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SESIÓN ORDINARIA DEL 
EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO PLENO DE 
FECHA ONCE DE ENERO DE 
DOS MIL DIECISÉIS 
 
 
En el Salón de Sesiones de las 
Casas Consistoriales de la ciudad 
de A Coruña, a once de enero de 
2016. Bajo la Presidencia del 
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente 
D. Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde y con la asistencia de 
los concejales, Dª María Rocío 
Fraga Sáenz, D. Xiao Varela 
Gómez, Dª Silvia Cameán 
Calvete, D. José Manuel Sande 
García, Dª María Eugenia 
Vieito Blanco. D. Alberto Lema 
Suárez, Dª Claudia Delso 
Carreira, D. Daniel Díaz 
Grandío, Dª María García 
Gómez, D. Carlos Negreira 
Souto, Dª Rosa María Gallego 
Neira, Dª Rosa María Lendoiro 
Otero, Dª Lucía Canabal Pérez, 
D. Miguel Lorenzo Torres, Dª 
María Begoña Freire Vázquez, 
D. Roberto Luis Coira Andrade, 
D. Martín Fernández Prado. D. 
Francisco José Mourelo 
Barreiro. Dª Mariel Padín 
Fernández, Dª María del Mar 
Barcón Sánchez, D. José 
Manuel García Pérez, Dª Silvia 
Longueira Castro, D. José 
Manuel Dapena Varela, Dª. 
Avia Veira González, se reunió, 
previa convocatoria 

 SESIÓN ORDINARIA DO 
EXCELENTÍSIMO 
CONCELLO PLENO DE DATA 
ONCE DE XANEIRO DE DOUS 
MIL DEZASÉIS 
 
 
No Salón de Sesións da Casa do 
Concello da cidade da Coruña, a 
once de xaneiro de 2016. Baixo a 
presidencia do, Excmo. Sr. 
Alcalde-Presidente D. Xulio Xosé 
Ferreiro Baamonde e coa 
asistencia dos concelleiros, Dª 
María Rocío Fraga Sáenz, D. 
Xiao Varela Gómez. Dª Silvia 
Cameán Calvete, D. José Manuel 
Sande García, Dª María Eugenia 
Vieito Blanco. D. Alberto Lema 
Suárez, Dª Claudia Delso 
Carreira, D. Daniel Díaz 
Grandío, Dª María García 
Gómez, D. Carlos Negreira 
Souto, Dª Rosa María Gallego 
Neira, Dª Rosa María Lendoiro 
Otero, Dª Lucía Canabal Pérez, 
D. Miguel Lorenzo Torres, Dª 
María Begoña Freire Vázquez, 
D. Roberto Luis Coira Andrade, 
D. Martín Fernández Prado, D. 
Francisco José Mourelo 
Barreiro, Dª Mariel Padín 
Fernández, Dª María del Mar 
Barcón Sánchez, D. José Manuel 
García Pérez, Dª Silvia 
Longueira Castro, D. José 
Manuel Dapena Varela, Dª. Avia 
Veira González, reuníuse, previa 
convocatoria 
regulamentariamente circulada, o 
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reglamentariamente circulada, el 
Excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria en primera convocatoria. 
 
Da fe del acto el infrascrito 
Secretario General del Pleno, 
don Manuel José Díaz Sánchez, 
hallándose además presente el 
Interventor General don Ángel 
David Murado Codesal. 
 
 
Siendo las diecisiete horas y dos 
minutos, por la Presidencia se 
declara abierta la sesión 
pasándose a tratar de los 
siguientes asuntos incluidos en el 
orden del día. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Bueno. 
 
Moi boa tarde a todos e a todas. 
Benvidas a esta Sesión Ordinaria 
do Pleno do Excelentísimo 
Concello da Coruña, e benvidas 
tanto concelleiros, concelleiras, 
traballadores municipais, público 
asistente e persoas que nos siguen 
a través da rede. 
 
Señor Secretario General 
 
Boas tardes. 
 
En primeiro lugar facer constar 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Bo. 
 
Moi boa tarde a todos e a todas. 
Benvidas a esta Sesión Ordinaria 
do Pleno do Excelentísimo 
Concello da Coruña, e benvidas 
tanto concelleiros, concelleiras, 
traballadores municipais, público 
asistente e persoas que nos 
seguen a través da rede. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Boas tardes. 
 
En primeiro lugar facer constar 
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que por parte da concelleira do 
Grupo Municipal Socialista, dona 
Eudoxia María Neira Fernández, 
comunicouse á Secretaría Xeral,  a 
imposibilidade de asistir a esta 
Sesión Plenaria desta tarde por 
unha cuestión familiar de carácter 
médico, que acreditará 
documentalmente, pidiendo 
disculpas a súa non asistencia. 
 
E tamén a disculpa do concelleiro 
do Grupo Municipal Socialista, 
don Fito Ferreiro que tamén se 
atopa en cama con gripe. 
 
I – PARTE RESOLUTIVA 
 
1 – Aprobación dos borradores 
das Actas. 
 
Aprobación dos borradores das 
Actas das sesiones anteriores: 
 
-Extraordinarias, de datas vinte e 
catro de novembro de dous mil 
quince e trinta de novembro de 
dous mil quince. 
 
-Ordinaria de data catorce de 
decembro de dous mil quince. 
 
-Extraordinaria e urxente, de data 
vinte e nove de decembro de dous 
mil quince. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 

que por parte da concelleira do 
Grupo Municipal Socialista, dona 
Eudoxia María Neira Fernández, 
comunicouse  á Secretaría Xeral, 
a imposibilidade de asistir a esta 
Sesión Plenaria desta tarde por 
unha cuestión familiar de 
carácter médico, que acreditará 
documentalmente, pedindo 
desculpas a súa non asistencia. 
 
E tamén a desculpa do concelleiro 
do Grupo Municipal Socialista, 
don Fito Ferreiro que tamén se 
atopa en cama con gripe. 
 
I - PARTE RESOLUTIVA 
 
1 - Aprobación dos borradores 
das Actas. 
 
Aprobación dos borradores das 
Actas das sesións anteriores: 
 
-Extraordinarias, de datas vinte e 
catro de novembro de dous mil 
quince e trinta de novembro de 
dous mil quince. 
 
-Ordinaria de data catorce de 
decembro de dous mil quince. 
 
-Extraordinaria e urxente, de data 
vinte e nove de decembro de dous 
mil quince. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
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Algunha observación ás Actas? 
 
Non? Aprobamos, entonces, os 
borradores das Actas?  
 
Moi ben, moitas grazas. 
 
Señor Secretario General 
 
Comunicacións da Alcaldía. 
 
A las diecisiete horas y tres 
minutos, entra en el Salón de 
Sesiones la señora Gallego 
Neira. 
 
2 – Comunicaciones Alcaldía 
 
Asunto: Comunicado de la 
Alcaldía sobre la violencia 
machista. 
 

Intervenciones  
 
Presidencia 
 
2 – Comunicaciones Alcaldía. 
 
Comunicado de la Alcaldía 
sobre la violencia machista. 
 
En el Pleno del pasado 14 de 
octubre se aprobó por unanimidad 
una moción conjunta sobre la 
violencia de género durante el 
periodo estival, y el interés común 
en avanzar en A Coruña cara una 
realidad sen violencias machistas. 
 
 

Algunha observación ás Actas? 
 
Non? Aprobamos, entón, os 
borradores das Actas?  
 
Moi ben, moitas grazas. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Comunicacións da Alcaldía. 
 
Ás dezasete horas e tres minutos, 
entra no Salón de Sesións a 
señora Gallego Neira. 
 
 
2 - Comunicacións Alcaldía 
 
Asunto: Comunicado da Alcaldía 
sobre a violencia machista. 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
2 – Comunicacións Alcaldía. 
 
Comunicado da Alcaldía sobre a 
violencia machista. 
 
No Pleno do pasado 14 de 
outubro aprobouse por 
unanimidade unha moción 
conxunta sobre a violencia de 
xénero durante o periodo estival, 
e o interese común en avanzar na 
Coruña cara unha realidade sen 
violencias machistas. 
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Dentro de los compromisos 
adquiridos, uno de ellos era el de 
iniciar cada Pleno ordinario 
guardando tantos minutos de 
silencio como personas fosen 
asasinadas polo machismo desde o 
anterior Pleno. 
 
(Lamentablemente, un Pleno 
máis, temos que volver a gardar 
un minuto de silencio por cada 
unha das vítimas que a 
continuación se relacionan. 
 
Por lo que se comunica que en el 
próximo Pleno ordinario del día 
11 de enero, se guardará un 
minuto de silencio por cada una 
de las víctimas que a continuación 
se relacionan: 
 
1.16/12/2015. Coral González 
García, 44 años. Zaragoza 
(Aragón). 
 
2.23/12/2015. Mónica E. D., 37 
años. Villena (Alicante, 
Comunidad Valenciana). 
 
3.29/12/2015. Marina R.B., 69 
años. Mos (Pontevedra. Galicia). 
 
4.31/12/2015. Dima Mouaihat, 23 
años. Adra (Almería. Andalucía). 
 
5 y 6. 24/12/2015. Anna 
Nadolska, 31 años y Maja 
Nadolska, 9 meses. Torrevieja 
(Alicante. Comunidad 
Valenciana). 

Dentro dos compromisos 
adquiridos, un deles era o de 
iniciar cada Pleno ordinario 
gardando tantos minutos de 
silencio como persoas fosen 
asasinadas polo machismo desde 
o anterior Pleno. 
 
(Lamentablemente, un Pleno 
máis, temos que volver a gardar 
un minuto de silencio por cada 
unha das vítimas que a 
continuación se relacionan. 
 
Polo que se comunica que no 
vindeiro Pleno Ordinario do día 
11 de xaneiro, gardarase un 
minuto de silencio por cada unha 
das vítimas que a continuación se 
relacionan: 
 
1.16/12/2015. Coral González 
García, 44 anos. Zaragoza 
(Aragón). 
 
2.23/12/2015. Mónica E. D., 37 
anos. Villena (Alicante, 
Comunidade Valenciá). 
 
3.29/12/2015. Marina R.B., 69 
anos. Mos (Pontevedra. Galicia). 
 
4.31/12/2015. Dima Mouaihat, 23 
anos. Adra (Almería. Andalucía). 
 
5 e 6. 24/12/2015. Anna 
Nadolska, 31 anos e Maja 
Nadolska, 9 meses. Torrevieja 
(Alicante. Comunidade Valenciá). 
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7.04/01/2016. Mariana Carmen 
Radú, 43 años. Madrid 
(Comunidad de Madrid). 
 
8.05/01/2016. Silvia García S., 33 
años. Galápagos (Guadalajara, 
Castilla-La Mancha). 
 
Isto fan un total de 8 minutos de 
silencio. 
 
INCIDENCIA: Se procede a 
guardar los 8 minutos de 
silencio. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Secretario General 
 
ÁREA DE REGENERACIÓN 
URBANA Y DERECHO A LA 
VIVIENDA 
 
3 – Aprobación inicial 
modificación puntual del 
PGOM 2013. 
 
Asunto: Aprobación inicial del 
documento denominado  
“Modificación puntual del PGOM 
2013 en la Plaza de José Toubes 
Pego para la previsión de una 
parcela de equipamiento público. 
Documento para aprobación 
inicial. Diciembre 2015”. 
  

7.04/01/2016. Mariana Carmen 
Radú, 43 anos. Madrid 
(Comunidade de Madrid). 
 
8.05/01/2016. Silvia García S., 33 
anos. Galápagos (Guadalajara, 
Castilla-La Mancha). 
 
Isto fai un total de 8 minutos de 
silencio. 
 
INCIDENCIA: Procédese a 
gardar os 8 minutos de silencio. 
 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
ÁREA DE REXENERACIÓN 
URBANA E DEREITO Á 
VIVENDA 
 
3 – Aprobación inicial do 
documento denominado 
“Modificación do PXOM 2013”. 
 
Asunto.- Aprobación inicial do 
documento denominado 
“Modificación puntual do PXOM 
2013 na Praza de José Toubes 
Pego para a revisión dunha 
parcela de equipamento público 
Documento para aprobación 
inicial. Decembro 2015”. 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 7 - 
 

 
 

Sinalar únicamente que require 
maioría absoluta legal y el 
proyecto se informa 
preceptivamente. 
 
Este asunto que ha sido 
dictaminado por la Comisión 
Informativa de Rexeneración 
Urbana e Dereito a Vivenda, 
con el voto a favor de los 
Grupos Municipales de Marea 
Atlántica y Socialista y la 
abstención del Grupo Municipal 
Popular,  propone al Pleno 
Municipal para que  adopte con 
la mayoría absoluta legal 
preceptiva los acuerdos 
siguientes: 
 

Acuerdo 
 

Primero.- Aprobar inicialmente el 
documento denominado 
"Modificación puntual del PGOM 
2013 en la plaza de José Toubes 
Pego, para la previsión de una 
parcela de equipamiento público. 
Documento para aprobación 
inicial. Diciembre 2015". 
 
Segundo.- Ordenar la diligencia 
del documento. 
 
Tercero.- Solicitar los informes 
sectoriales necesarios y someter el 
documento al trámite de 
información pública mediante la 
inserción de los correspondientes 
anuncios en el Diario Oficial de 
Galicia y en dos periódicos de los 

Sinalar únicamente que require 
maioría absoluta legal  e o 
proxecto se informa 
preceptivamente. 
 
Este asunto que foi ditaminado 
pola Comisión Informativa de 
Rexeneración Urbana e Dereito 
á Vivenda, co voto a favor dos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica e Socialista e a 
abstención do Grupo Municipal 
Popular, propón ao Pleno 
Municipal para que adopte coa 
maioría absoluta legal preceptiva 
os acordos seguintes: 
 
 
 

Acordo 
 

Primeiro.- Aprobar inicialmente o 
documento denominado 
"Modificación puntual do PXOM 
2013 na praza de José Toubes 
Pego, para a previsión dunha 
parcela de equipamento público. 
Documento para aprobación 
inicial. Decembro 2015". 
 
Segundo.- Ordenar a dilixencia 
do documento. 
 
Terceiro.- Solicitar os informes 
sectoriais necesarios e someter o 
documento ao trámite de 
información pública mediante a 
inserción dos correspondentes 
anuncios no Diario Oficial de 
Galicia e en dous xornais dos de 
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de mayor difusión en la provincia. 
 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor secretario. 
Ten a palabra, entonces, o 
concelleiro de Rexeneración 
Urbana. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas, alcalde. 
 
Bueno. Como indicaba o 
secretario, se trae a aprobación de 
Pleno, un punto que require 
maioría absoluta, que sería 
aprobación inicial do documento 
denominado Modificación puntual 
do PXOM 2013, na praza de José 
Toubes Pego, para a previsión 
dunha parcela de equipamento 
público, documento para 
aprobación inicial, decembro de 
2015. 
 
Bueno. Facer fincapé, 
simplemente de que se trata dun 
cambio de uso e que este punto, 
bueno, non vai máis alá, de 
aprobar inicialmente o proceso 
para modificación do uso do 
suelo.  
 
 

maior difusión na provincia. 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor secretario. 
Ten a palabra, entonces, o 
concelleiro de Rexeneración 
Urbana. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas, alcalde. 
 
Bo. Como indicaba o secretario, 
tráese a aprobación de Pleno, un 
punto que require maioría 
absoluta, que sería aprobación 
inicial do documento denominado 
Modificación puntual do PXOM 
2013, na praza de José Toubes 
Pego, para a previsión dunha 
parcela de equipamento público, 
documento para aprobación 
inicial, decembro de 2015. 
 
 
Bo. Facer fincapé, simplemente 
de que se trata dun cambio de uso 
e que este punto, bo, non vai máis 
alá, de aprobar inicialmente o 
proceso para modificación do uso 
do solo.  
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Presidencia 
 
Moitas grazas, concelleiro. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Saudar a todos os que nos están 
vendo por streaming, ás persoas 
que nos acompañan neste Salón 
de Plenos e a Corporación 
Municipal. 
 
Ben, en primeiro lugar, desde o 
Grupo Municipal do BNG, o que 
temos que dicir é que, 
efectivamente nós advertiramos, 
xa no pasado de que era necesaria 
esta modificación puntual do 
PXOM, na praza de José Toubes, 
para, pois,  realizar calquera tipo 
de actuación no edificio que 
actualmente existe na praza José 
Toubes que, todos chamamos 
Praza de Catro Camiños. 
 
 
É necesaria esta modificación 
puntual porque, efectivamente, o 
edificio está situado nun espazo 
verde público, onde, pois, non 
debería ou non podería ir 
ningunha edificación e, polo tanto, 
era requerido este paso. 
 
Nese sentido concordamos coa 
modificación puntual, porque 

Presidencia 
 
Moitas grazas, concelleiro. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Saudar a todos os que  están a 
vernos por streaming, ás persoas 
que nos acompañan neste Salón 
de Plenos e a Corporación 
Municipal. 
 
Ben, en primeiro lugar, desde o 
Grupo Municipal do BNG, o que 
temos que dicir é que, 
efectivamente nós advertiramos, 
xa no pasado de que era 
necesaria esta modificación 
puntual do PXOM, na praza de 
José Toubes, para, pois,  realizar 
calquera tipo de actuación no 
edificio que actualmente existe na 
praza José Toubes que, todos 
chamamos Praza de Catro 
Camiños. 
 
É necesaria esta modificación 
puntual porque, efectivamente, o 
edificio está situado nun espazo 
verde público, onde, pois, non 
debería ou non podería ir 
ningunha edificación e, polo 
tanto, era requirido este paso. 
 
Nese sentido concordamos coa 
modificación puntual, porque 
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precisa legalmente. É unha 
modificación puntual para 
equipamento dotacional de 
continxencia. E, neste sentido, 
bueno, como é de continxencia e o 
equipamento dotacional de 
continxencia é un pouco caixón 
desastre, non se sabe… Sabemos 
que ten que ser un uso público, 
pero non se sabe exactamente 
destinado a que. 
 
A min, si me gustaría que, neste 
Pleno se especificase os usos que 
vai ter esta parcela, esta 
edificación que se ten previsto 
rehabilitar, porque eu creo que si 
que, ainda que non é algo que 
hoxe se vaia a determinar por esta 
modificación, o que vai ir dentro 
dese edificio, si que é importante 
para o coñecemento de todas e de 
todos. Porque non é o mesmo 
destinalo a un uso veciñal que a 
outro tipo de usos. 
 
Así que gustaríanos desde o 
Grupo Municipal do BNG, que si, 
que se fixese explícito, aquí, neste 
Pleno, o que se ten pensado facer 
con ese edificio. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 

precisa legalmente. É unha 
modificación puntual para 
equipamento dotacional de 
continxencia. E, neste sentido, bo, 
como é de continxencia e o 
equipamento dotacional de 
continxencia é un pouco caixón 
desastre, non se sabe … Sabemos 
que ten que ser un uso público, 
pero non se sabe exactamente 
destinado a que. 
 
A min, si me gustaría que, neste 
Pleno se especificase os usos que 
vai ter esta parcela, esta 
edificación que se ten previsto 
rehabilitar, porque eu creo que si 
que, ainda que non é algo que 
hoxe se vaia a determinar por 
esta modificación, o que vai ir 
dentro dese edificio, si que é 
importante para o coñecemento 
de todas e de todos. Porque non é 
o mesmo destinalo a un uso 
veciñal que a outro tipo de usos. 
 
Así que gustaríanos desde o 
Grupo Municipal do BNG, que si, 
que se fixese explícito, aquí, neste 
Pleno, o que se ten pensado facer 
con ese edificio. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
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Señor Dapena Varela 
 
Muchas gracias, señor Alcalde. 
 
Saludos a los miembros de la 
Corporación, al personal 
municipal, a los medios de 
comunicación y a los vecinos que 
nos siguen en directo y a través 
del streaming. 
 
La alteración que se propone se 
justifica en la mejora de las 
condiciones urbanísticas del 
barrio de Cuatro Caminos, 
ampliando la oferta de 
equipamiento público. 
 
En una de las visitas giradas  por 
el Grupo Municipal Socialista, 
antes de las elecciones, dentro de 
la iniciativa “Reiniciar Coruña” al 
barrio de Cuatro Caminos,  nos 
hicimos eco, en aquella visita de 
las demandas de los residentes en 
la zona, que destacaba la 
necesidad de una adecuada 
dotación en el centro cívico. 
Urgían al mantenimiento de esta 
instalación, así como, al 
mantenimiento continuo y 
acondicionamiento del mismo, 
para que pudiera ofrecer una 
atención y una oferta de ocio 
adecuada a los usuarios.  
 
Nos preocupa, también, porque 
nos lo trasladaron en aquella 
ocasión los vecinos, la ocupación 
de espacio público que se 

Señor Dapena Varela 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Saúdos aos membros da 
Corporación, ao persoal 
municipal, aos medios de 
comunicación e aos veciños que 
nos seguen en directo e a través 
do streaming. 
 
A alteración que se propón 
xustifícase na mellora das 
condicións urbanísticas do barrio 
de Catro Camiños, ampliando a 
oferta de equipamento público. 
 
 
Nunha das visitas xiradas  polo 
Grupo Municipal Socialista, antes 
das eleccións, dentro da iniciativa 
“Reiniciar Coruña” ao barrio de 
Catro Camiños,  fixémonos eco, 
naquela visita das demandas dos 
residentes na zona, que destacaba 
a necesidade dunha adecuada 
dotación no centro cívico. Urxían 
ao mantemento desta instalación, 
así como, ao mantemento 
continuo e acondicionamento do 
mesmo, para que puidese ofrecer 
unha atención e unha oferta de 
lecer adecuada aos usuarios.  
 
 
 
Preocúpanos, tamén, porque nolo 
trasladaron naquela ocasión os 
veciños, a ocupación de espazo 
público que se orixinaba na Praza 
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originaba en la Plaza de Cuatro 
Caminos, donde,  según ellos, 
había un local. Se suponía que se 
referían al Remanso, que estaba 
ocupando más espacio público 
que el permitido y limitando la 
movilidad de los usuarios de esa 
zona. 
 
