado a esta 
obra? 
 
2-¿Piensa remodelar la plaza? 
¿Cuándo y cómo? 
 
3-En caso de que se comprome-
ta a abordar la mejora de este 
espacio público, ¿mantendrá el 
proyecto actual. 
 
Séptima.- Déficit de accesibi-
lidad del pabellón de Monte 
Alto. 
 
1)¿Conoce el gobierno local las 
dificultades de accesibilidad del 
Pabellón de Monte Alto y las 
quejas de vecinos, entidades y 
deportistas ante estas dificulta-
des? 
 
 
2)Si es asi, ¿ha realizado alguna 
gestión el gobierno local ante la 
Xunta de Galicia para poner fin 
a estas dificultades? ¿Cuáles? 
¿Cuál ha sido el resultado de las 
mismas? 
 
3)De persistir esta situa-
ción,¿tiene previsto el gobierno 
local asumir la eliminación de 
las barreras que impiden el ac-
ceso a este Pabellón? Si es así, 

proxecto da praza de San Pa-
blo, Que ten previsto facer co 
orzamento asignado a esta 
obra? 
 
2-Pensa remodelar a praza? 
Cando e como? 
 
3-No caso de que se comprome-
ta a abordar a mellora deste 
espazo público, manterá o 
proxecto actual. 
 
Sétima.- Déficit de accesibili-
dade do pavillón de Monte Al-
to. 
 
 
1)Coñece o goberno local  as 
dificultades de accesibilidade 
do Pavillón de Monte Alto e as 
queixas de veciños, entidades e 
deportistas ante estas dificulta-
des? 
 
2)Se é asi, realizou algunha 
xestión o goberno local ante a 
Xunta de Galicia para poñer fin 
a estas dificultades? Cales? 
Cal foi o resultado das mes-
mas? 
 
 
3)De persistir esta situación,ten 
previsto o goberno local asumir 
a eliminación das barreiras que 
impiden o acceso a este Pavi-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

¿en qué plazo? 
 
Octava.- Déficit mantenimien-
to calles y mobiliario urbano. 
 
1)¿Conoce el señor alcalde y el 
gobierno local las quejas de los 
vecinos y vecinas ante la situa-
ción de abandono y deterioro de 
algunas calles y plazas de la 
ciudad? 
 
2)Si es así, ¿qué medidas piensa 
tomar el gobierno local? 
 
3)¿Es consciente el gobierno 
local del perjuicio que causa a 
ciertos servicios públicos –red 
de sumideros de pluviales- esta 
dejadez en el mantenimiento y 
la limpieza de la ciudad? 
 
4)Si es así, ¿ piensa tomar algu-
na medida para evitarlo? ¿Cuá-
les? ¿En qué plazo? 
 
Novena.-Piscina Agra del Or-
zán. 
 
1)¿Conoce el señor alcalde y el 
gobierno local la situación a la 
que se ha visto abocado el 
alumnado del IES Agra del Or-
zán a consecuencia del enfren-
tamiento entre Xunta y empresa 
concesionaria de la gestión de 
la piscina del Agra? 

llón? Se é así, en que prazo? 
 
Oitava.- Déficit mantemento 
rúas e mobiliario urbano. 
 
1)Coñece o señor alcalde e o 
goberno local as queixas dos 
veciños e veciñas ante a situa-
ción de abandono e deteriora-
ción dalgunhas rúas e prazas 
da cidade? 
 
2)Se é así, que medidas pensa 
tomar o goberno local? 
 
3)É consciente o goberno local 
do prexuízo que causa a certos 
servizos públicos -rede de su-
midoiros de pluviais- este dei-
xamento no mantemento e a 
limpeza da cidade 
 
4)Se é así,  pensa tomar algun-
ha medida para evitalo? Cales? 
En que prazo? 
 
Novena.-Piscina Agra do Or-
zán. 
 
 
1)Coñece o señor alcalde e o 
goberno local a situación á que 
se viu abocado o alumnado do 
IES Agra do Orzán a conse-
cuencia do enfrontamento entre 
Xunta e empresa concesionaria 
da xestión da piscina do Agra? 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
2)Si es así, ¿ha realizado alguna 
gestión el gobierno local ante la 
Xunta para que garantice el ac-
ceso del alumnado a las instala-
ciones deportivas construidas 
en terreno cedido por el institu-
to? ¿Cuáles? ¿Con qué resulta-
do? 
 
3)¿Ha realizado el gobierno  
local alguna gestión  ante la 
empresa concesionaria del poli-
deportivo del Agra del Orzán 
para que no perjudicasen los 
derechos del alumnado del IES? 
¿Cuáles?  ¿Con qué resultado? 
 
4)¿Tiene previsto el gobierno 
local plantear a la Xunta de Ga-
licia asumir desde el Concello 
la gestión de los  polideportivos 
autonómicos que existen en la 
ciudad? Si es así ¿Qué gestio-
nes está realizando el Ayunta-
miento en esta dirección? 
 
5) ¿Ha llevado a cabo el go-
bierno local algún estudio sobre 
el uso, de las instalaciones, las 
prestaciones, el personal y los 
abonados de estos polideporti-
vos autonómicos? Si es así, 
¿cuáles son las conclusiones de 
dicho estudio? 
 
Preguntas escritas formula-

 
 
2)Se é así, realizou algunha 
xestión o goberno local ante a 
Xunta para que garanta o acce-
so do alumnado ás instalacións 
deportivas construídas en te-
rreo cedido polo instituto? Ca-
les? Con que resultado? 
 
 
3)Realizou o goberno  local 
algunha xestión  ante a empre-
sa concesionaria do polidepor-
tivo do Agra do Orzán para que 
non prexudicasen os dereitos 
do alumnado do IES? Cales?  
Con que resultado? 
 