También nos habíamos hecho a 
aquellas visitas, de las quejas de 
los vecinos por abandono de la 
Plaza de San Pedro de Mezonzo. 
Demandaban mayor 
mantenimiento, mayor limpieza y 
obras  de mejora en ese entorno.  
 
Ahora tienen ustedes en mente 
una remodelación en la zona de 
Remanso, que con otro proyecto, 
también  pensaba abordar el 
Partido Popular, en aquel 
momento en el gobierno. 
 
Se han levantado, entendemos, 
falsas expectativas en los vecinos 
con esas obras que ustedes 
pretenden realizar en el Remanso, 
porque muchas personas piensan 
que tienen carácter inmediato, y 
realmente no es así. 
 
En la documentación obrante en el 
expediente de Urbanismo, 
referente al asunto que hoy se trae 
a Pleno, se refiere a que el equipo 
de gobierno pretende dedicar el 
año 2016, tan solo a  la presente 
modificación urbanística y que la 
inversión prevista, en la que se 

de Catro Camiños, onde,  
segundo eles, había un local. 
Supoñíase que se referían ao 
Remanso, que estaba a ocupar 
máis espazo público que o 
permitido e limitando a 
mobilidade dos usuarios desa 
zona. 
 
Tamén nos faciamos a aquelas 
visitas, das queixas dos veciños 
por abandono da Praza de San 
Pedro de Mezonzo. Demandaban 
maior mantemento, maior limpeza 
e obras  de mellora nesa 
contorna.  
 
Agora teñen vostedes en mente 
unha remodelación na zona de 
Remanso, que con outro proxecto, 
tamén  pensaba abordar o 
Partido Popular, naquel momento 
no goberno. 
 
Levantáronse, entendemos, falsas 
expectativas nos veciños con esas 
obras que vostedes pretenden 
realizar no Remanso, porque 
moitas persoas pensan que teñen 
carácter inmediato, e realmente 
non é así. 
 
Na documentación obrante no 
expediente de Urbanismo, 
referente ao asunto que hoxe se 
trae a Pleno, refírese a que o 
equipo de goberno pretende 
dedicar o ano 2016, tan só á  
presente modificación urbanística 
e que o investimento previsto, na 
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apunta una cantidad  de 220 mil 
euros, piensan ustedes 
desarrollarla en la anualidad del 
2017.  
 
Por eso nos sorprendió, que 
siendo así, dándoles ustedes 
mismos estos plazos, pospongan 
sine die, otras actuaciones 
conexas recogidas en el propio 
expediente administrativo. En él 
se indica que en la superficie de 
espacio libre queda disminuida  y 
dice que la modificación que se 
propone en los terrenos ocupados 
por la actual instalación  de 
hostelería y la acera hacia la 
fuente, no afectará, esa 
modificación, a las zonas 
ajardinadas. 
 
Se indica, que la superficie que se 
pierde de espacio libre, por la 
recalificación urbanística por la 
parcela de equipamiento, podría 
incrementarse recalificando, como 
tal, el espacio necesario debajo del 
puente de Alfonso Molina, que 
admitiría la realización de zonas 
de estancia o esparcimiento 
cubiertas y la plantación de 
parterres con césped y con 
especies arbustivas de bajo porte. 
 
 
Es una lástima, a nuestro 
entender, que no se aproveche esta 
ocasión, para llevar a cabo esas 
actuaciones de modo global y 
conjunto. Entendemos que tiempo 

que se apunta unha cantidade  de 
220 mil euros, pensan vostedes 
desenvolvela na anualidade do 
2017.  
 
Por iso sorprendeunos, que sendo 
así, dándolles vostedes mesmos 
estes prazos, pospoñan sine die, 
outras actuacións conexas 
recollidas no propio expediente 
administrativo. Nel indícase que 
na superficie de espazo libre 
queda diminuída  e di que a 
modificación que se propón nos 
terreos ocupados pola actual 
instalación de hostalería e a 
beirarrúa cara á fonte, non 
afectará, esa modificación, ás 
zonas axardinadas. 
 
 
Indícase, que a superficie que se 
perde de espazo libre, pola 
recalificación urbanística pola 
parcela de equipamento, podería 
incrementarse recalificando, 
como tal, o espazo necesario 
debaixo da ponte de Alfonso 
Molina, que admitiría a 
realización de zonas de estancia 
ou pasatempo cubertas e a 
plantación de parterres con 
céspede e con especies arbustivas 
de baixo porte. 
 
É unha mágoa, ao noso entender, 
que non se aproveite esta ocasión, 
para levar a cabo esas actuacións 
de modo global e conxunto. 
Entendemos que tempo habería 
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habría para ello, y el propio 
tiempo dirá, si es o no acertado 
posponer ese posible  y necesario 
incremento de espacio libre,  en la 
zona, recalificando como tal ese 
espacio debajo del puente Alfonso 
Molina, ampliando las zonas de 
esparcimiento, las zonas de 
estancia y las zonas verdes. Lo 
cual vemos útil y, a la vez 
necesario. 
 
En ningún momento, dentro del 
expediente se indica, como 
también ha reseñado la 
representante del Grupo del 
Bloque Nacionalista Galego, a 
qué se va a dedicar  esa inversión 
de 220 mil euros que se señala. 
No sabemos el destino final. 
 
Pero estando demostrando 
ustedes, una falta de diligencia tan 
notable en la gestión, entendemos 
que es mejor que sean ustedes 
mismos, los que se pongan en 
evidencia, en lugar de 
proporcionarles, en este momento, 
una excusa victimista, que no hace 
o no pueden hacer, porque no les 
dejamos, o les ponemos algún tipo 
de atrancos. 
 
Desde luego les vamos a permitir 
esta recalificación urbanística, 
esta recalificación puntual del 
Plan General, en la esperanza de 
que puedan culminar todo el curso 
procedimental en el año 2016 y 
efectivamente, puedan disponer 

para iso, e o propio tempo dirá, 
se é ou non acertado pospoñer ese 
posible  e necesario incremento 
de espazo libre, na zona, 
recalificando como tal ese espazo 
debaixo da ponte Alfonso Molina, 
ampliando as zonas de lecer, as 
zonas de estancia e as zonas 
verdes. O cal vemos útil e, á vez 
necesario. 
 
 
En ningún momento, dentro do 
expediente indícase, como tamén 
apuntou a representante do 
Grupo do Bloque Nacionalista 
Galego, a que se vai  dedicar ese 
investimento de 220 mil euros que 
se sinala. Non sabemos o destino 
final. 
 
Pero estando a demostrar 
vostedes, unha falta de dilixencia 
tan notable na xestión, 
entendemos que é mellor que 
sexan vostedes mesmos, os que se 
poñan en evidencia, en lugar de 
proporcionarlles, neste momento, 
unha escusa victimista, que non 
fai ou non poden facer, porque 
non lles deixamos, ou lles 
poñemos algún tipo de atrancos. 
 
Desde logo ímoslles a permitir 
esta recualificación urbanística, 
esta recualificación puntual do 
Plan Xeral, na esperanza de que 
poidan culminar todo o curso 
procedimental no ano 2016 e 
efectivamente, poidan dispoñer os 



 
 
 
 
 
 
 

- 15 - 
 

 
 

los vecinos, de nuevo 
equipamiento público en el 2017, 
cuyo destino esperemos concreten 
de modo dialogado y 
consensuado, porque hasta el 
momento nada sabemos. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena.  
 
Polo Grupo Popular, señor 
Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Buenas tardes a todas las personas 
que están en esta sala y a los que 
nos siguen por streaming y, 
bueno, volver a recordar que 
estamos hoy ante una nueva 
sesión vacía de contenido, otra 
vez más, un mes más, sin ningún 
asunto de gestión de los que 
pueden ser, desarrollar el 
programa de la Marea. En el 
Orden del Día sólo figura este 
asunto, ya  comenzado por el 
gobierno anterior. Esta 
modificación, la parte ambiental y 
la contratación de esta 
modificación, ya se había hecho 
con el gobierno anterior. 
 
Este es un trámite del 
procedimiento en el que nosotros 
entendemos que además, se dan 
pasos para atrás y se empeora la 

vecinos, de novo equipamento 
público no 2017, cuxo destino 
esperemos concreten de modo 
dialogado e consensuado, porque 
ata o momento nada sabemos. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena.  
 
Polo Grupo Popular, señor 
Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Boas tardes a todas as persoas 
que están nesta sala e aos que nos 
seguen por streaming e, bo, 
volver lembrar que estamos hoxe 
ante unha nova sesión baleira de 
contido, outra vez máis, un mes 
máis, sen ningún asunto de 
xestión dos que poden ser, 
desenvolver o programa da 
Marea. Na Orde do Día só figura 
este asunto, xa  comezado polo 
goberno anterior. Esta 
modificación, a parte ambiental e 
a contratación desta 
modificación, xa se fixo co 
goberno anterior. 
 
 
Este é un trámite do 
procedemento no que nós 
entendemos que ademais, danse 
pasos para atrás e empeórase a 
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situación anterior. 
 
Nada nuevo, ningún proyecto 
nuevo de la Marea y un Pleno 
más, en el que llevamos, un mes 
más, sólo preocupándonos de las 
fotos y de efectos mediáticos, pero 
no, de solucionar los problemas de 
los vecinos. 
 
Que pena, por ejemplo, no 
aprovechar este Pleno para traer la 
estrategia integrada de desarrollo 
urbano sostenible. Una gran 
ocasión perdida para tener algún 
documento. Lo que pasa que, 
luego ya hablaremos de cómo se 
ha ejecutado y por qué no está. 
 
 
A este Pleno tampoco traemos los 
presupuestos. Un mes más. Unos 
presupuestos que han tenido que 
prorrogar. Podían haber 
prorrogado la estrategia integrada 
también, que nos hubiese ido 
mejor. Donde tenemos un recorte 
de 57 millones de euros, ocultado 
en la web, ocultado en las redes 
sociales y es la decisión más 
trascendente que han tomado en 
seis meses. 
 
Llevan siete meses, ahora, con las 
vallas en el solar y siete meses sin 
presupuesto. La primera vez en 
treinta y dos años años, con el 
recorte que esto significa para las 
entidades sociales y para las 
asociaciones. 

situación anterior. 
 
Nada novo, ningún proxecto novo 
da Marea e un Pleno máis, no que 
levamos, un mes máis, só 
preocupándonos das fotos e de 
efectos mediáticos, pero non, de 
solucionar os problemas dos 
veciños. 
 
Que pena, por exemplo, non 
aproveitar este Pleno para traer a 
estratexia integrada de 
desenvolvemento urbano 
sustentable. Unha gran ocasión 
perdida para ter algún 
documento. O que pasa que, logo 
xa falaremos de como se executou 
e por que non está. 
 
A este Pleno tampouco traemos os 
orzamentos. Un mes máis. Uns 
orzamentos que tiveron que 
prorrogar. Podían prorrogar a 
estratexia integrada tamén que 
nos fose mellor. Onde temos un 
recorte de 57 millóns de euros, 
ocultado na web, ocultado nas 
redes sociais e é a decisión máis 
transcendente que tomaron en 
seis meses. 
 
 
Levan sete meses, agora, cos 
valos no solar e sete meses sen 
orzamento. A primeira vez en 
trinta e dous anos, co recorte que 
isto significa para as entidades 
sociais e para as asociacións. 
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Y un presupuesto que además 
nadie conoce. No sé dónde está 
ese ordenador, pero harán como 
con el EIDUS. Aparecerá el día 
anterior sin que nadie lo pueda ver 
antes en su ordenador. 
 
Pero volviendo a la modificación 
del Plan General para la zona esta 
de Cuatro Caminos, donde estaba 
previsto construir un kiosco cívico 
que como decía, ya había sido 
gestionado, lo que nos proponen 
es hacer un cambiazo, engañar y 
cambiar a los vecinos de Cuatro 
Caminos, donde había un kiosco 
de actividades cívicas de 1,1 
millones de euros, un kiosco que 
dejaba mejor accesibilidad de la 
plaza al jardín, que eliminaba a 
los elementos y que ocupaba 
menos zona libre, ahora nos 
plantean mantener la ocupación 
actual y gastar 220 mil euros para 
un lavado de cara del edificio 
actual. 
 
Como digo, llevan así siete meses 
con las vallas, porque han anulado 
una concesión ya adjudicada, un 
contrato ya adjudicado de obras y 
seguirán así, por lo que nos 
adelantan dos años que, como 
bien decía el portavoz socialista, 
con su capacidad de gestión ya 
veremos cuántos son. 
 
Pero lo que están cambiando es un 
proyecto que estaba consensuado 
con los vecinos, que estaba 

E un orzamento que ademais 
ninguén coñece. Non sei onde está 
ese computador, pero farán como 
co EIDUS. Aparecerá o día 
anterior sen que ninguén o poida 
ver antes no seu computador. 
 
Pero volvendo á modificación do 
Plan Xeral para a zona esta de 
Catro Camiños, onde estaba 
previsto construír un quiosco 
cívico que como dicía, xa fora 
xestionado,o que nos propoñen é 
facer un cambiazo, enganar e 
cambiar aos veciños de Catro 
Camiños, onde había un quiosco 
de actividades cívicas de 1,1 
millóns de euros, un quiosco que 
deixaba mellor accesibilidade da 
praza ao xardín, que eliminaba 
aos elementos e que ocupaba 
menos zona libre, agora 
proponnos manter a ocupación 
actual e gastar 220 mil euros 
para un lavado de fronte do 
edificio actual. 
 
Como digo, levan así sete meses 
cos valos, porque anularon unha 
concesión xa adxudicada, un 
contrato xa adxudicado de obras 
e seguirán así, polo que nos 
adiantan dous anos que, como 
ben dicía o portavoz socialista, 
coa súa capacidade de xestión xa 
veremos cantos son. 
 
Pero o que están a cambiar é un 
proxecto que estaba acordado cos 
veciños, que estaba falado, que 
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hablado, que estaba consensuado 
con la gente. Lo han cambiado por 
un capricho político de la Marea, 
sin hablar con nadie, sin hablar 
con la Asociación de Vecinos y 
sin hablar con los verdaderos 
interesados ,que como bien decía, 
el Partido Socialista, lo que 
quieren es mejores dotaciones y 
mejores equipamientos. Pero esto, 
la desgracia y la preocupación que 
tenemos, es que es una constante 
general en la ciudad. Hoy 
protestaban los de Monte Alto por 
algo similar.Una plaza que estaba 
allí adjudicada, perdón, licitada en 
este caso y que era muy necesaria 
y hoy tenemos que aguantar las 
goteras, pues, lo mismo, la de San 
Pablo, lo mismo, la Rosaleda, lo 
mismo. Todo es suspender, 
encoger, limitar y reducir con 
poquísima ambición, lo que son 
los proyectos de la ciudad. Y  
sinceramente esto es lo que de 
verdad nos preocupa.Ver como 
los proyectos o se empeoran, o se 
suspenden, o se cancelan. Que no 
hay alternativas ni proyectos 
nuevos, que no hay presupuesto 
para ejecutar nada nuevo, que en 
siete meses no se ha contratado 
ningún proyecto, que sepamos, 
porque no ha habido licitaciones 
públicas, y a cambio, subida de 
impuestos de 8 millones y recortar 
las obras que estaban en marcha y 
las necesidades que estaban 
habladas con los vecinos. 
 

estaba consensuado coa xente. 
Cambiárono por un capricho 
político da Marea, sen falar con 
ninguén, sen falar coa Asociación 
de Veciños e sen falar cos 
verdadeiros interesados, que 
como ben dicía, o Partido 
Socialista, o que queren é 
mellores dotacións e mellores 
equipamentos. Pero isto, a 
desgraza e a preocupación que 
temos, é que é unha constante 
xeneral na cidade. Hoxe 
protestaban os de Monte Alto por 
algo similar. Unha praza que 
estaba alí adxudicada, perdón, 
licitada neste caso e que era moi 
necesaria e hoxe temos que 
aguantar as pingueiras, pois, o 
mesmo, a de San Pablo, o mesmo, 
a Rosaleda, o mesmo. Todo é 
suspender, encoller, limitar e 
reducir con pouquísima ambición, 
o que son os proxectos da cidade. 
E  sinceramente isto é o que de 
verdade nos preocupa. Ver como 
os proxectos ou se empeoran, ou 
se suspenden, ou se cancelan. Que 
non hai alternativas nin proxectos 
novos, que non hai orzamento 
para executar nada novo, que en 
sete meses non se contratou 
ningún proxecto, que saibamos, 
porque non houbo licitacións 
públicas, e a cambio, subida de 
impostos de 8 millóns e recortar 
as obras que estaban en marcha e 
as necesidades que estaban 
faladas cos veciños. 
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Sinceramente, como le digo en 
todos los plenos, lo que le 
pedimos es que trabajen. Que 
propongan alguna cosa, que 
traigan algún proyecto y que dejen 
de cancelar, anular y suspender  
las obras que estaban, incluso 
adjudicadas. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. 
 
Señor Xiao Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas, alcalde. 
 
Bueno.  
 
Cambiazo, señor Fernández 
Prado, si, pero cambiazo de algo 
manifestamente ilegal, por algo 
que cumpre os procedementos 
urbanísticos. Nós queremos dotar 
ao Barrio de Catro Camiños do 
equipamento que merece, por 
suposto. Un edificio que permita 
os usos socio-comunitarios y que 
funcione como intercambiadores 
de transporte público, nun dos 
nodos máis transitados da cidade. 
Pero queremos facelo ben, 
queremos facelo con sentidiño, 
respetando a legalidade 
urbanística, aproveitando ao 

Sinceramente, como lle digo en 
todos os plenos, o que lle pedimos 
é que traballen. Que propoñan 
algunha cousa, que traian algún 
proxecto e que deixen de 
cancelar, anular e suspender as 
obras que estaban, mesmo 
adxudicadas. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. 
 
Señor Xiao Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas,  alcalde. 
 
Bo.  
 
Cambiazo, señor Fernández 
Prado, si, pero cambiazo de algo 
manifestamente ilegal, por algo 
que cumpre os procedementos 
urbanísticos. Nós queremos dotar 
ao Barrio de Catro Camiños do 
equipamento que merece, por 
suposto. Un edificio que permita 
os usos socio-comunitarios e que 
funcione como intercambiadores 
de transporte público, nun dos 
nodos máis transitados da cidade. 
Pero queremos facelo ben, 
queremos facelo con sentidiño, 
respectando a legalidade 
urbanística, aproveitando ao 
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máximo os recursos públicos, 
rehabilitando e poñendo en valor 
o edificio preexistente, 
modernizando e reducindo o seu 
impacto visual, nunha zona pola 
que transcorre o trazado inglés do 
Camiño de Santiago.  
 
E para facer todo isto, cómpre 
facer as cousas ben. Atopámonos, 
ao coller as rendas deste concello, 
con outro procedemento 
urbanístico irregular. Outro máis. 
Unha obra licitada para a 
construción dun edificio nun solo 
que non o permitía. Un solo 
clasificado como zona verde, no 
que o Plan Xeral só permite 
quioscos de música, prensa ou 
subministro de bebidas. Poden ler 
o articulado, se non o coñecen. 
 
Por isto, traemos este punto para 
aprobación do Pleno, porque é 
obrigado respectar os 
procedementos urbanísticos, señor 
Fernández Prado. 
 
Parece mentira e sorprendente que 
unha persoa da súa experiencia 
non o teña claro, porque poñer o 
carro antes que os bois, é pan para 
hoxe e fame para mañá. E por 
desgraza, temos mostra suficiente 
nesta cidade, de procedementos 
como ese; por citar a un, o Conde 
de Fenosa.  
 
Por iso, porque o barrio de Catro 
Camiños merece ese equipamento, 

máximo os recursos públicos, 
rehabilitando e poñendo en valor 
o edificio preexistente, 
modernizando e reducindo o seu 
impacto visual, nunha zona pola 
que transcorre o trazado inglés 
do Camiño de Santiago.  
 
E para facer todo isto, cómpre 
facer as cousas ben. Atopámonos, 
ao coller as rendas deste 
concello, con outro procedemento 
urbanístico irregular.Outro máis. 
Unha obra licitada para a 
construción dun edificio nun só 
que non o permitía. Un só 
clasificado como zona verde, no 
que o Plan Xeral só permite 
quioscos de música, prensa ou 
subministro de bebidas, Poden ler 
o articulado, se non o coñecen. 
 
Por isto, traemos este punto para 
aprobación do Pleno, porque é 
obrigado respectar os 
procedementos urbanísticos, 
señor Fernández Prado. 
 
Parece mentira e sorprendente 
que unha persoa da súa 
experiencia non o teña claro, 
porque poñer o carro antes que os 
bois,  é pan para hoxe e fame 
para mañá. E por desgraza, temos 
mostra suficiente nesta cidade, de 
procedementos como ese, por 
citar a un, o Conde de Fenosa.  
 
Por iso, porque o barrio de Catro 
Camiños merece ese 
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esperamos o apoio do Pleno neste 
trámite previo, que nos permita 
axeitar a clasificación do so solo 
ao seu uso definitivo.  
 
 
Este é o primeiro paso dun trámite 
longo, que precisará de meses de 
tramitación. En paralelo, e para 
adiantar os tempos, estamos xa 
traballando no proxecto de 
rehabilitación, que será 
debidamente consensuado coa 
veciñaza e dialogado con resto 
dos Grupos Municipais, como 
pedía a concelleira  Veira e como 
xa se fixo noutras ocasiòns. Cando 
levamos, por exemplo, o asunto 
de Santa Lucía a comisión, e alí se 
debatiu e se mellorou por parte de 
toda a Corporación. 
 
Como xa lles plantexei na 
Comisión Informativa do pasado 
xoves, sete de xaneiro, na que a 
proposta recibiu o voto favorable 
do PSOE. O que fai este goberno, 
non é outra cousa, que cumprir 
coa súa obriga, ao someter a Pleno 
esta modificación que, insistimos, 
a súa aprobación é condición e 
requisito previo para que se poida 
proceder a aprobar, licitar, e 
adxudicar o proxecto de reforma 
do edificio. 
 
A non aprobación desta 
modificación suporía deixar ao 
barrio sen o equipamento 
dotacional que se pretende, e cuxo 

equipamento, esperamos o apoio 
do Pleno neste trámite previo que 
nos permita axeitar a 
clasificación do solo ao seu uso 
definitivo.  
 
Este é o primeiro paso dun 
trámite longo, que precisará de 
meses de tramitación. En paralelo 
e, para adiantar os tempos, 
estamos xa traballando no 
proxecto de rehabilitación, que 
será debidamente consensuado 
coa veciñaza e dialogado con 
resto dos Grupos Municipais, 
como pedía a concelleira  Veira e 
como xa se fixo noutras ocasións. 
Cando levamos, por exemplo, o 
asunto de Santa Lucía a comisión, 
e alí se debatiu e se mellorou por 
parte de toda a Corporación. 
 
Como xa lles expuse na Comisión 
Informativa do pasado xoves, sete 
de xaneiro, na que a proposta 
recibiu o voto favorable do PSOE. 
O que fai este goberno, non é 
outra cousa, que cumprir coa súa 
obriga, ao someter a Pleno esta 
modificación que, insistimos, a 
súa aprobación é condición e 
requisito previo para que se poida 
proceder a aprobar, licitar, e 
adxudicar o proxecto de reforma 
do edificio. 
 
A non aprobación desta 
modificación suporía deixar ao 
barrio sen o equipamento 
dotacional que se pretende, e 
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proxecto definido será obxecto de 
negociación e consenso cos 
grupos municipais, ao cal se 
compromete este goberno, por 
suposto. 
 
 E recollemos a petición do 
concelleiro Dapena. 
Negociaremos e falaremos o que 
sexa preciso, porque esa é a nosa 
vontande e a nosa actitude, 
sempre.  
 
E como dicía, este procedemento 
é requisito indispensable para 
poder continuar co procedemento.  
Pero eu teño aquí unha solución… 
Se jactan de tanto ter arrancado 
con este procedemento. Teño aquí 
unha resolución, asinada por un 
dos concelleiros do Grupo 
Municipal Popular, que daba visto 
bo a un proxecto que non era 
acorde ao planeamento. Bueno, 
iso ten un nome. 
 
É deber deste Grupo de Goberno, 
respectar os procedementos 
urbanísticos e eso, é o que 
estamos facendo. Por todo isto, 
esperamos un voto favorable deste 
Pleno, que xenere a maioría 
absoluta necesaria para a 
aprobación deste punto. Unha 
proposta que recolle mellor unha 
demanda histórica do barrio, 
efectivamente. Apoiada con 
anterioridade por o anterior 
goberno e polo Grupo Municipal 
Socialista e esperamos ese voto 

cuxo proxecto definido será 
obxecto de negociación e 
consenso cos grupos municipais, 
ao cal comprométese este 
goberno, por suposto. 
 
 E recollemos a petición do 
concelleiro Dapena. 
Negociaremos e falaremos o que 
sexa preciso, porque esa é a nosa 
vontande e a nosa actitude, 
sempre.  
 
E como dicía, este procedemento 
é requisito indispensable para 
poder continuar co procedemento.  
Pero eu teño aquí unha 
solución… Se xactan de tanto ter 
arrincado con este procedemento. 
Teño aquí unha resolución, 
asinada por un dos concelleiros 
do Grupo Municipal Popular, que 
daba visto bo a un proxecto que 
non era acorde ao planeamento. 
Bo, iso ten un nome. 
 
É deber deste Grupo de Goberno, 
respectar os procedementos 
urbanísticos, e iso é o que 
estamos a facer. Por todo isto, 
esperamos un voto favorable 
deste Pleno, que xenere a maioría 
absoluta necesaria para a 
aprobación deste punto. Unha 
proposta que recolle mellor unha 
demanda histórica do barrio, 
efectivamente. Apoiada con 
anterioridade polo anterior 
goberno e polo Grupo Municipal 
Socialista e esperamos ese voto 
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favorable deste Pleno, porque o 
barrio de Catro Camiños ben o 
merece. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
 
Se queren os concelleiros utilizar 
unha segunda quenda, señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Ben, eu agardo efectivamente, que 
se consensue finalmente os usos 
do edificio, do edificio cando 
estea rehabilitado. O problema é 
que non vai vir a Pleno. Iso non é 
preciso que veña a Pleno.  
 
Entón, é importante que ese 
compromiso que figure neste 
Pleno e que figure na acta deste 
Pleno, porque a cuestión está en 
que no documento que hoxe imos 
a aprobar, no informe-proposta 
que hoxe imos a aprobar, non 
figuran os plans que hai para o 
edificio. Eu agardo que se 
cumpran e que o concelleiro de 
Rexeneración Urbana cumpra coa 
súa palabra, porque eu creo, que 
ademais que  os usos que ten que 
haber neste edificio, son usos 
veciñais, única e exclusivamente 
usos veciñais, porque hai unha 
reivindicación dos veciños e das 

favorable deste Pleno, porque o 
barrio de Catro Camiños ben o 
merece. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
 
Se queren os concelleiros utilizar 
unha segunda quenda, señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Ben, eu agardo efectivamente, que 
se acorde finalmente os usos do 
edificio, do edificio cando estea 
rehabilitado. O problema é que 
non vai vir a Pleno. Iso non é 
preciso que veña a Pleno.  
 
Entón, é importante que ese 
compromiso que figure neste 
Pleno e que figure na acta deste 
Pleno, porque a cuestión está en 
que no documento que hoxe imos 
a aprobar, no informe-proposta 
que hoxe imos a aprobar, non 
figuran os plans que hai para o 
edificio. Eu agardo que se 
cumpran e que o concelleiro de 
Rexeneración Urbana cumpra coa 
súa palabra, porque eu creo, que 
ademais que os usos que ten que 
haber neste edificio, son usos 
veciñais, única e exclusivamente 
usos veciñais, porque hai unha 
reivindicación dos veciños e das 
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veciñas.  
 
Sabemos, eu creo que desde todos 
os Grupos Municipais, os 
problemas que hai no Centro 
Veciñal de Santa Lucía, que están 
moi apretados, que levan moito 
tempo reivindicando un espazo 
maior para facer as súas 
actividades. Pero non solo eles, 
senón o tecido asociativo, cultural 
que existe no barrio e, polo tanto, 
eu creo que é necesario que os 
usos sexan única e exclusivamente 
veciñais e iso é o que proporemos 
cando, efectivamente, se 
consensue, e se se cumpre, 
efectivamente coa palabra e os 
usos,  como digo, para o edificio 
finalmente. 
 
Nada máis. Entón, dado que se 
acaba de dicir isto, espero que se 
cumpra, pois. Pode contar o 
Grupo Municipal co apoio do 
BNG a esta modificación, porque 
como dixen ao comezo, tamén foi 
unha modificación que nós 
advertimos que era precisa para 
poder facer calquera actuación na 
actual praza José Toubes. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor Dapena. 
 

veciñas.  
 
Sabemos, eu creo que desde todos 
os Grupos Municipais, os 
problemas que hai no Centro 
Veciñal de Santa Lucía, que están 
moi apretados, que levan moito 
tempo reivindicando un espazo 
maior para facer as súas 
actividades. Pero non só eles, 
senón o tecido asociativo, cultural 
que existe no barrio e, polo tanto, 
eu creo que é necesario que os 
usos sexan única e exclusivamente 
veciñais e iso é o que proporemos 
cando, efectivamente, se 
consensue, e se se cumpre, 
efectivamente coa palabra e os 
usos,  como digo, para o edificio 
finalmente. 
 
Nada máis. Entón, dado que se 
acaba de dicir isto, espero que se 
cumpra, pois. Pode contar o 
Grupo Municipal co apoio do 
BNG a esta modificación porque 
como dixen ao comezo tamén foi 
unha modificación que nós 
advertimos que era precisa para 
poder facer calquera actuación 
na actual praza José Toubes. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor Dapena. 
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Señor Dapena Varela 
 
Sí. 
 
Muchas gracias. 
 
Al margen de hacer propios esos 
requerimientos de consenso y 
confiar que efectivamente se 
lleven a cabo los diálogos 
oportunos, para determinar cuáles 
son los usos de esa instalación, 
también queríamos que se pudiera 
concretar, porqué no se va a 
realizar también, de modo 
paralelo y urgente, esa 
modificación, de manera que tal y 
como se apunta en el expediente, 
la superficie que se pierde de 
espacio libre por la recalificación 
urbanística de la parcela de 
equipamiento, que pueda 
incrementarse en superficie 
recalificando el espacio necesario, 
tal y como figura precisamente 
reseñado en el expediente, debajo 
del puente de Alfonso Molina, ya 
que se admitiría ahí, la realización 
de zonas de estacionamiento 
cubiertas, la plantación de 
parterres con césped y con 
especies arbustivas de bajo porte. 
Queremos, que si es posible, lo 
expliquen en este momento, en el 
Pleno, ¿por qué no se pueden 
llevar a cabo de forma paralela 
estas modificaciones que puedan 
ofrecer a los vecinos, que el 
espacio libre se mantenga, o 
incluso se amplíe? 

Señor Dapena Varela 
 
Si. 
 
Moitas grazas. 
 
Á marxe de facer propios eses 
requirimentos de consenso e 
confiar que efectivamente se leven 
a cabo os diálogos oportunos, 
para determinar cales son os usos 
desa instalación, tamén 
queriamos que se puidese 
concretar, porque non se vai a 
realizar tamén, de modo paralelo 
e urxente, esa modificación, de 
maneira que tal e como se apunta 
no expediente, a superficie que se 
perde de espazo libre pola 
recualificación urbanística da 
parcela de equipamento, que 
poida incrementarse en superficie 
recalificando o espazo necesario, 
tal e como figura precisamente 
apuntado no expediente, debaixo 
da ponte de Alfonso Molina, xa 
que se admitiría aí, a realización 
de zonas de estacionamento 
cubertas, a plantación de 
parterres con céspede e con 
especies arbustivas de baixo 
porte. Queremos, que se é posible, 
explíqueno neste momento, no 
Pleno, por que non se poden levar 
a cabo de forma paralela estas 
modificacións que poidan ofrecer 
aos vecinos, que o espazo libre 
mantéñase, ou mesmo se amplíe? 
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Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Sí. 
 
Señor Varela, vuelven a hacer lo 
de siempre, medias verdades para 
insinuar cosas que, luego non son 
verdad. Ese expediente que habla 
de un compañero mío no se llevó 
a término, porque se informó que 
no podía ser así y se hizo otro  
distinto, totalmente legal, como 
dicen, los informes. Totalmente 
legal. Se pueden hacer allí kioscos 
y se estaba haciendo un kiosco, lo 
que pasa é que se hacía 
paralelamente. Si ustedes no 
hubiesen perdido estos ocho 
meses, ya tenían aprobado esta 
modificación. Estábamos hoy 
discutiendo sobre el proyecto, no 
sobre la modificación, pero todo 
lo que está aprobado se aprobó 
legalmente y el otro expediente 
que usted enseñaba, ese, se paró. 
Entonces, digan ustedes la verdad. 
 
 
Los usos, ahora dirán que 
hablarán, pero en la Comisión de 
Urbanismo nos dijo lo que quería 
hacer, ya,  sin hablar con nadie. 

Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Señor Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Si. 
 
Señor Varela, volven facer o de 
sempre, medias verdades para 
insinuar cousas que, logo non son 
verdade. Ese expediente que fala 
dun compañeiro meu non se  
levou a termo, porque se informou 
que non podía ser así e fíxose 
outro  distinto, totalmente legal, 
como din, os informes. Totalmente 
legal. Pódense facer alí quioscos 
e estábase facendo un quiosco, o 
que pasa é que se facía 
paralelamente. Se vostedes non 
perdesen estes oito meses, xa 
tiñan aprobado esta modificación. 
Estabamos hoxe discutindo sobre 
o proxecto, non sobre a 
modificación, pero todo o que 
está aprobado aprobouse 
legalmente e o outro expediente 
que vostede ensinaba, ese, 
parouse. Entón, digan vostedes a 
verdade. 
 
Os usos, agora dirán que falarán, 
pero na Comisión de Urbanismo 
díxonos o que quería facer, xa,  
sen falar con ninguén. Mando e 
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Mando y ordeno con minoría, con 
bastante más autoritarismo que 
cualquiera de los gobiernos que ha 
tenido mayoría absoluta en este 
Pleno, o, por lo menos, lo que yo 
he conocido. Y ya nos dijo que iba 
a haber cafetería en planta baja y 
una sala de usos múltiples en 
pleno sótano, e que los técnicos 
municipales, eso me lo dijo usted 
a mí en la Comisión, los técnicos 
municipales estaban haciendo allí 
un lavado de cara y el ascensor y 
los temas de incendios. Esto es lo 
que nos contó, y hay otros testigos 
en la Comisión. 
 
Lo que pasa es que hoy no 
vinieron, por desgracia, que han 
tenido un problema personal. Pero 
ahora dirá que habla, pues sí, pues 
sí, siempre, después. Hay que 
hablar antes. Hay que negociar y 
consensuar las cosas antes, y todo 
lo que está aprobado tiene 
informes, porque era legal. Lo que 
pasa es que hay formas de 
gestionar, para que, como le 
decían ahora, paralelamente se 
puede ir haciendo el otro trámite y 
usted podía tener ya hoy aprobado 
la modificación puntual, si no 
hubieran pasado seis meses 
haciendo fotos y no gestionando.  
 
Por favor, le pido que sea riguroso 
con las cosas. 
 
Presidencia 
 

ordeno con minoría, con bastante 
máis autoritarismo que calquera 
dos gobernos que tivo maioría 
absoluta neste Pleno, ou, polo 
menos, o que eu coñecín. E xa nos 
dixo que ía haber cafetería en 
planta baixa e unha sala de usos 
múltiples en pleno soto, e que os 
técnicos municipais, iso díxomo 
vostede a min na Comisión, os 
técnicos municipais estaban a 
facer alí un lavado de cara e o 
ascensor e os temas de incendios. 
Isto é o que nos contou, e hai 
outras testemuñas na Comisión. 
 
 
O que pasa é que hoxe non 
viñeron, por desgraza, que tiveron 
un problema persoal. Pero agora 
dirá que fala, pois si, pois si, 
sempre, despois. Hai que falar 
antes. Hai que negociar e acordar 
as cousas antes, e todo o que está 
aprobado ten informes, porque 
era legal. O que pasa é que hai 
formas de xestionar, para que, 
como lle dicían agora, 
paralelamente pódese ir facendo 
o outro trámite e vostede podía 
ter xa hoxe aprobado a 
modificación puntual, se non 
pasasen seis meses facendo fotos 
e non xestionando.  
 
Por favor, pídolle que sexa 
rigoroso coas cousas. 
 
Presidencia 
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Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. 
 
Efectivamente iso é o que estamos 
facendo, ser rigurosos, señor 
Fernández Prado. Mire, lle vou ler 
un parrafiño do Plan que vostedes 
aprobaron: 
 
“Con carácter general, se 
establece que la ocupación 
máxima sobre rasante, para la 
totalidad de los usos admitidos 
compatibles con el espacio libre, 
será del 7% de la superficie”.  E 
agora ven o interesante. “Entre 
esto y los espazos libres, -que é  o 
que nos ocupa-, podrán instalarse 
edificaciones temporales o 
permanentes, destinadas al 
mantenimiento de las zonas 
verdes, o a Kioscos de música, 
prensa o subministro de bebidas”. 
 
A mín, un Centro Cívico de 1 
millón de euros que casi…, que 
creo que chegaba aos 3.000 
metros cuadrados, non me parece 
nin un kiosco de música, nin un 
kiosco de prensa, nin de 
subministro de bebidas. A mín me 
parece que facer as cousas como 
intentaron facelas, é intentar 
saltarse os procedementos á torera 

Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. 
 
Efectivamente iso é o que estamos 
facendo, ser rigorosos, señor 
Fernández Prado. Mire, lle vou 
ler un parrafiño do Plan que 
vostedes aprobaron: 
 
“Con carácter xeral, establécese 
que a ocupación máxima sobre 
rasante, para a totalidade dos 
usos admitidos compatibles co 
espazo libre, será do 7% da 
superficie”.  E agora ven o 
interesante. “Entre isto e os 
espazos libres, -que é  o que nos 
ocupa-, poderán instalarse 
edificacións temporais ou 
permanentes, destinadas ao 
mantemento das zonas verdes, ou 
a Quioscos de música, prensa ou 
subministro de bebidas”. 
 
A mín, un Centro Cívico de 1 
millón de euros que case…, que 
creo que chegaba aos 3.000 
metros cadrados, non me parece, 
nin un quiosco de música, nin un 
quiosco de prensa, nin de 
subministro de bebidas. A mín 
paréceme que facer as cousas 
como intentaron facelas, é tentar 
saltarse os procedementos á 
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e diso xa temos exemplos 
dramáticos, como pode ser o caso 
da Marina. 
 
Eu, o outro día na Comisión, 
plantexei efectivamente, as 
aspiracións que temos para ese 
edificio, pero as plantexei para 
que vostedes opinaran. Ninguén 
dixo nada o outro día na Comisión 
Informativa. Cando plantexamos 
isto nos mesmos termos á cuestión 
de Santa Lucía, vostedes fixeron 
propostas e se recolleron. Non foi 
asi? Este concelleiro ten unha 
vontade tremendamente 
colaborativa e de negociación. 
Nós, e por retomar o discurso a 
petición da concelleira Veira, nós 
plantexamos para ese edificio, por 
un lado, unha operación máis 
sopesada e máis tranquila, que a 
que vostedes plantexaban, cun 
edificio faraónico e electoralista, 
por outro lado. Por iso as prisas, 
por eso as prisas no seu momento. 
Por iso intentar cambiarlle o 
nome, dar un cambiazo. Vostedes 
si que fixeron un cambiazo 
cambiandolle o nome, de 
Rehabilitación de Pabellón a 
sustitución de kiosco. Os 
cambiazos son para os 
espectáculos de maxia, non para o 
planeamento.  
 
 
Bueno, pois, nós plantexamos uns 
usos sociocomunitarios 
Efectivamente a posibilidade 

toureira e diso xa temos exemplos 
dramáticos, como pode ser o caso 
da Mariña. 
 
Eu, o outro día na Comisión, 
expuxen efectivamente,  as 
aspiracións que temos para ese 
edificio, pero as formulei para 
que vostedes opinasen. Ninguén 
dixo nada o outro día na 
Comisión Informativa. Cando 
expuxemos isto nos mesmos 
termos á cuestión de Santa Lucía, 
vostedes fixeron propostas e se 
recolleron. Non foi asi? Este 
concelleiro ten unha vontade 
tremendamente colaborativa e de 
negociación. Nós, e por retomar o 
discurso a petición da concelleira 
Veira, nós formulamos para ese 
edificio, por unha banda, unha 
operación máis sopesada e máis 
tranquila, que a que vostedes 
formulaban, cun edificio 
faraónico e electoralista, por 
outro lado. Por iso as présas, por 
iso as présas no seu momento. 
Por iso tentar cambiarlle o nome, 
dar un cambiazo. Vostedes se que 
fixeron un cambiazo 
cambiandolle o nome, de 
Rehabilitación de Pavillón a 
substitución de quiosco. Os 
cambiazos son para os 
espectáculos de maxia, non para 
o planeamento.  
 
Bo, pois, nós propoñemos uns 
usos sociocomunitarios. 
Efectivamente a posibilidade 
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dunha cafetería, que pode ser 
discutida, para que tivera máis 
movemento, o que é pérgola, que 
é un nodo de transporte público. 
Iso é o que pretendemos  e abaixo. 
que no soto, no semisoto, que 
houbese unha sala de usos 
múltiples de casi 100 metros 
cuadrados, nunha intervención 
máis comedida, de 200, 300 mil 
euros. Iso é que plantexamos, 
pero, por suposto, discutíbel. Non 
temos  ningún problema de 
debatilo na siguinte Comisión. 
 
E nada máis. 
 
Eu creo que cómpre facer as 
cousas ben, repito e, dende logo, 
se esta inrtervención está prevista  
en orzamentos, hai unha partida 
aberta para mantemento e 
reparación de edificios 
municipales de 750 mil euros,  
que contempla a actuación neste 
edificio. Si estes orzamentos que 
estamos negociando conseguimos 
que saian para adiante, o primeiro 
que faremos será licitar a obra e 
proceder a executala. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
 
Procedemos á votación do asunto. 

dunha cafetería, que pode ser 
discutida, para que tivera máis 
movemento, o que é pérgola, que 
é un nodo de transporte público. 
Iso é o que pretendemos  e 
abaixo, que no soto, no semisoto, 
que houbese unha sala de usos 
múltiples de case 100 metros 
cadrados, nunha intervención 
máis comedida, de 200, 300 mil 
euros. Iso é que propoñemos, 
pero, por suposto, discutíbel. Non 
temos ningún problema de 
debatilo na siguinte Comisión. 
 
E nada máis. 
 
Eu creo que cómpre facer as 
cousas ben, repito e, dende logo, 
se esta inrtervención está prevista  
en orzamentos, hai unha partida 
aberta para mantemento e 
reparación de edificios 
municipais de 750 mil euros,  que 
contempla a actuación neste 
edificio. Se estes orzamentos que 
estamos a negociar conseguimos 
que saian para adiante, o 
primeiro que faremos será licitar 
a obra e proceder a executala. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
 
Procedemos á votación do asunto. 
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Votos a favor da aprobación 
inicial… 
 
Votación del asunto número dos  
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número 2, referenciado en el 
Orden del Día produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Abstencións non hai. 
 
Queda, polo tanto, aprobado 
inicialmente o documento de 
modificación puntal do PXOM. 
 

Acuerdo 
 

Votos a favor da aprobación 
inicial… 
 
Votación do asunto número dous 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación o asunto 
número 2, referenciado na Orde 
do Día producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Abstencións non hai. 
 