4)Ten previsto o goberno local 
expor á Xunta de Galicia asu-
mir desde o Concello a xestión 
dos  polideportivos autonómi-
cos que existen na cidade? Se é 
así Que xestións está a realizar 
o Concello nesta dirección? 
 
 
5) Levou a cabo o goberno lo-
cal algún estudo sobre o uso, 
das instalacións, as presta-
cións, o persoal e os abonados 
destes polideportivos autonó-
micos? Se é así, cales son as 
conclusións do devandito estu-
do? 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

das por el Grupo Municipald 
el Partido Popular (PP) 
 
Primera.- Tramitación Urba-
nística. 
 
1.-¿Cuál es la relación nominal, 
la fecha de presentación, y el 
estado de tramitación de planes 
especiales y estudios de detalle 
de iniciativa particular en la 
concejalía de Urbanismo? 
 
2.-¿Cuál es la relación nominal 
de las solicitudes de licencias 
de actividad económica y de 
edificación que hayan sido pre-
sentadas antes del 1 de agosto 
de 2015 y se encuentran aún 
pendientes de resolución? 
¿Cuáles son los motivos de la 
demora? 
 
Segunda.-Reformas plaza 
mercado Monte Alto. 
 
1.-¿En qué estado se encuentran 
las obras de reforma de la plaza 
sobre el mercado de Monte Alto 
y de las calles aledañas? 
 
Tercera.- Cuatro Caminos. 
 
1.-Ante el anuncio del Gobierno 
municipal de la modificación de 
la obra adjudicada del kiosko 
cívico de Cuatro Caminos, ¿ha 

 
Preguntas escritas formuladas 
polo Grupo Municipald o Par-
tido Popular (PP) 
 
Primeira.- Tramitación Urba-
nística. 
 
1.-Cal é a relación nominal, a 
data de presentación, e o esta-
do de tramitación de plans es-
peciais e estudos de detalle de 
iniciativa particular na conce-
llería de Urbanismo? 
 
2.-Cal é a relación nominal das 
solicitudes de licenzas de acti-
vidade económica e de edifica-
ción que fosen presentadas an-
tes do 1 de agosto de 2015 e 
atópanse aínda pendentes de 
resolución? Cales son os moti-
vos da demora? 
 
Segunda.-Reformas praza 
mercado Monte Alto. 
 
1.-En que estado atópanse as 
obras de reforma da praza so-
bre o mercado de Monte Alto e 
das rúas contiguas? 
 
Terceira.- Catro Camiños. 
 
1.-Ante o anuncio do Goberno 
municipal da modificación da 
obra adxudicada do kiosko cí-



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

comenzado los trámites para la 
elaboración de un nuevo pro-
yecto? 
 
2.-¿En qué plazo consideran 
que estará lista la nueva instala-
ción? 
 
3.-¿Qué programa funcional 
plantean para el edificio? 
 
Cuarta.- Viaje a China del 
Concejal Alberto Lema. 
 
1.-¿Cuál ha sido el coste y 
quién ha pagado el viaje del 
concejal Alberto Lema a China 
realizado en el mes de noviem-
bre de 2015?  
 
2.-¿Ha viajado alguna persona 
más del Ayuntamiento (funcio-
nario, asesor, etcétera) además 
de concejal y si es así, quién, 
con qué coste y quién lo ha pa-
gado? 
 
Quinta.- Iluminación Navide-
ña. 
 
1.-¿En cuántas calles de la ciu-
dad se ha instalado iluminación 
navideña?  
 
2.-¿Qué criterio se ha seguido 
para su instalación? 
 

vico de Catro Camiños, come-
zou os trámites para a elabora-
ción dun novo proxecto? 
 
 
2.-En que prazo consideran que 
estará lista a nova instalación? 
 
3.-Que programa funcional ex-
poñen para o edificio? 
 
Cuarta.- Viaxe a China do 
Concelleiro Alberto Lema. 
 
1.-Cal foi o custo e quen pagou 
a viaxe do concelleiro Alberto 
Lema a China realizado no mes 
de novembro de 2015?  
 
2.-Viaxou algunha persoa máis 
do Concello (funcionario, ase-
sor, etcétera) ademais de con-
celleiro e se é así, quen, con 
que custo e quen o pagou? 
 
 
Quinta.- Iluminación Do Na-
dal. 
 
1.-En cantas rúas da cidade 
instalouse iluminación do Na-
dal?  
 
 
2.-Que criterio seguiuse para a 
súa instalación? 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

3.-¿Cuántos elementos orna-
mentales se han instalado? 
 
5º.- Ruegos 
 
Ruego escrito presentado por 
el Grupo Municipal del Blo-
que Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas. 
 
Promover a recuperación, res-
tauración e rehabilitación da 
última casa do Concello de Oza 
na rúa Montes. 
 
No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las veintidós 
horas y once minutos, por la 
Presidencia se levanta la sesión, 
redactándose la presente acta 
que firman y autorizan la Al-
caldía Presidencia y el Secreta-
rio General; todo ello en con-
formidad con lo dispuesto en el 
artículo 110.2 del Real Decreto 
2568/86, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Entidades Locales.  

3.-Cantos elementos ornamen-
tais instaláronse? 
 
5º.- Rogos 
 
Rogo escrito presentado polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas. 
 
Promover a recuperación, res-
tauración e rehabilitación da 
última casa do Concello de Oza 
na rúa Montes. 
 
Ó non haber máis asuntos que 
tratar, e ás vinte e dúas horas e 
once minutos, a presidencia 
remata a sesión, e redáctase a 
presente acta que asinan e au-
torizan 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 or-
ganización, funcionamento e 
réxime xurídico das entidades 
locais.   

 
 
 