Queda, polo tanto, aprobado 
inicialmente o documento de 
modificación puntal do PXOM. 
 

Acordo 
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Primero.- Aprobar inicialmente el 
documento denominado 
"Modificación puntual del PGOM 
2013 en la plaza de José Toubes 
Pego, para la previsión de una 
parcela de equipamiento público. 
Documento para aprobación 
inicial. Diciembre 2015". 
 
Segundo.- Ordenar la diligencia 
del documento. 
 
Tercero.- Solicitar los informes 
sectoriales necesarios y someter el 
documento al trámite de 
información pública mediante la 
inserción de los correspondientes 
anuncios en el Diario Oficial de 
Galicia y en dos periódicos de los 
de mayor difusión en la provincia. 
 

Intervenciones  
 

Señor Secretario General 
 
Control e Seguemento da Xestión. 
 
Toma de coñecemento de 
Resolucións da Xunta de Goberno 
Local… 
 
II – CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN: 
 
4 – Toma de conocimiento de 
Resoluciones y Decretos. 
 
Toma de conocimiento de las  
 

Primeiro.- Aprobar inicialmente o 
documento denominado 
"Modificación puntual do PXOM 
2013 na praza de José Toubes 
Pego, para a previsión dunha 
parcela de equipamento público. 
Documento para aprobación 
inicial. Decembro 2015". 
 
Segundo.- Ordenar a dilixencia 
do documento. 
 
Terceiro.- Solicitar os informes 
sectoriais necesarios e someter o 
documento ao trámite de 
información pública mediante a 
inserción dos correspondentes 
anuncios no Diario Oficial de 
Galicia e en dous xornais dos de 
maior difusión na provincia. 
 

Intervencións  
 

Señor Secretario General 
 
Control e Seguemento da Xestión. 
 
Toma de coñecemento de 
Resolucións da Xunta de Goberno 
Local… 
 
II - CONTROL E 
SEGUIMENTO DA XESTIÓN: 
 
 
4 - Toma de coñecemento de 
Resolucións e Decretos. 
 
Toma de coñecemento das  
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-Resoluciones de la Junta de 
Gobierno Local, desde la número 
quince mil uno (15.001), de 
diecinueve de noviembre de dos 
mil quince, a la número diecisiete 
mil cuatrocientos (17.400), de 
veintiuno de diciembre de dos mil 
quince. 
 
-Y de los decretos de la Alcaldía   
desde el número seis mil 
novecientos uno (6.901), de veinte 
de noviembre de dos mil quince, 
al número siete mil ochocientos 
(7.800), de diecisiete de diciembre 
de dos mil quince. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Secretario General 
 
Mocións. 
 
2º .-  Mociones  
 
Mociones del Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego 

Asembleas Abertas 
 
Presidencia 
 
Primera moción do Bloque 
Nacionalista Galego, sobre deseño 
dun sistema de axudas para o 
pagamento de impostos. 
 

-Resolucións da Xunta de 
Goberno Local, desde a número 
quince mil uno (15.001), de 
dezanove de novembro de dous 
mil quince, á número dezasete mil 
catrocentos (17.400), de vinte e 
un de decembro de dous mil 
quince. 
 
-E dos decretos da Alcaldía   
desde o número seis mil 
novecentos uno (6.901), de vinte 
de novembro de dous mil quince, 
ao número sete mil oitocentos 
(7.800), de dezasete de decembro 
de dous mil quince. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Mocións. 
 
2º .-  Mocións  
 

Mocións do Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego 

Asembleas Abertas 
 
Presidencia 
 
Primeira moción do Bloque 
Nacionalista Galego, sobre 
deseño dun sistema de axudas 
para o pagamento de impostos. 
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Ten a palabra dona Avia Veira  
para lectura da parte dispositiva 
da moción. 
 
Primera.- Moción del Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas sobre diseño de un 
sistema de ayudas para el pago 
de impuestos. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Eu creo que procedería que en 
primeiro lugar… 
 
Presidencia 
 
Si. Perdón, hai unha emenda 
presentada a esta moción por parte 
da Marea Altántica. Non sei se 
está aceptada, ou non a emenda? 
 
 
Señora Veira González 
 
Si.  
 
A emenda aceptase con un 
engadido se pode ser. Se lle 
parece ben, eu estou dacordo, 
porque, bueno, a explicación que 
se nos deu, sobre digamos a 
emenda que, eu creo que é mellor 
lela primeiro. 
 
Presidencia 
  

Ten a palabra dona Avia Veira  
para lectura da parte dispositiva 
da moción. 
 
Primeira.- Moción do Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas sobre diseño dun sistema 
de axudas para o pagamento de 
impostos. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Eu creo que procedería que en 
primeiro lugar… 
 
Presidencia 
 
Si. Perdón, hai unha emenda 
presentada a esta moción por 
parte da Marea Altántica. Non sei 
se esta aceptada, ou non a 
emenda? 
 
Señora Veira González 
 
Si.  
 
A emenda aceptase cun engadido 
se pode ser. Se lle parece ben, eu 
estou dacordo, porque bo a 
explicación que se nos deu, sobre 
digamos a emenda que, eu creo 
que é mellor lela primeiro. 
 
 
Presidencia 
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Perdón. 
 
Lela… Todos temos a moción e 
temos a emenda presentada por 
escrito. Sería bo, ver que 
transaccionan.  
 
Señora Veira González 
 
Pois, explico… 
 
Presidencia 
 
Bo. Ver que transaccionan. 
 
Señora Veira González 
 
Pois explico… 
 
Presidencia 
 
Si. Que propón para transaccionar 
a emenda? 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
A moción, propoñía establecer un 
sistema de axudas para as persoas 
con dificultades económicas, para 
o pagamento do IBI e do imposto 
de Vehículos de Tracción 
Mecánica. 
 
Ben.  
 
A concelleira de Facenda, esta 
mañá, procedeu a informarme 
que, pese a que existen este 

Perdón. 
 
Lela… Todos temos a moción e 
temos a emenda presentada por 
escrito. Sería bo, ver que 
transaccionan.  
 
Señora Veira González 
 
Pois, explico… 
 
Presidencia 
 
Bo. Ver que transaccionan. 
 
Señora Veira González 
 
Pois explico… 
 
Presidencia 
 
Si. Que propón para 
transaccionar a emenda? 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
A moción, propoñía establecer un 
sistema de axudas para as 
persoas con dificultades 
económicas, para o pagamento do 
IBI e do imposto Vehículos de 
Tracción Mecánica. 
 
Ben.  
 
A concelleira de Facenda, esta 
mañá, procedeu a informarme 
que, a pesar de que existen este 
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sistema de axudas noutros 
concellos do Estado, o certo é, que 
hai resolucións do Tribunal 
Supremo que din, que este sistema 
de axudas poden considerarse 
fraude de Lei, porque, digamos 
que se “saltan”, entre comillas, os 
máximos establecidos por Lei, 
para as bonificacións. Entón se 
estaría como acordando unha 
bonificación encuberta. 
 
Ben. Comprendemos eso que 
nós… bueno, que comentaba a 
concelleira. Evidentemente non 
pedimos que o goberno se salte a 
Lei, entón, propónsenos que en 
aplicación de criterios de xustiza 
social e para beneficiar a aquelas 
persoas e familias en peor 
situación económica, as 
ordenanzas fiscais do Concello da 
Coruña,  que neste momento están 
nunha segunda fase de revisión, 
seguirán avanzando na inclusión e 
ampliación de beneficios fiscales, 
en función de criterios de renda, 
de conformidade co que permita a 
normativa básica de aplicación. 
 
Eu, non sei. Gustaríame máis 
unha redacción na que se dixera, 
que se estudarán as medidas  
conforme á legalidade, as medidas 
necesarias, para avanzar en que as 
persoas en risco de exclusión, ou 
en situación de pobreza no 
concello da Coruña, teñan, pois, 
mecanismos diferentes para poder 
encarar os impostos municipais. 

sistema de axudas noutros 
concellos do Estado, o certo é, 
que hai resolucións do Tribunal 
Supremo que din, que este sistema 
de axudas poden considerarse 
fraude de Lei, porque, digamos 
que se “saltan”, entre comiñas, 
os máximos establecidos por Lei, 
para as bonificacións. Entón 
estaríase como acordando unha 
bonificación encuberta. 
 
Ben. Comprendemos iso que 
nós… bo, que comentaba a 
concelleira. Evidentemente non 
pedimos que o goberno se salte a 
Lei, entón, propónsenos que en 
aplicación de criterios de xustiza 
social e para beneficiar a aquelas 
persoas e familias en peor 
situación económica, as 
ordenanzas fiscais do Concello da 
Coruña,  que neste momento están 
nunha segunda fase de revisión, 
seguirán avanzando na inclusión 
e ampliación de beneficios fiscais, 
en función de criterios de renda, 
de conformidade co que permita a 
normativa básica de aplicación. 
 
Eu, non sei. Gustaríame máis 
unha redacción na que se dixera, 
que se estudarán as medidas  
conforme á legalidade, as 
medidas necesarias, para avanzar 
en que as persoas en risco de 
exclusión, ou en situación de 
pobreza no concello da Coruña, 
teñan, pois, mecanismos 
diferentes para poder encarar os 
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Presidencia 
 
Si. O Grupo de Marea Atlántica 
acepta esta transacción, ou mantén 
a redacción orixinal da emenda? 
 
 
Señora Veira González 
 
Trátase de estudar os mecanismos. 
Simplemente poñer que se estuden 
os mecanismos para axudar as 
persoas en risco de exclusión 
social e en risco, en situación de 
pobreza, os mecanismos para que 
podan encarar os impostos 
municipais, que son os que se 
teñen, efectivamente, que 
enfrontar e que falabamos esta 
mañán, mesmo a concelleira e eu. 
 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Ben. 
 
Pensamos que eses mecanismos 
xa van incluidos nas axudas… 
 
Presidencia 
 
Simplemente, creo que non ten 
sentido poñernos a discutir ahora. 
Iso farémolo na discusión da 
moción. Ahora simplemente a 
concelleira Veira nos propón unha 
alternativa para a emenda. 
Entendo que como transacción, e 

impostos municipais. 
 
Presidencia 
 
Si. O Grupo de Marea Atlántica 
acepta esta transacción, ou 
mantén a redacción orixinal da 
emenda? 
 
Señora Veira González 
 
Trátase de estudar os 
mecanismos. Simplemente poñer 
que se estuden os mecanismos 
para axudar as persoas en risco 
de exclusión social e en risco, en 
situación de pobreza, os 
mecanismos para que poidan 
encarar os impostos municipais, 
que son os que se teñen, 
efectivamente, que enfrontar e que 
falabamos esta mañán, mesmo a 
concelleira e eu. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Ben. 
 
Pensamos que eses mecanismos 
xa van incluídos nas axudas… 
 
Presidencia 
 
Simplemente, creo que non ten 
sentido poñernos a discutir agora. 
Iso farémolo na discusión da 
moción. Agora simplemente a 
concelleira Veira proponnos unha 
alternativa para a emenda. 
Entendo que como transacción, e 
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simplemente se se acepta, ou non. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Entendo que sería incluir ese 
estudo das posibilidades que hai. 
Non?  
 
Eu entendo que incluir un estudo é 
posible, como inclusión á 
redacción, que xa temos feita na 
emenda. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Nos podería ler, entonces, como 
quedaría a parte dispositiva da 
moción, aceptada esa emenda 
transacionada, para que saibamos 
realmente o que vamos a someter 
a consideración do Pleno. 
 
 
Señora Veira González 
 
Ademais do lido? Vale? 
 
O Concello tamén  acordaría: 
 
Instar ao Goberno Municipal  a 
estudar os mecanismos que, 
obviamente, sexan legais para 
axudar ás persoas en risco de 
exclusión social, ou ás persoas en 
situación de pobreza, axudas, 
mecanismos, para encarar o 
pagamento dos impostos 
municipais. 

simplemente se se acepta, ou non. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Entendo que sería incluír ese 
estudo das posibilidades que hai. 
Non?  
 
Eu entendo que incluír un estudo 
é posible como, inclusión á 
redacción, que xa temos feita na 
emenda. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Nos podería ler, entón, como 
quedaría a parte dispositiva da 
moción, aceptada esa emenda 
transacionada, para que 
saibamos realmente o que imos 
someter a consideración do 
Pleno. 
 
Señora Veira González 
 
Ademais do lido? Vale? 
 
O Concello  tamén acordaría: 
 
Instar ao Goberno  Municipal a 
estudar os mecanismos que, 
obviamente, sexan legais para 
axudar ás persoas en risco de 
exclusión social, ou ás persoas en 
situación de pobreza, axudas, 
mecanismos, para encarar o 
pagamento dos impostos 
municipais. 
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Esa é a redacción. 
 
Presidencia 
 
Non sei se temos todos claro, 
exactamente o texto que estamos 
tomando en consideración. Creo 
que si. 
 
Señora Veira González 
 
Creo que si. Non? 
 
Presidencia 
 
Polo tanto, votos a favor da 
urxencia da moción. 
 
Votación de la urgencia de la 
primera moción presentada por 
el Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
abertas, coa emenda  da 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 Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-

Esa é a redacción. 
 
Presidencia 
 
Non sei se temos todos claro, 
exactamente o texto que estamos a 
tomar en consideración. Creo que 
si. 
 
Señora Veira González 
 
Creo que si. Non? 
 
Presidencia 
 
Polo tanto, votos a favor da 
urxencia da moción. 
 
Votación da urxencia da 
primeira moción presentada polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
abertas, coa emenda  da Marea 
Atlántica 
 
Sometida pola presidencia a 
presente moción á preceptiva 
declaración da urxencia 
prodúcese o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
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PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Pois, ten a palabra dona Avia 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Do que se trataba nesta moción 
sería de afondar, no que se refire a 
un sistema fiscal  máis xusto na 
nosa cidade.  
 
Aprobouse e publicouse o 31 de 
decembro de 2015 o anuncio de 
aprobación definitiva do 
expediente de modificación das 
Ordenanzas Fiscais e das 
Ordenanzas Reguladoras de Taxas 
e Prezos Públicos. 
 
Ben. O texto refundido da Lei 
Reguladora de Facendas Locais, 
aprobado polo Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo 
de 2004, establece as cotas 
mínimas que se aplican ao 
imposto de vehículos de tracción 

PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Pois, ten a palabra dona Avia 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Do que se trataba nesta moción 
sería de afondar, no que se refire 
a un sistema fiscal  máis xusto na 
nosa cidade.  
 
Aprobouse e publicouse o 31 de 
decembro de 2015 o anuncio de 
aprobación definitiva do 
expediente de modificación das 
Ordenanzas Fiscais e das 
Ordenanzas Reguladoras de 
Taxas e Prezos Públicos. 
 
Ben. O texto refundido da Lei 
Reguladora de Facendas Locais, 
aprobado polo Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo 
de 2004, establece as cotas 
mínimas que se aplican ao 
imposto de vehículos de tracción 
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mecánica, e ao imposto de bens 
inmobles, sendo estas imposibeis 
de eliminar.  
 
Como dicía ao comezo, a 
lexislación é bastante restritiva, e 
actualmente na nosa cidade o 
número de desempregados é 
19.815, e segundo os datos que 
manexa o propio Goberno Local e  
os Servizos Sociais, no Concello 
da Coruña viven actualmente, ao 
redor de 2.465 fogares con menos 
de 400 euros ao mes.  
 
Para entender a importancia de 
que exista un sistema de axudas, 
ou mecanismos que afonden na 
xustiza fiscal, o certo é, que hai 
imposibilidade de introducir 
bodificacións, máis aló das 
recollidas na lexislación estatal.  
 
E para entender esta importancia é 
interesante coñecer que, dende o 
2007 ao 2013, a taxa de risco de 
pobreza na área da Coruña, 
elevouse dun 8,29% a un 15,04 %.  
 
Resulta unha obriga da 
Administración Local, dar 
resposta, desde todos os ámbitos, 
aos problemas laboráis, 
económicos e sociais dos seus 
cidadáns e das súas cidadás e á 
agudización das dificultades 
sentidas por estas concidadáns.  
 
Así, desde o ámbito da fiscalídade 
municipal, cómpre, como dicía, 

mecánica, e ao imposto de bens 
inmobles, sendo estas imposibeis 
de eliminar.  
 
Como dicía ao comezo, a 
lexislación é bastante restritiva, e 
actualmente na nosa cidade o 
número de desempregados é 
19.815, e segundo os datos que 
manexa o propio Goberno Local e  
os Servizos Sociais, no Concello 
da Coruña viven actualmente, ao 
redor de 2.465 fogares con menos 
de 400 euros ao mes.  
 
Para entender a importancia de 
que exista un sistema de axudas, 
ou mecanismos que afonden na 
xustiza fiscal, o certo é, que hai 
imposibilidade de introducir 
bodificacións, máis aló das 
recollidas na lexislación estatal.  
 
E para entender esta importancia 
é interesante coñecer que, dende 
o 2007 ao 2013, a taxa de risco  
de pobreza na área da Coruña, 
elevouse dun 8,29% a un 15,04%.  
 
Resulta unha obriga da 
Administración Local, dar 
resposta, desde todos os ámbitos, 
aos problemas laboráis, 
económicos e sociais dos seus 
cidadáns e das súas cidadás e á 
agudización das dificultades 
sentidas por estas concidadáns.  
 
Así, desde o ámbito da fiscalídade 
municipal, cómpre, como dicía, 
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aplicar criterios de xustiza social 
que axuden aos colectivos máis 
castigados pola crise, 
establecendo un sistema ou 
mecanismos para axudarlles e 
para permitirlles o aboamento dos 
impostos municipais.  
 
Nós falabamos, en concreto na  
moción, do IVTM e do IBI, pero 
tamén doutros impostos 
municipais. Estamos falando de 
persoas que piden, efectivamente, 
axuda de emerxencia social, ou 
solicitan outro tipo de axudas no 
noso Concello e que teñen 
verdadeiras dificultades, xa non só 
para pagar os seus impostos, 
evidentemente, senón, pois, para 
poder vivir día a día, comer e 
vestirse. 
 
Por outra banda, actualmente as 
persoas beneficiarias  das 
vivendas de aluguer social, que é  
outra das partes, que tamén ten a 
parte dispositiva da moción, 
actualmente, como digo, as 
persoas beneficiarias das vivendas  
de aluguer social municipal, que 
se ofertan para o seu aluguer 
social, asumen o pagamento do 
imposto de bens inmobles, cando 
esta condición non está recollida 
nas bases polas que se 
adxudicaron ditas vivendas. 
 
 
Isto é unha reivindicación que 
nós, pois, puxemos enriba da 

aplicar criterios de xustiza social 
que axuden aos colectivos máis 
castigados pola crise, 
establecendo un sistema ou 
mecanismos para axudarlles e 
para permitirlles o aboamento 
dos impostos municipais.  
 
Nós falabamos, en concreto na  
moción, do IVTM e do IBI, pero 
tamén doutros impostos 
municipais. Estamos falando de 
persoas que piden, efectivamente, 
axuda de emerxencia social, ou 
solicitan outro tipo de axudas no 
noso Concello e que teñen 
verdadeiras dificultades, xa non 
só para pagar os seus impostos, 
evidentemente, senón, pois, para 
poder vivir día a día, comer e 
vestirse. 
 
Por outra banda, actualmente as 
persoas beneficiarias das 
vivendas de aluguer social, que é 
outra das partes, que tamén ten a 
parte dispositiva da moción, 
actualmente, como digo, as 
persoas beneficiarias das 
vivendas de aluguer social 
municipal, que se ofertan para o 
seu aluguer social, asumen o 
pagamento do imposto de bens 
inmobles, cando esta condición 
non está recollida nas bases polas 
que se adxudicaron ditas 
vivendas. 
 
Isto é unha reivindicación que 
nós, pois, puxemos enriba da 
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mesa durante os  catro  anos 
anteriores, porque houbo 
realmente xente que se nos veu a 
queixar ao Grupo Municipal e que 
nos dixo que eles tiñan que 
afrontar o pago do IBI dunha 
vivenda que era de titularidade 
municipal, cando, pois, non é así, 
non debería ser así. Porque 
realmente cando unha persoa está 
alugada nun piso, quen ten que 
pagar o aluguer do piso, é o titular 
do piso, non o titular do ben que é, 
pois, obxecto da imposición do 
que é o IBI. 
 
 
E a non ser… Bueno, a lexislación 
tamén contempla que, 
obviamente, o arrendatario e o 
arrendador acorden, pois, que sexa 
o propio arrendatario quen se 
encargue dese IBI. 
 
Como digo non ten sentido que as 
persoas que están arrendadas en 
vivendas municipais, que o están 
por estar nunha situación de 
dificultade económica, pois, 
estean afrontando o imposto. E, 
por outra parte, ao Concello non 
lle suporía unha cantidade grande 
asumir este imposto, porque non 
son tantas as vivendas municipais 
e non sería para o orzamento do 
concello unha grande cantidade de 
cartos.  
 
Esa é outra das cuestións que, 
tamén se trata na moción, que 

mesa durante os catro anos 
anteriores, porque houbo 
realmente xente que se nos veu a 
queixar ao Grupo Municipal e 
que nos dixo que eles tiñan que 
afrontar o pago do IBI dunha 
vivenda que era de titularidade 
municipal, cando, pois, non é así, 
non debería ser así. Porque 
realmente cando unha persoa está 
alugada nun piso, quen ten que 
pagar o aluguer do pisor, é o 
titular do piso, non o titular do 
ben que é, pois, obxecto da 
imposición do que é o IBI. 
 
 
E a non ser… Bo, a lexislación 
tamén contempla que, 
obviamente, o arrendatario e o 
arrendador acorden, pois, que 
sexa o propio arrendatario quen 
se encargue dese IBI. 
 
Como digo non ten sentido que as 
persoas que están arrendadas en 
vivendas municipais, que o están 
por estar nunha situación de 
dificultade económica, pois, 
estean afrontando o imposto. E, 
por outra parte, ao Concello non 
lle suporía unha cantidade grande 
asumir este imposto, porque non 
son tantas as vivendas municipais 
e non sería para o orzamento do 
concello unha grande cantidade 
de cartos.  
 
Esa é outra das cuestións que, 
tamén se trata na moción, que 
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tamén foi obxecto de emenda por 
parte da Marea Atlántica, no que 
se indicaba, acordar que en todos 
os contratos de aluguer social das 
vivendas que concerte o Concello 
da Coruña, o imposto de Bens 
Inmobles e os gastos de 
comunidade, asociados a 
titularidade do inmoble e a 
condición de propietario, serán a 
cargo do Concello. 
 
Polo tanto, queda mellorada, 
tamén ese punto, que nós, 
simplemente, incluíamos as 
vivendas que son estrictamente de 
titularidade municipal e que se 
dan en aluguer social, pero 
entendemos que está máis 
ampliado e pode axudar a máis 
xente, a redacción final da 
emenda. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Bueno. No nos enteramos del todo 
con respecto a la transacción, la 
redacción concreta… 
 
Entendemos que lo que propone, 
además, es incorporar un estudio 

tamén foi obxecto de emenda por 
parte da Marea Atlántica, no que 
se indicaba, acordar que en todos 
os contratos de aluguer social das 
vivendas que concerte o Concello 
da Coruña, o imposto de Bens 
Inmobles e os gastos de 
comunidade, asociados a 
titularidade do inmoble e a 
condición de propietario, serán a 
cargo do Concello. 
 
Polo tanto, queda mellorada, 
tamén ese punto que nós, 
simplemente, incluíamos as 
vivendas que son estritamente de 
titularidade municipal e que se 
dan en aluguer social, pero 
entendemos que está máis 
ampliado e pode axudar a máis 
xente, a redacción final da 
emenda. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Bo. Non nos decatamos do todo 
con respecto á transacción, a 
redacción concreta… 
 
Entendemos que o que propón, 
ademais, é incorporar un estudo 
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para ver cómo se puede hacer una 
mejor resolución de los impuestos 
municipales entre las personas que 
o necesiten. Entendemos que va 
por ahí. 
 
A ver. A nosotros nos parece que 
abordar las modificaciones de la 
arquitectura de la tributación 
municipal es una cosa muy seria y 
que requiere un rigor profundo, 
para no meter la pata. Hay un 
tiempo para negociar las 
Ordenanzas, un tiempo que ya 
pasó. Igualmente hay un tiempo 
para hacer los Presupuestos, en el 
que estamos ahora mismo 
inmersos, y traer a Pleno, vía 
moción alteraciones  de la 
estructura recaudatoria del 
Ayuntamiento, a nosotros nos 
parece un camino poco 
conveniente. Más allá de que los 
datos que se incorporan en la 
moción del Bloque, no sabemos 
muy bien de dónde los saca, 
porque algunos, yo…, se me atoja 
que no son del todo correctos.  
 
Entendemos, además, que hace 
una proposición, como bien se 
apunta en el informe de la Marea 
Atlántica, que puede suponer un 
fraude de Ley, de tal manera que 
nos parecía poco procedente 
apoyar la moción inicial del 
Bloque  Nacionalista Galego. Más 
allá  de que, también dentro del 
Grupo Municipal Socialista 
tenemos la prioridad de buscar 

para ver como se pode facer unha 
mellor resolución dos impostos 
municipais entre as persoas que o 
necesiten. Entendemos que vai 
por aí. 
 
A ver. A nós parécenos que 
abordar as modificacións da 
arquitectura da tributación 
municipal é unha cousa moi seria 
e que require un rigor profundo, 
para non meter a pata. Hai un 
tempo para negociar as 
Ordenanzas, un tempo que xa 
pasou. Igualmente hai un tempo 
para facer os Orzamentos, no que 
estamos agora mesmo inmersos, e 
traer a Pleno, vía moción 
alteracións  da estrutura 
recadatoria do Concello, a nós 
parécenos un camiño pouco 
conveniente. Máis aló de que os 
datos que se incorporan na 
moción do Bloque, non sabemos 
moi ben de onde os saca, porque 
algúns, eu…, se me atoxa que non 
son do todo correctos.  
 
 
Entendemos, ademais, que fai 
unha proposición, como ben se 
apunta no informe da Marea 
Atlántica, que pode supoñer unha 
fraude de Lei, de tal maneira que 
nos parecía pouco procedente 
apoiar a moción inicial do Bloque  
Nacionalista Galego. Máis aló  de 
que, tamén dentro do Grupo 
Municipal Socialista temos a 
prioridade de buscar solucións 
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soluciones que redistribuyan  
mejor la carga impositiva, entre 
aquellos que menos tienen y que 
más apoyo necesitan. 
 
En este sentido, la modificación 
que se propone a la moción, 
referente a que en la Comisión, 
que algún día empezará a 
funcionar, nos imaginamos, se 
analicen modificaciones que, de 
alguna manera, ahonden en los 
preceptos que el Bloque 
Nacionalista Galego, pretendía 
inculcar a través de la moción, 
bueno, con nosotros pueden 
contar en ese Partido, porque 
forma parte de los valores y 
principios que defendemos y de la 
filosofía de trabajo que 
establecemos al ámbito tributario 
y a otros ámbitos del desarrollo de 
la ciudad. 
 
También nos parece conveniente, 
la solución aportada para los 
alquileres que tengan que ver con 
viviendas municipales. Es una 
práctica habitual en el mercado 
privado que sea así; pues,  razón 
de más, que las viviendas sociales 
del Ayuntamiento, los costes 
corran a cargo del Ayuntamiento,  
lo que se refiere al impuesto de 
bienes inmuebles y a los gastos de 
comunidad, articulando de aquella 
manera, que la Intervención 
apruebe.  Por nuestra parte, no hay 
ningún inconveniente, de tal 
manera que votaremos a favor de 

que redistribúan  mellor a carga 
impositiva, entre aqueles que 
menos teñen e que máis apoio 
necesitan. 
 
Neste sentido, a modificación que 
se propón á moción, referente a 
que na Comisión, que algún día 
empezará a funcionar, 
imaxinámonos, se analicen 
modificacións que, dalgunha 
maneira, profunden nos preceptos 
que o Bloque Nacionalista 
Galego, pretendía inculcar a 
través da moción, bo, connosco 
poden contar nese Partido, 
porque forma parte dos valores e 
principios que defendemos e da 
filosofía de traballo que 
establecemos ao ámbito tributario 
e a outros ámbitos do 
desenvolvemento da cidade. 
 
 
Tamén nos parece conveniente, a 
solución achegada para os 
alugueres que teñan que ver con 
vivendas municipais. É unha 
práctica habitual no mercado 
privado que sexa así;  pois,  razón 
de máis, que as vivendas sociais 
do Concello, os custos corran a 
cargo do Concello,  o que se 
refire ao imposto de bens 
inmobles e aos gastos de 
comunidade, articulando daquela 
maneira, que a Intervención 
aprobe.  Pola nosa banda, non 
hai ningún inconveniente, de tal 
maneira que votaremos a favor da 
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la moción modificada. Bueno de 
la enmienda sobre la moción 
presentada por el Bloque con esa 
transacción que, bueno, me 
imagino que en algún momento se 
definirá con concreción, pero más 
o menos recoge lo que apuntamos. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Polo Grupo Popular, señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Buenas tardes a todos y feliz 
2016. 
 
Yo creo que esta moción que 
plantea el PSOE, perdón, el 
Bloque Nacionalista Galego, es un 
poco a destiempo. Hace 
relativamente unas semanas, 
hemos aprobado definitivamente 
las ordenanzas fiscales en las que,  
por cierto, el Bloque Nacionalista 
Galego, se abstuvo y es 
probablemente allí donde tenía 
que haber planteado todos estos 
asuntos. Además no tiene mucho 
sentido que usted, en la propia 
exposición de motivos de este 
documento, dice que estas ayudas 
son de dudosa legalidad y plantea 
algo que realmente la Ley no 
permite establecer. No tiene 
mucha lógica, que diciendo eso, 

moción modificada. Bo da 
emenda sobre a moción 
presentada polo Bloque con esa 
transacción que, bo, imaxínome 
que nalgún momento definirase 
con concreción, pero máis ou 
menos recolle o que apuntamos. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Polo Grupo Popular, señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Boas tardes a todos e feliz 2016. 
 
 
Eu creo que esta moción que 
expón o PSOE, perdón, o Bloque 
Nacionalista Galego, é un pouco 
a destempo. Hai relativamente 
unhas semanas, aprobamos 
definitivamente as ordenanzas 
fiscais nas que,  por certo, o 
Bloque Nacionalista Galego, 
abstívose e é probablemente alí 
onde tiña que expor todos estes 
asuntos. Ademais non ten moito 
sentido que vostede, na propia 
exposición de motivos deste 
documento, di que estas axudas 
son de dubidosa legalidade e 
propoñe algo que realmente a Lei 
non permite establecer. Non ten 
moita lóxica, que dicindo iso, que 
se pida algo que a Lei non 
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que se pida algo que la Ley no 
permite, como usted sabe, y que 
se establece también en la 
propuesta de moción que presenta 
el Grupo de la Marea. 
 
Insisto, es una pena que quiera 
usted, como comentaba el 
compañero socialista, aprobar 
ahora esta modificación, cuando  
en las Ordenanzas Fiscales, usted 
de este tema no habló, se abstuvo. 
Podría haber votado en contra, 
podría haber planteado que estas 
medidas, estas Ordenanzas, no 
eran adecuadas, que realmente no 
se aplicaban criterios de justicia 
social. Yo entiendo que la Marea, 
hoy, asume que en las Ordenanzas 
del año 2016, no hay criterios de 
justicia social, porque una 
enmienda admite que vamos a 
avanzar en los criterios de justicia 
social, porque en 6 meses no 
fueron capaces de avanzar. 
 
El gobierno de Carlos Negreira, 
en el mandato anterior, 
incrementó substancialmente tanto 
los convenios con entidades 
sociales, como las ayudas a la 
emergencia social, esos mismos 
convenios que hoy están 
pendientes, ya no sólo de 
entidades sociales, sino deportivas 
y culturales, de la aprobación de 
un presupuesto del que nada 
sabemos. Lo que significa que 
muchas entidades sociales, hoy, 
que ayudan a mucha gente, hoy no 

permite, como vostede sabe, e que 
se establece tamén na proposta de 
moción que presenta o Grupo da 
Marea. 
 
 
Insisto, é unha pena que queira 
vostede, como comentaba o 
compañeiro socialista, aprobar 
agora esta modificación, cando  
nas Ordenanzas Fiscais, vostede 
deste tema non falou, abstívose. 
Podería votar en contra, podería 
expor que estas medidas, estas 
Ordenanzas, non eran adecuadas, 
que realmente non se aplicaban 
criterios de xustiza social. Eu 
entendo que a Marea, hoxe, 
asume que nas Ordenanzas do 
ano 2016, non hai criterios de 
xustiza social, porque unha 
emenda admite que imos avanzar 
nos criterios de xustiza social, 
porque en 6 meses non foron 
capaces de avanzar. 
 
O goberno de Carlos Negreira, no 
mandato anterior, incrementou 
substancialmente tanto os 
convenios con entidades sociais, 
como as axudas á emerxencia 
social, eses mesmos convenios 
que hoxe están pendentes, xa non 
só de entidades sociais, senón 
deportivas e culturais, da 
aprobación dun orzamento do que 
nada sabemos. O que significa 
que moitas entidades sociais, 
hoxe, que axudan a moita xente, 
hoxe non saben se van, ou non 
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saben si van, o no van a tener 
convenio y  de que importe va a 
ser ese convenio. 
 
Esto es la realidad. Estamos a 11 
de enero, presupuesto del 2016, 
prorrogado por primera vez en la 
historia, después de 32 años.  
Falta de participación de los 
grupos políticos, de los 
ciudadanos, de los colectivos. 
Falta de transparencia y una 
irresponsabilidad  del gobierno de 
la Marea que se demuestra, pues, 
en su incapacidad general para 
gobernar y gestionar esta ciudad, a 
la que no podemos olvidar la baja 
ejecución del Presupuesto, que 
representa un frenazo a la 
actividad económica de la ciudad 
y a la recuperación de empleo. La 
incapacidad de cumplir con el 
período medio de pago. Llevamos 
más de cinco meses. Hoy es 11 de 
enero. No sabemos el período 
medio de pago de diciembre. 
Llevamos cinco meses 
incumpliendo reiteradamente y sin 
ignorar que éste es el alcalde que 
bate el récord de endeudamiento 
de un ayuntamiento en menos 
tiempo. 
 
Insisto, nada de transparencia, 
nada de participación, tampoco, 
para elaborar unas Ordenanzas 
Fiscales; no se ejecuta el 
Presupuesto, frenazo a la 
actividad económica de la ciudad 
y a la recuperación del empleo y 

van ter convenio e  de que importe 
vai ser ese convenio. 
 
 
Isto é a realidade. Estamos a 11 
de xaneiro, orzamento do 2016, 
prorrogado por primeira vez na 
historia, despois de 32 anos.  
Falta de participación dos grupos 
políticos, dos cidadáns, dos 
colectivos. Falta de transparencia 
e unha irresponsabilidade  do 
goberno da Marea que se 
demostra, pois, na súa 
incapacidade xeral para gobernar 
e xestionar esta cidade, á que non 
podemos esquecer a baixa 
execución do Orzamento, que 
representa unha freada á 
actividade económica da cidade e 
á recuperación de emprego. A 
incapacidade de cumprir co 
período medio de pago. Llevamos 
máis de cinco meses. Hoxe é 11 
de xaneiro. Non sabemos o 
período medio de pago de 
decembro. Llevamos cinco meses 
incumprindo reiteradamente e sen 
ignorar que este é o alcalde que 
bate o récord de endebedamento 
dun concello en menos tempo. 
 
 
Insisto, nada de transparencia, 
nada de participación, tampouco, 
para elaborar unhas Ordenanzas 
Fiscais; non se executa o 
Orzamento, freada á actividade 
económica da cidade e á 
recuperación do emprego e nada 
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nada de nada, de nada. Un 
desastre, una falta, incluso, de 
respeto institucional. No se va a 
los actos de la Constitución, ni de 
la Pascua Militar, ni de la Patrona. 
Un desastre de proporciones 
enormes. 
 
Y ante este escenario, el BNG, 
fuera de tiempo, en el descuento, 
pretende plantear unas cuestiones 
de forma demagógica que sabe, 
perfectamente, que no tienen 
cobertura legal y que, 
evidentemente, no se crea usted  
que estamos en un segundo 
tiempo de negociar una segunda 
fase de revisiones de Ordenanzas 
Fiscales, porque que yo sepa, esas 
conversaciones, desde luego, con 
mi Grupo, no se han tenido y no 
soy consciente de que esa segunda 
fase exista, porque si existiera esa 
segunda fase, ahí podría haber 
planteado usted estas cuestiones 
que hoy trae, en manera y en 
forma de moción. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Coira. 
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bueno. 
 

de nada, de nada. Un desastre, 
unha falta, mesmo, de respecto 
institucional. Non se vai aos actos 
da Constitución, nin da Pascua 
Militar, nin da Patroa. Un 
desastre de proporcións enormes. 
 
 
E ante este escenario, o BNG, 
fóra de tempo, no desconto, 
pretende expor unhas cuestións de 
forma demagóxica que sabe, 
perfectamente, que non teñen 
cobertura legal e que, 
evidentemente, non se crea 
vostede  que estamos nun segundo 
tempo de negociar unha segunda 
fase de revisións de Ordenanzas 
Fiscais, porque que eu saiba, esas 
conversacións, desde logo, co 
meu Grupo, non se tiveron e non 
son consciente de que esa 
segunda fase exista, porque se 
existise esa segunda fase, aí 
podería expor vostede estas 
cuestións que hoxe trae, en 
maneira e en forma de moción. 
 
Nada máis e moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. 
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bo. 
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En primeiro lugar, dicir, respecto 
da moción que presenta o BNG, 
que, por suposto, que 
compartimos eses principios de 
progresividade e xustiza tributaria 
en que se fundamenta esa 
proposta, como xa o demostramos 
coa aprobación das Ordenanzas 
recentemente, en decembro. 
 
 
Sen embargo, presentamos esa 
emenda, precisamente, porque 
pensamos que esas accións de 
goberno, tamén deben aterse 
necesariamente á lealidade 
vixente, e tanto o Texto 
Refundido da Lei de Fancendas 
Locais, como a Lei Xeral de 
Subvencións non deixan marxe ás 
Administracións Locais para 
establecemento dese tipo de 
axudas. De todas maneiras, si que 
faremos un estudo, como 
engadimos nese punto primeiro, 
para ver as posibilidade de reducir 
a carga tributaria, ao máximo 
posible, de persoas en situación de 
dificultade económica. 
 
 
De todas maneiras, o que no se 
pode é utilizar a potestade 
subvencional para non cumprir 
cos límites que determina a 
lexislación tributaria.  
 
Compartimos tamén a necesidade 
de que os tributos locais, xa máis 
progresivos que, efectivamente, se 

En primeiro lugar, dicir, respecto 
da moción que presenta o BNG, 
que, por suposto, que 
compartimos eses principios de 
progresividade e xustiza 
tributaria en que se fundamenta 
esa proposta, como xa o 
demostramos coa aprobación das 
Ordenanzas recentemente, en 
decembro. 
 
Sen embargo, presentamos esa 
emenda, precisamente, porque 
pensamos que esas accións de 
goberno, tamén deben aterse 
necesariamente á lealidade 
vixente, e tanto o Texto Refundido 
da Lei de Fancendas Locais, 
como a Lei Xeral de Subvencións 
non deixan marxe ás 
Administracións Locais para 
establecemento dese tipo de 
axudas. De todas maneiras, si que 
faremos un estudo, como 
engadimos nese punto primeiro, 
para ver as posibilidade de 
reducir a carga tributaria, ao 
máximo posible, de persoas en 
situación de dificultade 
económica. 
 
De todas maneiras, o que non se 
pode é utilizar a potestade 
subvencional para non cumprir 
cos límites que determina a 
lexislación tributaria.  
 
Compartimos tamén a necesidade 
de que os tributos locais, xa máis 
progresivos que,  efectivamente, 
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adapten mellor ás capacidades 
económicas dos contribuintes, en 
función da renda. Por iso, 
efectivamente, introducimos nas 
Ordenanzas Fiscais, todos eses 
criterios de renda, cando a 
normativa básica así o permitía, 
porque é a normativa básica, 
previamente aprobada polo 
goberno do Estado, a que 
determina eses límites. E por iso 
na taxa de auga, tamén 
establecimos unha cota cero, para 
beneficiarios de RISGA, ou 
réximenes públicos de protección 
equiparabeis, ou incluimos 
reduccións do 75%, do 50% da 
cota tributaria, en función da 
renda familiar. Tamén no IBI, 
facendo que o importe das 
bonificacións, por familia 
numerosa fora en función tamén, 
do nivel de renda familiar per 
capita, o no imposto sobre 
Construccións e Instalacións e 
Obras, que tamén se determinan 
para vivendas de protección 
oficial, ás que se accede, tamén, 
en función de ese nivel de renda. 
Igualmente no imposto de 
Vehículos de Tracción Mecánica, 
rebaixamos o coeficiente aplicable 
a vehículos de menor potencia e, 
polo tanto , máis económicos. E 
sobre todo, a través da Ordenanza 
Xeral de Recadación se permita o 
pago fraccionado dos principais 
tributos, cunha bonificación do 
3% e  baixando o límite, desde 
15.000, como estaba establecido 

adáptense mellor ás capacidades 
económicas dos contribuintes, en 
función da renda. Por iso, 
efectivamente, introducimos nas 
Ordenanzas Fiscais, todos eses 
criterios de renda, cando a 
normativa básica así o permitía, 
porque é a normativa básica, 
previamente, aprobada polo 
goberno do Estado, a que 
determina eses límites. E por iso 
na taxa de auga, tamén 
establecemos unha cota cero, 
para beneficiarios de RISGA, ou 
réximenes públicos de protección 
equiparabeis, ou incluímos 
reduccións do 75%, do 50% da 
cota tributaria, en función da 
renda familiar. Tamén no IBI, 
facendo que o importe das 
bonificacións, por familia 
numerosa, fora en función tamén, 
do nivel de renda familiar per 
capita, ou no imposto sobre 
Construccións e Instalacións e 
Obras, que tamén se  determinan 
para vivendas de protección 
oficial, ás que se accede, tamén, 
en función dese nivel de renda. 
Igualmente no imposto de 
Vehículos de Tracción Mecánica, 
rebaixamos o coeficiente 
aplicable a vehículos de menor 
potencia e, polo tanto máis 
económicos. E sobre todo, a 
través da Ordenanza Xeral de 
Recadación permítase o pago 
fraccionado dos principais 
tributos, cunha bonificación do 
3% e  baixando o límite desde 
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hasta o momento, a 300, para 
poder acceder a eses  
aprazamentos e fraccionamento de 
débedas. 
 
Medidas todas estas, que 
precisamente están pensadas para 
beneficiar ás persoas e familias, 
que teñen menor capacidade 
económica e o necesitan, neste 
momento. Evidentemente, claro 
que nos gustaría ir máis alá e 
estudiaremos as posibilidades, 
pero recoñecemos que a marxe de 
maniobra das administracións 
locais, en materia tributaria e moi 
estreita e hai que respectala 
tamén. 
 
Entendemos que este acordo que 
propón a moción do BNG carecía 
de amparo normativo 
inicialmente, e,  por iso, 
propusimos substituir eses puntos 
1 e 2 que quedan redactados de tal 
maneira, como a concelleira do 
Bloque expuso previamente, e 
igualmente compartimos o punto 
terceiro, e propoñemos tamén esa 
ampliación, e ampliando esa 
cobertura do IBI a todos os 
alugueres sociais que poida 
concertar o Concello, sexan de 
vivendas municipais, sucedidas 
por terceiros y tamén ampliando 
os gastos de comunidade 
asociados á titularidade do ben. 
 
Desta maneira, neste punto, está 
redacción se amplía  

15.000, como estaba establecido 
ata o momento, a 300, para poder 
acceder a eses  aprazamentos e 
fraccionamento de débedas. 
 
Medidas todas estas, que 
precisamente están pensadas para 
beneficiar ás persoas e familias, 
que teñen menor capacidade 
económica e o necesitan, neste 
momento. Evidentemente, claro 
que nos gustaría ir máis alá e 
estudaremos as posibilidades, 
pero recoñecemos que a marxe de 
manobra das administracións 
locais, en materia tributaria e moi 
estreita e hai que respectala 
tamén. 
 
Entendemos que este acordo que 
propón a moción do BNG carecía 
de amparo normativo 
inicialmente, e, por iso, 
propuxemos substituir eses puntos 
1 e 2 que quedan redactados de 
tal maneira, como a concelleira 
do Bloque expuxo previamente, e 
igualmente compartimos o punto 
terceiro, e propoñemos tamén esa 
ampliación, e ampliando esa 
cobertura do IBI a todos os 
alugueres sociais que poida 
concertar o Concello, sexan de 
vivendas municipais, sucedidas 
por terceiros e tamén ampliando 
os gastos de comunidade 
asociados á titularidade do ben. 
 
Desta maneira, neste punto, está 
redacción se amplía 
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substancialmente e se mellora, e 
por todo isto, presentamos esta 
emenda e, bueno, que esta posible 
aprobación mellorará 
considerablemente a moción 
presentada inicialmente. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Vieito. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la primera moción 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas con la 
enmienda del Grupo Municipal 
de Marea Atlántica 
transaccionada por el BNG-AA 
a través de una enmienda in 
voce 
 
Seguidamente por la presidencia 
se somete a votación la primera 
moción presentada por el Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA), 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
abstenciones). 

substancialmente e se mellora, e 
por todo isto, presentamos esta 
emenda e, bo, que esta posible 
aprobación mellorará 
considerablemente a moción 
presentada inicialmente. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Vieito. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da primeira moción do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas coa emenda 
do Grupo Municipal de Marea 
Atlántica transaccionada polo 
BNG-AA a través dunha emenda 
in voce 
 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presentada polo Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA), producíndose 
o seguinte resultado: 
 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 
abstencións). 
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Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 

Moi ben. 
 
Queda aprobada a moción. 
 
Moitas grazas. 
 
5 – Moción del Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas sobre el  diseño de un 
sistema de ayudas para el pago 
de impuestos. 
 

Acuerdo 
 
1. En aplicación de criterios de 
justicia social y para beneficiar a 
aquellas personas  y familias en 
peor situación económica, las 
ordenanzas fiscales del 
Ayuntamiento da Coruña, que en 
este momento están en una 
segunda fase de revisión, seguirán 
avanzando en la inclusión y 
ampliación de beneficios fiscales 
en función de criterios de renta, de 
conformidad con lo que permita la 
normativa básica de aplicación. 
 

Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Moi ben. 
 
Queda aprobada a moción. 
 
Moitas grazas. 
 
5 - Moción do Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas sobre o 
deseño dun sistema de axudas 
para o pagamento de impostos. 
 
 

Acordo 
 
1. En aplicación de criterios de 
xustiza social e para beneficiar a 
aquelas persoas  e familias en 
peor situación económica, as 
ordenanzas fiscais do Concello da 
Coruña, que neste momento están 
nunha segunda fase de revisión, 
seguirán avanzando na inclusión 
e ampliación de beneficios fiscais 
en función de criterios de renda, 
de conformidade co que permita a 
normativa básica de aplicación. 
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2. Estudiar mecanismos, de 
acuerdo con la legalidad vigente, 
para ayudar a las personas en 
riesgo de exclusión social, o en 
actual situación de pobreza, a 
encarar el abono de los impuestos 
municipales. 
 
3. Acordar que, en todos los 
contratos de alquiler social de 
viviendas que concierte el 
Ayuntamiento da Coruña, el 
impuesto de bienes inmuebles y 
los gastos de comunidad 
asociados a la titularidad del 
inmueble y a la condición de 
propietario, serán a cargo del 
Ayuntamiento. 
  

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
A continuación moción do Bloque 
Nacionalista Galego, sobre Ano 
2016, ano das Irmandades da Fala. 
 
 
Ten a palabra dona Avia Veira 
para lectura da parte dispositiva 
da moción. 
 
Segunda.- Moción del Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas sobre el Año 2016, año 
de las Irmandades da Fala. 
 
Señora Veira González 
 

2. Estudar mecanismos, de acordo 
coa legalidade vixente, para 
axudar ás persoas en risco de 
exclusión social, ou en actual 
situación de pobreza, a encarar o 
aboamento dos impostos 
municipais. 
 
3. Acordar que, en todos os 
contratos de aluguer social de 
vivendas que concerte o Concello 
da Coruña, o imposto de bens 
inmóbeis e os gastos de 
comunidade asociados á 
titularidade do inmóbel e á 
condición de propietario, serán a 
cargo do Concello. 
 
  

Intervencións 
 
Presidencia 
 
A continuación moción do Bloque 
Nacionalista Galego, sobre Ano 
2016, ano das Irmandades da 
Fala. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira 
para lectura da parte dispositiva 
da moción. 
 
Segunda.- Moción do Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas sobre o Ano 2016, ano 
das Irmandades da Fala. 
 
Señora Veira González 
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En consonancia co acordo 
unánime do Parlamento de Galicia 
de 29 de abril de 2015, o Grupo 
Municipal do BNG solicita do 
Pleno da Corporación Municipal a 
adopción do seguinte acordo: 
 
 
1. Instar ao Goberno Galego a 
declarar 2016 Ano das 
Irmandades da Fala, 
estabelecendo para iso un 
programa de actividades 
encamiñadas a divulgar a toda a 
sociedade galega o coñecemento 
do encomiábel labor desta 
organización, animada polo 
propósito de traballar pola 
consecución dunha Galiza máis 
culta, libre, xusta e comprometida 
consigo mesma, e a empregar os 
fondos necesarios dos orzamentos 
da Xunta de 2016 para executar 
ese programa.  
 
2. Organizar en colaboración coas 
asociacións, organizacións, 
colectivos e entidades da cidade, 
como berce das Irmandades da 
Fala, para difundir a súa historia a 
súa contribución ao traballo pola 
lingua e cultura galegas.  
 
3. Retomar a solicitude rexistrada 
en febreiro de 2012 polo Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego para dedicarlle a Ánxel 
Casal, nado na Coruña,  (A 
Coruña, 17 de decembro de 1895- 
Cacheiras, Teo, 19 de agosto de 

En consonancia co acordo 
unánime do Parlamento de 
Galicia do 29 de abril de 2015, o 
Grupo Municipal do BNG solicita 
do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción do seguinte 
acordo: 
 
1. Instar ao Goberno Galego a 
declarar 2016 Ano das 
Irmandades da Fala, 
estabelecendo para iso un 
programa de actividades 
encamiñadas a divulgar a toda a 
sociedade galega o coñecemento 
do encomiábel labor desta 
organización, animada polo 
propósito de traballar pola 
consecución dunha Galiza máis 
culta, libre, xusta e comprometida 
consigo mesma, e a empregar os 
fondos necesarios dos orzamentos 
da Xunta de 2016 para executar 
ese programa.  
 
2.Organizar en colaboración coas 
asociacións, organizacións, 
colectivos e entidades da cidade, 
como berce das Irmandades da 
Fala, para difundir a súa historia 
a súa contribución ao traballo 
pola lingua e culturas galegas.  
 
3. Retomar a solicitude rexistrada 
en febreiro de 2012 polo Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego para dedicarlle a Ánxel 
Casa, nado na Coruña, (A 
Coruña, 17 de decembro de 1895- 
Cacheiras, Teo, 19 de agosto de 
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1936) unha rúa na nosa cidade, de 
acordo co Regulamento de Honras 
e Distincións, como membro moi 
activo das Irmandades da Fala, 
fundador da editorial Lar, mestre 
das Escolas do Ensino Galego, 
escolas gratuítas e en galego, e 
tamén membro moi activo do 
Conservatorio de Arte Galego na 
nosa cidade. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Votos a favor da urxencia da 
moción. 
 
Votación de la urgencia de la 
segunda 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 Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 

1936) unha rúa na nosa cidade, 
de acordo co Regulamento de 
Honras e Distincións, como 
membro moi activo das 
Irmandades da Fala, fundador da 
editorial Lar, mestre das Escolas 
do Ensino Galego, escolas 
gratuítas e en galego, e tamén 
membro moi activo do 
Conservatorio de Arte Galego na 
nosa cidade. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Votos a favor da urxencia da 
moción. 
 
Votación da urxencia da segunda 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego 
 
Sometida pola presidencia a 
presente moción á preceptiva 
declaración da urxencia 
prodúcese o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
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Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Ten a palabra de novo, dona Avia 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Como xa temos dito, mesmo neste 
Salón de Plenos, hai xa 100 anos 
na Coruña, figuras históricas 
veciños da Coruña, da nosa 
cidade, como Antón Vilar Ponte, 
os irmáns Carré, Manuel Lugris 
Freire, Francisco Tettamancy ou 
Ánxel Casal, fundaban as 
Irmandades da Fala. 
 
Unha organización, un grupo 
humano moi pequeño, pouco máis 
de vinte ao comezo, capaces do 
nunca conseguido, ata o momento. 
Tratábase dun grupo de irmáns 
como se chamaban así mesmos, 
cunha visión universal da lingua 
galega e do papel que Galiza 
debería xogar neste periodo, en 
Europa e en América. Nacen aquí, 
na Coruña, un 18 de maio de 1916 
en Rego de Auga, moi perto de 
aquí, e de aquí se espallan por 
toda Galiza. Eles foron a 

Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Ten a palabra de novo, dona Avia 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Como xa temos dito, mesmo neste 
Salón de Plenos, hai xa 100 anos 
na Coruña, figuras históricas 
veciños da Coruña, da nosa 
cidade, como Antón Vilar Ponte, 
os irmáns Carré, Manuel Lugris 
Freire, Francisco Tettamancy ou 
Ánxel Casal, fundaban as 
Irmandades da Fala. 
 
Unha organización, un grupo 
humano moi pequeno, pouco máis 
de vinte ao comezo, capaces do 
nunca conseguido, ata o 
momento. Tratábase dun grupo de 
irmáns como se chamaban así 
mesmos, cunha visión universal 
da lingua galega e do papel que 
Galicia debería xogar neste 
período, en Europa e en América. 
Nacen aquí, na Coruña, un 18 de 
maio de 1916 en Rego de Auga, 
moi perto de aquí, e de aquí se 
espallan por toda Galicia. Eles 
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vangarda. Os máis defensores de 
abrirse cara ao mundo, capaces de 
contactar coas vangardas 
europeas; foron mesmo capaces 
de asumir, xa o teño dito aquí,  a 
tradución de fragmentos do Ulises 
de Joyce, que fai Otero Pedraio, 
antes de ser traducido a ningunha 
das outra linguas peninsulares, nin 
ao castelán, ou de Yeats, que fai 
Antón Vilar Ponte.  
 
 
Crearon tamén o Seminario de 
Estudos Galegos. O seu obxecto 
era a defensa, o cultivo, a 
promoción da lingua do noso país 
e o seu nacemento na Coruña. 
Seguiron o doutros lugares, 
localidades, onde homes e 
mulleres comprometidas 
traballaron pola  dignificación da 
nosa identidade. A aparición e  a 
difusión das Irmandades da Fala 
supuxo un avance para a cultura 
de noso, situando a nosa nación, a 
Galiza, como suxeito fundamental 
da produción cultural da época.  
 
 
Promoveron a elaboración de 
gramáticas, de dicionarios, 
estudos lingüísticos, 
reivindicando, tamén para ela, 
para a nosa lingua, espazos dos 
que tiña sido desterrada desde a 
administración ao ensino. 
 
Neste 2016 cumprense 100 anos 
dunha peza fundamental, na 

foron a vangarda. Os máis 
defensores de abrirse cara ao 
mundo, capaces de contactar coas 
vangardas europeas; foron 
mesmo capaces de asumir, xa o 
teño dito aquí, a tradución de. 
fragmentos do Ulises de Joyce, 
que fai Otero Pedraio, antes de 
ser traducido a ningunha das 
outra linguas peninsulares, nin ao 
castelán, ou de Yeats, que fai 
Antón Vilar Ponte.  
 
Crearon tamén o Seminario de 
Estudos Galegos. O seu obxecto 
era a defensa, o cultivo, a 
promoción da lingua do noso país 
e o seu nacemento na Coruña. 
Seguiron o doutros lugares, 
localidades, onde homes e 
mulleres comprometidas 
traballaron pola  dignificación da 
nosa identidade. A aparición e  a 
difusión das Irmandades da Fala 
supuxo un avance para a cultura 
de noso, situando a nosa nación, 
a Galicia, como suxeito 
fundamental da produción 
cultural da época.  
 
Promoveron a elaboración de 
gramáticas, de dicionarios, 
estudos lingüísticos, 
reivindicando, tamén para ela, 
para a nosa lingua, espazos dos 
que tiña sido desterrada desde a 
administración ao ensino. 
 
Neste 2016 cumprense 100 anos 
dunha peza fundamental, na 
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configuración do que hoxe somos. 
Por iso e fundamental garantir o 
compromiso das institucións 
públicas coa súa celebración, 
difundindo o coñecemento do seu 
legado histórico e apoiando a 
celebración oficial para 2016, do 
Ano das Irmandades da Fala. 
Reitero que tamén foi un acordo 
unánime do Parlamento de Galiza, 
de declarar o ano 2016, como Ano 
das Irmandades da Fala. Eu creo 
que a nosa cidade, a Coruña como 
berce delas debe de estar 
orgullosa e debe de contribuir a 
difusión, pois,  do que supuxo na 
súa época de vagandista, que foi 
ese movemento na nosa cidade. 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Gracias. 
 
Por suposto estamos de acordo 
con esta moción, sobre todo, 
porque ese nacionalismo que se 
propugnaba, a través das 
Irmandades da Fala, era sen 
dúbida un nacionalismo 
abranguedor, como se suele decir, 

configuración do que hoxe somos. 
Por iso e fundamental garantir o 
compromiso das institucións 
públicas coa súa celebración, 
difundindo o coñecemento do seu 
legado histórico e apoiando a 
celebración oficial para 2016, do 
Ano das Irmandades da Fala. 
Reitero que tamén foi un acordo 
unánime do Parlamento de 
Galicia, de declarar o ano 2016, 
como Ano das Irmandades da 
Fala.  Eu creo que a nosa cidade, 
a Coruña como berce delas debe 
de estar orgullosa e debe de 
contribuír a difusión, pois, do que 
supuxo na súa época de 
vagandista, que foi ese 
movemento na nosa cidade. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Grazas. 
 
Por suposto estamos dacordo con 
esta moción, sobre todo, porque 
ese nacionalismo que se 
propugnaba, a través das 
Irmandades da Fala, era sen 
dúbida un nacionalismo 
abranguedor, como se adoita 
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aberto e democrático, donde tiñan 
cabida, non só o sentir daqueles 
que defendían no seu momento a 
lingua galega; por certo, vostede o 
acaba de dicir, traducindo a Ulises 
e a Yeats. O inglés tamén era 
importante para coñecer a 
universalidade do ser humano. 
Lástima que a veces, neste 
concello non se teña en conta. 
Pois dito isto, un nacionalismo 
aberto, abranguedor, en donde a 
democracia era fundamental e o 
sentir dos demais tamén. 
 
 
Non nos queda máis que dicir que 
si,  porque se algo ten de grande 
esta Comunidade Autónoma e se 
algo ten de grande esta cidade, é 
que ten o valor engadido de ter 
unha  lingua, o valor engadido de 
ter unha cultura propia e o valor 
engadido de ter persoerios que 
desde o nacionalismo, ata o 
galegismo, loitaron para que 
estiveran no lugar que lle 
corresponde. 
 
Por suposto, o noso apoio, como 
xa se ten dito por parte do BNG, 
dunha iniciativa que se aprobou 
no Parlamento Galego, por 
suposto, tamén, o noso apoio ás 
actividades que se van a facer para 
conmemorar e para dar a coñecer 
o que somos e o que estamos 
chamados a ser.  
 
E con respecto ao que se fala aquí 

dicir, aberto e democrático, onde 
tiñan cabida, non só o sentir 
daqueles que defendían no seu 
momento a lingua galega; por 
certo, vostede o acaba de dicir, 
traducindo a Ulises e a Yeats. O 
inglés tamén era importante para 
coñecer a universalidade do ser 
humano. Mágoa que ás veces, 
neste concello non se teña en 
conta. Pois dito isto, un 
nacionalismo aberto, 
abranguedor, onde a democracia 
era fundamental e o sentir dos 
demais tamén. 
 
Non nos queda  máis que dicir 
que si,  porque se algo ten de 
grande esta Comunidade 
Autónoma e se algo ten de grande 
esta cidade, é que ten o valor 
engadido de ter unha  lingua, o 
valor engadido de ter unha 
cultura propia e o valor engadido 
de ter persoerios que desde o 
nacionalismo, ata o galegismo, 
loitaron para que estiveran no 
lugar que lle corresponde. 
 
Por suposto, o noso apoio, como 
xa  se ten dito por parte do BNG, 
dunha iniciativa que se aprobou 
no Parlamento Galego, por 
suposto, tamén, o noso apoio ás 
actividades que se van  facer para 
conmemorar e para dar a coñecer 
o que somos e o que estamos 
chamados a ser.  
 
E con respecto ao que se fala aquí 
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do rueiro, para unha das rúas para 
Ánxel Casal, bueno, iso, 
entendemos que forma parte da 
Comisión de Honores e 
Distincións, que hai, como 
sempre, unha lista de persoeiros 
que están todavía a espera de que 
se lles otorgue, e aí se discutirá, 
evidentemente cando, como, en 
que lugar se outorgará esta rúa. 
 
Polo demais, o dito, o noso apoio 
ao que é un tecido cultural, pero 
tamén o digo, dentro desa 
anunciación que se falou, dos 
compoñentes das Irmandades da 
Fala, non nos esquezamos que hai 
xestión, todo o que fixeron, o 
fixeron cunha xestión determinada 
e con unha determinación. 
 
 
As ideas non nacen solas, as ideas  
se acompañan e as ideas se 
executan; así que moitos anos ás 
Irmandades da Fala e que o 
celebremos ben. 
 
Presidencia 
 
Moitas  grazas. 
 
Polo Grupo Popular, señora Padín. 
 
 
Señora Padín Fernández 
 
Bien. 
 
Muchas gracias.  

do rueiro, para unha das rúas 
para Ánxel Casal, bo, iso, 
entendemos que forma parte da 
Comisión de Honras e 
Distincións, que hai  como 
sempre, unha lista de persoeiros 
que están aínda a espera de que 
se lles otorgue, e aí discutirase, 
evidentemente cando, como, en 
que lugar se outorgará esta rúa. 
 
Polo demais, o dito, o noso apoio 
ao que é un tecido cultural, pero 
tamén o digo, dentro desa 
anunciación que se falou, dos 
compoñentes das Irmandades da 
Fala, non nos esquezamos que hai 
xestión, todo o que fixeron, o 
fixeron cunha xestión 
determinada e cunha 
determinación. 
 
As ideas non nacen soas, as ideas  
acompáñanse e as ideas 
executánse; así que moitos anos 
ás Irmandades da Fala e que o 
celebremos ben. 
 
Presidencia 
 
Moitas  grazas. 
 
Polo Grupo Popular, señora 
Padín. 
 
Señora Padín Fernández 
 
Ben. 
 
Moitas grazas.  
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Muy buenas tardes a todos, 
compañeros de Corporación, 
personal del Ayuntamiento, 
público que nos acompaña, el que 
nos sigue por streaming y a los 
medios de comunicación. 
 
Bien. El Bloque Nacionalista 
Galego presenta una moción 
instando al gobierno de la Xunta a 
declarar el año 2016, como ano 
das Irmandades da Fala, y esto, 
como bien ha dicho usted y el 
Partido Socialista, ya fue 
aprobado en el Parlamento por 
unanimidad por todos los Grupos 
Políticos. Por eso nos parece un 
absurdo traerlo hoy aquí, de 
nuevo. El texto que se aprobó es 
el que ha relatado usted en su 
punto 1, en el que el Parlamento 
de Galicia, insta a la Xunta para 
que o vindeiro 2016 sexa 
declarado oficialmente Ano das 
Irmandades da Fala. Estabeliza 
un programa de actividades, 
conducentes a divulgar en toda a 
sociedade galega, o coñecemento 
da encomiable labor desta 
organización, animada co 
propósito de traballar pola 
consecución dunha Galicia máis 
culta, libre, xusta e comprometida 
consigo mesma.  E dote dos 
fondos necesarios aos organismos 
encargados de levar a cabo o 
programa. É o acordo exacto que 
se aprobou no Parlamento o día 29 
de abril del año 2015. 
 

Moi boas tardes a todos, 
compañeiros de Corporación, 
persoal do Concello, público que 
nos acompaña, o que nos segue 
por streaming e aos medios de 
comunicación. 
 
Ben. O Bloque Nacionalista 
Galego presenta unha moción 
instando o goberno da Xunta a 
declarar o ano 2016, como ano 
das Irmandades da Fala, e isto, 
como ben dixo vostede e o Partido 
Socialista, xa foi aprobado no 
Parlamento por unanimidade por 
todos os Grupos Políticos. Por iso 
parécenos un absurdo traelo hoxe 
aquí, de novo. O texto que se 
aprobou é o que relatou vostede 
no seu punto 1, no que o 
Parlamento de Galicia, insta á 
Xunta para que o vindeiro 2016 
sexa declarado oficialmente Ano 
das Irmandades da Fala. 
Estabeliza un programa de 
actividades, conducentes a 
divulgar en toda a sociedade 
galega, o coñecemento da 
encomiable labor desta 
organización, animada co 
propósito de traballar pola 
consecución dunha Galicia máis 
culta, libre, xusta e comprometida 
consigo mesma.  E dote dos 
fondos necesarios os organismos 
encargados de levar a cabo o 
programa. É o acordo exacto que 
se aprobou no Parlamento o día 
29 de abril do ano 2015. 
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Luego aquí, lo que corresponde al 
gobierno de la Marea es que se 
ponga a trabajar y que organice 
las actividades y actos que 
considere oportunos, a través de 
su Concejalía de Cultura y el 
dedicar la calle a Ánxel Casal, 
corresponde, su debate y 
discusión en la Comisión de 
Honras e Distinciones. Por eso 
nos parece un absurdo traerlo hoy 
aquí. 
 
Pero que quede claro que el 
Partido Popular votó 
afirmativamente en el Parlamento, 
porque creemos que se debe 
honrar, a quien honra la historia 
de Galicia. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Hola a todos.  
 
Moi boa tarde, co desexo dun feliz 
2016 a todas os presentes e, por 
suposto, a toda a cidadanía. 
 
A favor de esta moción, e 
totalmente de acordo cos tres 
puntos que solicitan desde o 
Grupo Municipal do Bloque 

Logo aquí, o que corresponde ao 
goberno da Marea é que se poña 
a traballar e que organice as 
actividades e actos que considere 
oportunos, a través da súa 
Concellería de Cultura e o 
dedicar a rúa a Ánxel Casal, 
corresponde, o seu debate e 
discusión  na Comisión de Honras 
e Distincións. Por iso parécenos 
un absurdo traelo hoxe aquí. 
 
 
Pero que quede claro que o 
Partido Popular votou 
afirmativamente no Parlamento, 
porque cremos que se debe 
honrar, a quen honra a historia 
de Galicia. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Ola a todos.  
 
Moi boa tarde, co desexo dun feliz 
2016 a todas os presentes e, por 
suposto, a toda a cidadanía. 
 
A favor desta moción, e 
totalmente de acordo cos tres 
puntos que solicitan desde o 
Grupo Municipal do Bloque 
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Nacionalista Galego; dun modo 
simbólico conformes con instar ao 
Goberno Autonómico esa 
declaración das Irmandades, dada 
a relevancia da efeméride, da 
celebración. 
 
Por outro lado, no que respecta ao 
papel que xoga esta concellería de 
Cultura, Deportes e Coñecemento, 
o xoves día 21 de xaneiro está 
fixada unha primeira xuntanza, un 
primeiro paso para a creación 
dunha Comisión. Entre outros 
están chamados, a Real Academia 
Galega, o artista deseñador Pepe 
Barro, o Arquivo Municipal, o 
Instituto Cornide, así como, 
especialistas varios, coa idea 
tamén de xuntanzas posteriores 
con outras entidades, cun fin, 
creo,  divulgativo para este ano 
2016. 
 
Somos escépticos coas  
resonancias que pode ter algo que 
fose estrictamente institucional e, 
por iso, cremos que é clave a 
pedagoxía e difusión entre toda a 
cidadanía deste legado que, non 
esquezamos, é un aspecto máis e 
nada baladí, no que a muller 
xogou un papel fundamental e así 
se reflexará na súa celebración. 
Nese sentido tamén podemos 
engadir que hai sobre a mesa 
diversos proxectos, exposicións, 
intervencións urbanas, actividades 
de divulgación e un aspecto máis 
que non esquezamos, vinculado 

Nacionalista Galego; dun modo 
simbólico conformes con instar ao 
Goberno Autonómico esa 
declaración das Irmandades, 
dada a relevancia da efeméride, 
da celebración. 
 
Por outro lado, no que respecta 
ao papel que xoga esta 
concellería de Cultura, Deportes 
e Coñecemento, o xoves día 21 de 
xaneiro está fixada unha primeira 
xuntanza, un primeiro paso para 
a creación dunha Comisión. Entre 
outros están chamados, a Real 
Academia Galega, o artista 
deseñador Pepe Barro, o Arquivo 
Municipal, o Instituto Cornide, 
así como, especialistas varios, 
coa idea tamén de xuntanzas 
posteriores con outras entidades, 
cun fin, creo,  divulgativo para 
este ano 2016. 
 
Somos escépticos coas  
resonancias que pode ter algo que 
fose estritamente institucional e, 
por iso, cremos que é crave a 
pedagoxía e difusión entre toda a 
cidadanía deste legado que, non 
esquezamos, e un aspecto máis e 
nada baladí, no que a muller 
xogou un papel fundamental e así 
se reflexará na súa celebración. 
Nese sentido tamén podemos 
engadir que hai sobre a mesa 
diversos proxectos, exposicións, 
intervencións urbanas, 
actividades de divulgación e un 
aspecto máis que non 
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ao que chamamos (…) memoria 
que é, a incorporación ao rueiro 
de Antón Vilar Ponte, que será 
ademais  moi proximamente. 
 
 
En cantos as honras a Ánxel Casal 
que, como lembraba o compañeiro 
Alberto Lema, hoxe mesmo, foi 
tamén alcalde de Compostela, 
editou, por exemplo, 6 poemas 
galegos de Lorca, ambos por 
certo, asesinados o mesmo día. 
Pois, en realidade, como xa se 
dixo, nesa idea de elaborar unha 
listaxe representativa de novos 
nomes de rúas e que deberíamos 
abordar na Comisión, na vindeira 
Comisión de Honras e 
Distincións, entre as que, bueno, 
que o feito de que figure Ánxel 
Casal nos parece unha idea moi 
pertinente. 
 
 
En definitiva voto favorable da 
Marea Atlántica. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
 

esquezamos, vinculado ao que 
chamamos (…) memoria que é, a 
incorporación ao rueiro de Antón 
Vilar Ponche, que será ademais  
moi proximamente. 
 
En cantos as honras a Ánxel 
Casal que, como lembraba o 
compañeiro Alberto Lema, hoxe 
mesmo, foi tamén alcalde de 
Compostela, editou, por exemplo, 
6 poemas galegos de Lorca, 
ambos por certo, asasinados o 
mesmo día. Pois, en realidade, 
como xa se dixo, nesa idea de 
elaborar unha listaxe 
representativa de novos nomes de 
rúas e que deberiamos abordar 
na Comisión, na vindeira 
Comisión de Honras e 
Distincións, entre as que, bo, que 
o feito de que figure Ánxel Casal 
parécenos unha idea moi 
pertinente. 
 
En definitiva voto favorable da 
Marea Atlántica. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
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Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la segunda 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Queda aprobada a moción. 
 
6 –  Moción del Grupo 

Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a segunda 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 
abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Queda aprobada a moción. 
 
6 – Moción do Grupo Municipal 
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Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas sobre sobre el Año 
2016, año de las Irmandades da 
Fala. 
 

Acuerdo 
 
1. Instar ao Goberno Galego a 
declarar 2016 Ano das 
Irmandades da Fala, 
estabelecendo para iso un 
programa de actividades 
encamiñadas a divulgar a toda a 
sociedade galega o coñecemento 
do encomiábel labor desta 
organización, animada polo 
propósito de traballar pola 
consecución dunha Galiza máis 
culta, libre, xusta e comprometida 
consigo mesma, e a empregar os 
fondos necesarios dos orzamentos 
da Xunta de 2016 para executar 
ese programa.  
 
2. Organizar en colaboración coas 
asociacións, organizacións, 
colectivos e entidades da cidade, 
como berce das Irmandades da 
Fala, para difundir a súa historia a 
súa contribución ao traballo pola 
lingua e cultura galegas.  
 
3. Retomar a solicitude rexistrada 
en febreiro de 2012 polo Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego para dedicarlle a Ánxel 
Casal (A Coruña, 17 de decembro 
de 1895- Cacheiras, Teo, 19 de 
agosto de 1936) unha rúa na nosa 

do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas sobre o Ano 
2016, ano das Irmandades da 
Fala. 
 
 

Acordo 
 

1. Instar ao Goberno Galego a 
declarar 2016 Ano das 
Irmandades da Fala, 
estabelecendo para iso un 
programa de actividades 
encamiñadas a divulgar a toda a 
sociedade galega o coñecemento 
do encomiábel labor desta 
organización, animada polo 
propósito de traballar pola 
consecución dunha Galiza máis 
culta, libre, xusta e comprometida 
consigo mesma, e a empregar os 
fondos necesarios dos orzamentos 
da Xunta de 2016 para executar 
ese programa.  
 
2.Organizar en colaboración coas 
asociacións, organizacións, 
colectivos e entidades da cidade, 
como berce das Irmandades da 
Fala, para difundir a súa historia 
a súa contribución ao traballo 
pola lingua e culturas galegas.  
 
3. Retomar a solicitude rexistrada 
en febreiro de 2012 polo Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego para dedicarlle a Ánxel 
Casal (A Coruña, 17 de decembro 
de 1895- Cacheiras, Teo, 19 de 
agosto de 1936) unha rúa na nosa 



 
 
 
 
 
 
 

- 70 - 
 

 
 

cidade, de acordo co Regulamento 
de Honras e Distincións, como 
membro moi activo das 
Irmandades da Fala, fundador da 
editorial Lar, mestre das Escolas 
do Ensino Galego, escolas 
gratuítas e en galego, e tamén 
membro moi activo do 
Conservatorio de Arte Galego na 
nosa cidade. 
 
Mociones presentadas por el 
Grupo Municipal del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
A continuación, moción do 
Partido Socialista de Galicia, 
PSOE, sobre estratexia de 
desenvolvemento sostible 
integrado e a presentación do 
proxecto de fondos FEDER. 
 
A las dieciocho horas y trece 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Gallego 
Neira. 
 
Procedemos á lectura da parte 
dispositiva, señor García. 
 
Pimera.- Moción del Grupo 
Municipal Socialista sobre 
estrategia de desarrollo 
sostenible integrado y la 
presentación del proyecto de 
fondos FEDER. 

cidade, de acordo co 
Regulamento de Honras e 
Distincións, como membro moi 
activo das Irmandades da Fala, 
fundador da editorial Lar, mestre 
das Escolas do Ensino Galego, 
escolas gratuítas e en galego, e 
tamén membro moi activo do 
Conservatorio de Arte Galego na 
nosa cidade. 
 
Mocións presentadas polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
A continuación, moción do 
Partido Socialista de Galicia, 
PSOE, sobre estratexia de 
desenvolvemento sostible 
integrado e a presentación do 
proxecto de fondos FEDER. 
 
Ás dezaoito horas e trece minutos 
auséntase do Salón de Sesións a 
señora Gallego Neira. 
 
 
Procedemos á lectura da parte 
dispositiva, señor García. 
 
Pimeira.- Moción do Grupo 
Municipal Socialista sobre 
estratexia de desenvolvemento 
sostible integrado e a 
presentación do proxecto de 
fondos FEDER. 
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Señor García Pérez 
 
¿Votaremos la urgencia de la 
moción? ¿Qué le parece? 
¿Primero la lectura? 
 
Lectura de la moción para su 
debate y aprobación: 
 
1º Instar al Gobierno Municipal a 
la creación inmediata de una 
Comisión que ostente la Dirección 
del proyecto EDUSI y dirija su 
definición técnica y 
presupuestaria, la puesta en 
marcha de las diferentes acciones 
y programas, la implementación 
de todos y cada uno de los 
proyectos propuestos, el 
seguimiento y  evaluación de las 
diferentes acciones y  programas y 
coordine la potencial 
replanificación del proyecto 
presentar a la convocatoria para la 
selección de estrategias de 
Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado que serán cofinanciadas 
mediante el programa operativo 
FEDER de crecimiento sostenible 
2014-2020.  
 
La Comisión estará formada por 
los partidos políticos con 
representación plenaria y tendrán 
una representación proporcional al 
número de concejales y voto 
ponderado. La Comisión 
determinará en su primera reunión 
la necesaria composición de la 
misma en cuanto a número de 

Señor García Pérez 
 
Votaremos a urxencia da moción? 
Que lle parece? Primeiro a 
lectura? 
 
Lectura da moción para o seu 
debate e aprobación: 
 
1º Instar ao Goberno Municipal á 
creación inmediata dunha 
Comisión que ostente a Dirección 
do proxecto EDUSI e dirixa a súa 
definición técnica e orzamentaria, 
a posta en marcha das diferentes 
accións e programas, a 
implementación de todos e cada 
un dos proxectos propostos, o 
seguimento e  avaliación das 
diferentes accións e  programas e 
coordine a potencial 
replanificación do proxecto 
presentar á convocatoria para a 
selección de estratexias de 
Desenvolvemento Urbano 
Sustentable e Integrado que serán 
cofinanciadas mediante o 
programa operativo FEDER de 
crecemento sustentable 2014-
2020.  
 
A Comisión estará formada polos 
partidos políticos con 
representación plenaria e terán 
unha representación proporcional 
ao número de concelleiros e voto 
ponderado. A Comisión 
determinará na súa primeira 
reunión a necesaria composición 
da mesma en canto a número de 
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representantes de los diferentes 
partidos y cargo y responsabilidad 
de cada uno de ellos dentro de la 
propia Comisión.  
 
La Comisión tendría, entre otros 
que le pueda encomendar el Pleno 
Municipal, los siguientes 
cometidos: 
 
a) Definir todas las actuaciones 
concretas a ejecutar en el Plan de 
Implementación del proyecto 
EDUSI que se presente. 
 
b) Definir todas las actuaciones 
derivadas de los Proyectos 
Tractores a presentar. 
 
c) Definir todos los ámbitos de 
inversión públicas en la ciudad y 
área metropolitana derivados del 
presente proyecto y aquellos en 
los que, al amparo del mismo, 
participen otras administraciones 
(Diputación, Xunta, Ministerios y 
Unión Europea). 
 
d) Dirigir, coordinar y supervisar 
la ejecución del proyecto en todas 
sus fases. 
 
e) Definir y supervisar el proceso 
de evaluación del proyecto. 
f) Dirigir y coordinar, si fuera 
necesaria, la replanificación de los 
proyectos tractores y de las 
diferentes acciones del proyecto 
EDUSI. 
 

representantes dos diferentes 
partidos e cargo e 
responsabilidade de cada un deles 
dentro da propia Comisión.  
 
A Comisión tería, entre outros 
que lle poida encomendar o Pleno 
Municipal, os seguintes labores: 
 
 
a) Definir todas as actuacións 
concretas a executar no Plan de 
Implementación do proxecto 
EDUSI que se presente. 
 
b) Definir todas as actuacións 
derivadas dos Proxectos 
Tractores a presentar. 
 
c) Definir todos os ámbitos de 
investimento públicas na cidade e 
área metropolitana derivados do 
presente proxecto e aqueles nos 
que, ao amparo do mesmo, 
participen outras administracións 
(Deputación, Xunta, Ministerios e 
UE). 
 
d) Dirixir, coordinar e supervisar 
a execución do proxecto en todas 
as súas fases. 
 
e ) Definir e supervisar o proceso 
de avaliación do proxecto. 
f) Dirixir e coordinar, se fose 
necesaria, a replanificación dos 
proxectos tractores e das 
diferentes accións do proxecto 
EDUSI. 
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g)Acordar el proceso de 
participación de la ciudadanía, 
sociedad civil y otras instituciones 
de la ciudad en los procesos de 
evaluación e implementación de 
los diferentes proyectos y 
acciones dentro de la Estrategia 
DUSI. 
 
h)Elevar a Pleno Municipal 
aquellas cuestiones que la 
Comisión entienda sean 
necesarias para la buena marcha y 
evolución del Proyecto, incluido 
el propio Proyecto, una vez se 
acuerde en la Comisión. 
 
i)La Comisión determinará el 
papel del Proyecto EDUSI de A 
Coruña dentro de las potenciales 
colaboraciones a desarrollar con 
las Estrategias DUSI del área 
metropolitana y aprobará las 
diferentes líneas estratégicas de 
colaboración con otros titulares 
del proyecto EDUSI del área 
metropolitana.  
 
j)La Comisión decidirá los 
miembros de la corporación que  
representarán a la ciudad en las 
mesas sectoriales establecidas con 
el área metropolitana al amparo de 
las diferentes estrategias DUSI 
presentadas por otros Concellos, 
con los que se establecerán líneas 
de colaboración, así como los 
técnicos que trabajarán 
coordinadamente con ellos. En 
concreto en lo referido a la 

g)Acordar o proceso de 
participación da cidadanía, 
sociedade civil e outras 
institucións da cidade nos 
procesos de avaliación e 
implementación dos diferentes 
proxectos e accións dentro da 
Estratexia DUSI. 
 
h)Elevar a Pleno Municipal 
aquelas cuestións que a Comisión 
entenda sexan necesarias para a 
boa marcha e evolución do 
Proxecto, incluído o propio 
Proxecto, unha vez se acorde na 
Comisión. 
 
i)A Comisión determinará o papel 
do Proxecto EDUSI da Coruña 
dentro das potenciais 
colaboracións a desenvolver coas 
Estratexias DUSI da área 
metropolitana e aprobará as 
diferentes liñas estratéxicas de 
colaboración con outros titulares 
do proxecto EDUSI da área 
metropolitana.  
 
j)A Comisión decidirá os 
membros da corporación que  
representarán á cidade nas mesas 
sectoriais establecidas coa área 
metropolitana ao amparo das 
diferentes estratexias DUSI 
presentadas por outros Concellos, 
cos que se establecerán liñas de 
colaboración, así como os 
técnicos que traballarán 
coordinadamente con eles. En 
concreto no referido á 
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colaboración dentro de las 
Estrategias DUSI con los 
Ayuntamientos de Culleredo, 
Cambre, Arteixo, Bergondo, Sada, 
Oleiros, Carral, Abegondo y el 
Consorcio das Mariñas. 
 
A las dieciocho horas y 
diecisiete minutos entra en el 
Salón de Sesiones la señora  
Gallego Neira. 
 
La Comisión será asistida con 
carácter permanente, por al menos 
dos técnicos municipales, aquellos 
que de manera regular lleven a 
cabo la Dirección Técnica del 
proyecto EDUSI. La selección de 
los técnicos municipales, 
encargados de esta encomienda, 
deberá de ser aprobada por la 
Comisión. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Votamos a urxencia da moción: 
 
Votación de la urgencia de la 
primera moción presentada por 
el Grupo Municipal Socialista 
 
Sometida la presente moción a la 
preceptiva declaración de la 
urgencia se produce el siguiente 
resultado: 
 
Vota  a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 

colaboración dentro das 
Estratexias DUSI cos Concellos 
de Culleredo, Cambre, Arteixo, 
Bergondo, Sada, Oleiros, Carral, 
Abegondo e o Consorcio das 
Mariñas. 
 
Ás dezaoito horas e dezasete 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora  Gallego Neira. 
 
 
A Comisión será asistida con 
carácter permanente, por polo 
menos dous técnicos municipais, 
aqueles que de maneira regular 
leven a cabo a Dirección Técnica 
do proxecto EDUSI. A selección 
dos técnicos municipais, 
encargados desta encomenda, 
deberá de ser aprobada pola 
Comisión. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Votamos a urxencia da moción: 
 
Votación da urxencia da 
primeira moción presentada polo 
Grupo Municipal Socialista 
 
Sometida a presente moción á 
preceptiva declaración da 
urxencia producese o siguinte 
resultado: 
 
Vota  a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
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votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Ten a palabra, de novo, o señor 
García para defensa da mesma. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Bueno.  
 
Nos encontramos en un tiempo 
importante para la ciudad, en 
cuanto a lo que significa la 
planificación estratégica de 
distintas áreas para los próximos 
años. 
 
Sabe usted, señor Alcalde, que 
Europa pone al alcance de las 
ciudades, un importante paquete 
de financiación, para desarrollar, 
desde las propias ciudades, un 
modelo de desarrollo sostenible de 
cara al año 2020. 

votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Ten a palabra, de novo, o señor 
García para defensa da mesma. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Bo.  
 
Atopámonos nun tempo 
importante para a cidade, en 
canto ao que significa a 
planificación estratéxica de 
distintas áreas para os próximos 
anos. 
 
Sabe vostede, señor alcalde, que 
Europa pon ao alcance das 
cidades, un importante paquete de 
financiamento para desenvolver 
desde, as propias ciudades, un 
modelo de desenvolvemento 
sustentable de fronte ao ano 2020. 



 
 
 
 
 
 
 

- 76 - 
 

 
 

Las distintas áreas de la ciudad se 
tienen que alinear para poder 
desarrollar un proyecto, en el que 
todos nos encontremos cómodos y 
todos creamos, que es el camino 
adecuado que la ciudad tiene que 
seguir los próximos años. 
 
En las especificaciones de las 
ayudas de la Unión Europea, 
vienen de manera muy clara y 
determinada, que pasos hay que 
dar y como se tienen que 
conformar los proyectos. Deja 
libertad para incorporar ideología 
a los mismos. Deja libertad para 
incorporar la política al diseño y 
definición de los mismos. Hay un 
amplio paquete de proyectos que 
se han desarrollando, al amparo de 
la estrategia EDUSI, que la ciudad 
quiere presentar a Europa y en la 
definición y estrategia de esos 
proyectos, el Grupo Municipal 
Socialista no pudo aportar nada de 
la esencia de su filosofía. 
 
Nos preocupa cómo, desde el 
Gobierno de la Marea, se ha 
abordado este asunto. Cierto es 
que usted ha pedido a los 
habilitados nacionales, a su 
director del Área Jurídica que 
tenemos en el Ayuntamiento, que 
justifiquen que 
administrativamente se puede 
aprobar la presentación de la 
estrategia EDUSI en la Junta de 
Gobierno y lo hace al amparo de 
que, bueno, la Junta de Gobierno 

As distintas áreas da cidade 
téñense que aliñar para poder 
desenvolver un proxecto, no que 
todos nos atopemos cómodos e 
todos creamos, que é o camiño 
adecuado que a cidade ten que 
seguir os próximos anos. 
 
Nas especificacións das axudas 
da Unión Europea, veñen de 
maneira moi clara e determinada, 
que pasos hai que dar e como se 
teñen que conformar os 
proxectos. Deixa liberdade para 
incorporar ideoloxía aos mesmos. 
Deixa liberdade para incorporar 
a política ao deseño e definición 
dos mesmos. Hai un amplo 
paquete de proxectos que se 
desenvolveron, ao amparo da 
estratexia EDUSI, que a cidade 
quere presentar a Europa e na 
definición e estratexia deses 
proxectos, o Grupo Municipal 
Socialista non puido achegar 
nada da esencia da súa filosofía. 
 
Preocúpanos como, desde o 
Goberno da Marea, abordouse 
este asunto. Certo é que vostede 
pediu aos habilitados nacionais, 
ao seu súa director da área 
Xurídica que temos no Concello, 
que xustifiquen que 
administrativamente se pode 
aprobar a presentación da 
estratexia EDUSI na Xunta de 
Goberno e fai ao amparo de que, 
bo, a Xunta de Goberno 
determinará o que a cidade ten 
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determinará lo que la ciudad tiene 
que hacer los próximos 8 años,y 
en el momento en que nos 
concedan las ayudas ya traeremos 
al Pleno la aprobación definitiva 
de la cofinanciación obligada que 
tenemos que hacer. 
 
Usted se equivoca de manera 
grave, si piensa que con ese actuar 
puede secuestrar el voto del 
Grupo Municipal Socialista, de 
cara a aprobar un proyecto en el 
que no nos sentimos partícipes. 
Les pedimos, por activa y por 
pasiva, que nos dejaran participar 
en la elaboración de las 
estrategias, al objeto de 
documentar todo el paquete de 
medidas que se presentan en 
Europa. Medidas por un importe 
de 21 millones de euros. Medidas 
que afectan a, prácticamente, 
todas las áreas de la ciudad, pero 
medidas que tienen una carga 
ideológica unilateral y exclusiva 
de la Marea, que entendemos, que 
no se corresponde con lo que 
Europa pretende que sean los 
proyectos, en clave ciudad. Usted 
y sus concejales, afectos a este 
proyecto, hicieron unas 
simulaciones de reuniones 
participativas con los Grupos 
Municipales, en las que sólo 
pretendían hacerse una foto con 
nosotros, no pretendían ni 
escucharnos, ni incorporar 
medidas, ni darnos pie a participar 
en el diseño de las acciones que la 

que facer os próximos 8 anos, e 
no momento en que nos concedan 
as axudas xa traeremos ao Pleno 
a aprobación definitiva da 
cofinanciación obrigada que 
temos que facer. 
 
 
Vostede equivócase de maneira 
grave, se pensa que con ese 
actuar pode secuestrar o voto do 
Grupo Municipal Socialista, para 
aprobar un proxecto no que nos 
nos sentimos partícipes. 
Pedímoslles, por activa e por 
pasiva, que nos deixasen 
participar na elaboración das 
estratexias, ao obxecto de 
documentar todo o paquete de 
medidas que se presentan en 
Europa. Medidas por un importe 
de 21 millóns de euros. Medidas 
que afectan  , prácticamente, 
todas as áreas da cidade, pero 
medidas que teñen unha carga 
ideolóxica unilateral e exclusiva 
da Marea, que entendemos, que 
non se corresponde co que 
Europa pretende que sexan os 
proxectos, en clave cidade. 
Vostede e os seus concelleiros, 
afectos a este proxecto, fixeron 
unhas simulacións de reunións 
participativas cos Grupos 
Municipais, nas que só pretendían 
facerse unha foto connosco, non 
pretendían nin escoitarnos, nin 
incorporar medidas, nin darnos 
pé a participar no deseño das 
accións que a cidade vai 



 
 
 
 
 
 
 

- 78 - 
 

 
 

ciudad va a desarrollar, en los 
próximos 8 años.  
 
Mire, las elecciones determinaron 
un modelo de participación 
plenaria que usted no está 
respetando. Nos vale 
perfectamente que los habilitados 
digan que en Junta de Gobierno se 
puede hacer esto, pero usted sabe, 
como todos los presentes 
sabemos, que lo que se está 
haciendo está mal hecho.  
 
El Ministerio y la Unión Europea, 
no entenderán que el 
Ayuntamiento de A Coruña, no 
colabore o apoye el proyecto 
EDUSI que se va a presentar. 
Porque es que nosotros no 
podemos apoyarlo, desde el punto 
y hora, que no hemos sido 
invitados a participar en el 
desarrollo del mismo. 
 
Ustedes dirán que efectivamente 
han hecho invitaciones a que 
participaran… 
 
Presidencia 
 
Vaia terminando. 
 
Señor García Pérez 
 
…Acabo enseguida, señor 
Alcalde. 
 
Ustedes dirán que hicieron 
invitaciones a los  Grupos  a 

desenvolver, nos próximos 8 anos.  
 
 
Mire, as eleccións determinaron 
un modelo de participación 
plenaria que vostede non está a 
respectar. Válenos perfectamente 
que os habilitados digan que en 
Xunta de Goberno pódese facer 
isto, pero vostede sabe, como 
todos os presentes sabemos, que o 
que se está facendo está mal feito.  
 
 
O Ministerio e a Unión Europea, 
non entenderán que o Concello da 
Coruña, non colabore ou apoie o 
proxecto EDUSI que se vai a 
presentar. Porque é que nós non 
podemos apoialo, desde o punto e 
hora, que non fomos convidados a 
participar no desenvolvemento do 
mesmo. 
 
 
Vostedes dirán que efectivamente 
fixeron invitacións a que 
participasen… 
 
Presidencia 
 
Vaia terminando. 
 
Señor García Pérez 
 
…Acabo enseguida, señor 
alcalde. 
 
Vostedes dirán que fixeron 
invitacións aos  Grupos  para 
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participar, o que les mandáramos 
aportaciones sobre los proyectos. 
Mire, esto…, no se trata de 
mandar aportaciones, se trata de 
trabajar en conjunto, como la 
ciudadanía quiso que se hicieran 
las cosas que tienen que venir a 
este Pleno. El proyecto EDUSI 
está mal construido. Pese a ello, 
nosotros no lo vamos a criticar 
desde el Pleno. Instamos a que se 
cree una Comisión que trabaje de 
manera integrada sobre el EDUSI 
y que quite competencias 
unilaterales a quien pensamos que 
no lo está pilotando bien. 
 
En cualquier caso, esperamos que 
sean escuchadas las aportaciones 
o las propuestas que traemos a 
este Pleno, para que cambiemos el 
rumbo de lo que hasta ahora se 
está haciendo en estrategia, de 
cara a la Unión Europea y que 
podamos conseguir los fondos que 
pedimos a la misma. 
 
Muchas gracias, señor Alcalde. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Adianto que a intención do Grupo 

participar, ou que lles 
mandásemos achegas sobre os 
proxectos. Mire, isto…, non se 
trata de mandar achegas, trátase 
de traballar en conxunto, como a 
cidadanía quixo que se fixesen as 
cousas que teñen que vir a este 
Pleno. O proxecto EDUSI está 
mal construido. A pesar diso, nós 
non o imos a criticar desde o 
Pleno. Instamos a que se cre unha 
Comisión que traballe de maneira 
integrada sobre o EDUSI e que 
quite competencias unilaterais a 
quen penso que non o está 
pilotando ben. 
 
En calquera caso, esperamos que 
sexan escoitadas as achegas ou as 
propostas que traemos a este 
Pleno, para que cambiemos o  
rumbo do que ata agora estase 
facendo en estratexia, para a 
Unión Europea e que podamos 
conseguir os fondos que pedimos 
á mesma. 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Adianto que a intención do Grupo 
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Municipal do BNG es absternos 
nesta moción, ainda que 
compartimos, efectivamente, que 
as formas non foron as axeitadas e 
así o manifestei hoxe na Xunta de 
Goberno Local, na que se aprobou 
o EIDUS. Por unha razón ben 
sinxela, porque precisamente o 
venres no que asistín a unha 
reunión coa concelleira de 
Participación, que é a que 
coordina, neste caso, entre o 
Goberno Municipal e esta 
cuestión e confirmouseme, ou 
achegouseme a idea de que tiña 
pensado levarse isto á Xunta de 
Goberno Local, pero 
efectivamente, non se me 
adiantou, nin en que data, nin.., 
vamos, nin de que maneira. 
 
E efectivamente, o propio venres 
pola tarde atopamos con que 
temos unha convocatoria para o 
luns, inmediata, para a aprobación 
do EIDUS sen termos o EIDUS 
diante, sen termos a 
documentación completa, que 
apareceu milagrosamente durante 
a celebración da Xunta de 
Goberno Local e se puxo enriba 
da mesa, deuselle ao secretario 
xeral, pero ningún grupo da 
oposición puidemos velo, antes da 
propia Xunta de Goberno Local.  
 
Polo tanto, volveuse a repetir o 
que xa denunciamos noutras  
ocasións, que é a convocatoria de 
xuntas de goberno local sen a 

Municipal do BNG é absternos 
nesta moción, ainda que 
compartimos, efectivamente, que 
as formas non foron as axeitadas 
e así o manifestei hoxe na Xunta 
de Goberno Local, na que se 
aprobou o EIDUS. Por unha 
razón ben sinxela, porque 
precisamente o venres no que 
asistín a unha reunión coa 
concelleira de Participación, que 
é  a que coordina, neste caso, 
entre o Goberno Municipal e esta 
cuestión e confirmouseme, ou 
achegouseme a idea de que tiña 
pensado levarse isto á Xunta de 
Goberno Local, pero 
efectivamente, non se me 
adiantou, nin en que data, nin…, 
imos, nin de que maneira. 
 
E efectivamente, o propio venres 
pola tarde atopamos con que 
temos unha convocatoria para o 
luns, inmediata, para á 
aprobación do EIDUS sen ter o 
EIDUS diante, sen ter a 
documentación completa, que 
apareceu milagrosamente durante 
a celebración da Xunta de 
Goberno Local e se puxo enriba 
da mesa, deuselle ao secretario 
xeral, pero ningún grupo da 
oposición puidemolo ver, antes da 
propia Xunta de Goberno Local.  
 
Polo tanto, volveuse a repetir o 
que xa denunciamos noutras 
ocasións, que é a convocatoria de 
xuntas de goberno local sen a 
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documentación completa, para 
que nos, os grupos da oposición, 
estemos alí, na Xunta de Goberno 
Local, con voz, sen voto e non 
poidamos ter voz, finalmente 
porque non podemos, 
efectivamente, pois,  dar unha 
opinión fundamentada, rigorosa 
sobre as cuestión, porque non 
temos a documentación no seu 
conxunto.  
 
Polo tanto, si que son moi crítica 
coas formas.  Non é a primeira 
vez. Xa non é achacable a 
inexperiencia e, desde logo, pois, 
non sei cal é a pretensión desta 
maneira de actuar, que xa digo, 
non é porque agora o EIDUS haxa 
que aprobalo a contra reloxo, 
porque xa aconteceu con outras 
cuestións. Xa o teño manifestado 
públicamente. 
 
Polo tanto, voume a abster, 
porque é certo, que no que é o 
fondo do EIDUS, que si critica o o 
Partido Socialista, o BNG está 
dacordo, ou comparte o fondo, 
como Coruña, como dereito da 
cidade, como Coruña, un lugar de 
dereitos. Foi, ademais, un dos 
nosos eixos do programa electoral 
de 2011, curiosamente, pero non 
estamos dacordo coas formas. 
 
 
Ese é o motivo da nosa 
abstención.  
 

documentación completa, para 
que nos, os grupos da oposición, 
esteamos alí, na Xunta de 
Goberno Local, con voz, sen voto 
e non poidamos ter voz, 
finalmente porque non podemos, 
efectivamente, pois,  dar unha 
opinión fundamentada, rigorosa 
sobre as cuestión, porque non 
temos a documentación no seu 
conxunto.  
 
Polo tanto, si que son moi crítica 
coas formas.  Non é a primeira 
vez. Xa non é achacable a 
inexperiencia e, desde logo, pois, 
non sei cal é a pretensión desta 
maneira de actuar, que xa digo, 
non é porque agora o EIDUS 
haxa que aprobalo a contra 
reloxo, porque xa aconteceu con 
outras cuestións. Xa o teño 
manifestado publicamente. 
 
Polo tanto, voume  abster, porque 
é certo, que no que é o fondo do 
EIDUS, que si critica o Partido 
Socialista, o BNG está dacordo, 
ou comparte o fondo, como 
Coruña, como dereito da cidade, 
como Coruña, un lugar de 
dereitos. Foi, ademais, un dos 
nosos eixos do programa 
electoral de 2011, curiosamente, 
pero non estamos dacordo coas 
formas. 
 
Ese é o motivo da nosa 
abstención.  
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Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Sí. 
 
Muchas gracias. 
 
Dada la transcendencia que para 
la ciudad tiene esta estrategia 
integrada, ya les adelanto que 
votaremos a favor de la moción 
del PSOE, aunque tengo que decir 
que lo hacemos con mucho 
escepticismo. Lo hacemos 
primero, porque el Gobierno de la 
Marea ya no ha cumplido otras 
mociones y pensamos que va a ser 
una más en el olvido. 
 
Segundo, porque las comisiones a 
las que y los acuerdos a los que se 
llegaron, en aquella reunión de 
trabajo, estas comisiones y las 
juntas es un paripé. Es disimular, 
decir que dejan participar, para 
que luego no nos den información, 
no nos den la documentación y no 
valen para nada. O sea, que una 
Comisión más, apoyaremos, pero 
entendemos que como se trabaje 
como en las otras, no tiene valor.  
Y tercero, porque, siento 

Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Si. 
 
Moitas grazas. 
 
Dada a transcendencia que para 
a cidade ten esta estratexia 
integrada, xa lles adianto que 
votaremos a favor da moción do 
PSOE, aínda que teño que dicir 
que o facemos con moito 
escepticismo. Facémolo primeiro, 
porque o Goberno da Marea xa 
non cumpriu outras mocións e 
pensamos que vai ser unha máis 
no esquecemento. 
 
Segundo, porque as comisións ás 
que e os acordos aos que se 
chegaron, naquela reunión de 
traballo, estas comisións e as 
xuntas é un paripé. É disimular, 
dicir que deixan participar, para 
que logo non nos dean 
información, non nos dean a 
documentación e non valen para 
nada. Ou sexa, que unha 
Comisión máis, apoiaremos, pero 
entendemos que como se traballe 
como nas outras, non ten valor. E 
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decírselo, pero, por mucho… 
Ustedes se quejan públicamente 
de todas las cosas, pero apoyan 
esta forma de trabajar, porque con 
su voto están gobernando esto 
señores, sólo porque los votó el 
Partido Socialista y siguen 
apoyándolo luego, después de 
quejarse, pero lo siguen apoyando.  
 
 
Por lo tanto, mucho escepticismo 
de que esto vaya a ser la solución. 
 
Y volvernos a sumarnos a las 
quejas del PSOE y del Bloque, 
señor Alcalde. Cuando se quejan 
todos los Grupos de la Oposición, 
por algo será, y la forma de 
trabajar, de verdad, que no ha sido 
buena. 
 
De verdad, yo ya lo avisé cuando 
llegamos, que no había que hacer 
este documento. Lo dije en dos o 
tres Comisiones, en dos o tres 
ruedas de prensa. Avisamos y nos 
lo traen el día 11, cuando hay que 
entregarlo el 13. Yo no lo he leído 
todavía. Non han tenido el detalle 
de enviármelo. Ni el detalle. Hoy 
creo que llegó a la Junta de 
Gobierno, como por arte de 
magia. En el medio cuando se 
pidió, ni la gente que estaba 
votando lo había leído. 
 
Yo creo que no  es forma de hacer 
el documento más importante que 
tenían de hacer en esos seis 

terceiro, porque, sinto dicirllo, 
pero, por moito… Vostedes 
quéixanse publicamente de todas 
as cousas, pero apoian esta forma 
de traballar, porque co seu voto 
están a gobernar isto señores, só 
porque os votou o Partido 
Socialista e seguen apoiándoo 
daquela, despois de queixarse, 
pero ségueno apoiando.  
 
Por tanto, moito escepticismo de 
que isto vaia a ser a solución. 
 
E volvernos a sumarnos ás 
queixas do PSOE e do Bloque, 
señor alcalde. Cando se queixan 
todos os Grupos da Oposición, 
por algo será, e a forma de 
traballar, de verdade, que non foi 
boa. 
 
De verdade, eu xa o avisei cando 
chegamos, que non había que 
facer este documento. Díxeno en 
dous ou tres Comisións, en dúas 
ou tres roldas de prensa. 
Avisamos e tráennolo o día 11, 
cando hai que entregalo o 13. Eu 
non o lin aínda. Non tiveron o 
detalle de enviarmo. Nin o 
detalle. Hoxe creo que chegou á 
Xunta de Goberno como por 
encantamento. No medio cando se 
pediu, nin a xente que estaba a 
votar o lera. 
 
Eu creo que non  é forma de facer 
o documento máis importante que 
tiñan de facer neses seis meses, co 
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meses, con el Presupuesto. No es 
forma de hacerlo, de verdad, de 
corazón. Pero a día de hoy. 
todavía no sabemos cómo es ese 
documento. 
 
Y yo, esta mañana, volví a entrar 
en la página web. Nosotros 
teníamos colgada nuestra 
estrategia desde el primer minuto. 
No hay documento colgado, 
todavía, para que cualquier 
ciudadano pueda apoyar o pueda 
decir algo. 
 
La línea más importante, que tiene 
que ser una estrategia integrada, 
tiene que ser participativa y 
transparente. Ninguna de las tres 
cosas. Yo lo siento decir así, pero 
creo que es objetivo. Ninguno de 
los Grupos tenemos hoy el 
documento. ¿Cómo vamos a 
opinar técnicamente, si ni siquiera 
lo hemos leído? a dos días de 
entregarlo, a dos días de 
entregarlo. Un documento que 
quieren que sea participativo. 
 
Yo, sinceramente, no creo que 
estas sean formas de hacerlo. Hoy 
creo que fue a la Junta de 
Gobierno, un documento, que yo 
no sé el informe del Interventor, 
qué hizo, sobre cuál, porque 
aparece otro, que dicen ustedes, a 
la Junta de Gobierno, que se 
trabajó hasta esta mañana. 
Entonces los informes es sobre 
otro. Habría que suspender esa 

Orzamento. Non é forma de 
facelo, de verdade, de corazón. 
Pero a día de hoxe. aínda non 
sabemos como é ese documento. 
 
 
E eu, esta mañá volvín entrar na 
páxina web. Nós tiñamos colgada 
a nosa estratexia desde o 
primeiro minuto. Non hai 
documento colgado, aínda, para 
que calquera cidadán poida 
apoiar ou poida dicir algo. 
 
 
A liña máis importante, que ten 
que ser unha estratexia integrada, 
ten que ser participativa e 
transparente. Ningunha das tres 
cousas. Eu síntoo dicir así, pero 
creo que é obxectivo. Ningún dos 
Grupos temos hoxe o documento. 
Como imos opinar técnicamente, 
se nin sequera lémolo? a dous 
días de entregalo, a dous días de 
entrégalo. Un documento que 
queren que sexa participativo. 
 
 
Eu, sinceramente, non creo que 
estas sexan formas de facelo. 
Hoxe creo que foi á Xunta de 
Goberno un documento, que eu 
non sei o informe do interventor, 
que fixo, sobre cal, porque 
aparece outro, que din vostedes, á 
Xunta de Goberno, que se 
traballou ata esta mañá. Entón os 
informes é sobre outro. Habería 
que suspender esa Xunta de 
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Junta de Gobierno y aplazarla otro 
día para aprobarlo con el nuevo 
documento informado. No lo sé. 
Es que es todo… Una forma de 
hacer las cosas. En el documento 
más importante que tenemos en la 
ciudad, nos hemos ofrecido, de 
verdad; le dejamos uno hecho. No 
es que digamos que queremos 
cambiar esto y esto y deamonos 
un documento para leer. Yo lo he 
pedido… El 28 de octubre nos 
citaron por primera vez, después 
de que llevaban meses avisándolo, 
para explicarnos lo que era una 
estrategia integrada. Llevo tres 
años participando en esta 
estrategia integrada. Participé 
como representante en la única 
Comisión a nivel nacional. Nadie 
te llama, nadie… 
 
El 28 nos explican lo que es, 
cuando llevo haciendo los pliegos  
yo, con el ministerio, tres años. 
Nos explica lo que es.  
 
Hasta el día 11 no aparece un 
documento y todavía no lo he 
visto, y el día 7, perdón, que me 
enfadan,  porque el 30 de 
diciembre, avisando siempre con  
menos de 24 horas de las 
reuniones, nos pasan un power 
point de 9 páginas; el día anterior. 
 
Yo le tuve que enviar un correo 
estas Navidades, para que como 
Alcalde asumiera lo que da el 
documento más importante de la 

Goberno e aprazala outro día 
para aprobalo co novo documento 
informado. Non o sei. É que é 
todo… Unha forma de facer as 
cousas. No documento máis 
importante que temos na cidade, 
ofrecemonos, de verdade;  
deixámoslle un feito. Non é que 
digamos que queremos cambiar 
isto e isto e deamonos un 
documento para ler. Eu pedino… 
O 28 de outubro citáronnos por 
primeira vez, despois de que 
levaban meses avisándoo, para 
explicarnos o que era unha 
estratexia integrada. Levo tres 
anos participando nesta 
estratexia integrada. Participei 
como representante na única 
Comisión a nivel nacional. 
Ninguén che chama, ninguén… 
 
O 28 explícannos o que é, cando 
levo facendo os pregos  eu, co 
ministerio, tres anos. Explícanos 
o que é.  
 
Ata o día 11 non aparece un 
documento e aínda non o vin, e o 
día 7, perdón, que me enfadan,  
porque o 30 de decembro, 
avisando sempre con menos  de 
24 horas das reunión, nos pasan 
un power point de 9 páxinas; o 
día anterior. 
 
Eu tívenlle que enviar un correo 
este Nadal, para que como 
alcalde asumise o que dá o 
documento máis importante da 
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ciudad. No estábamos teniendo la 
información necesaria. 
 
Yo siento ser tan vehemente, pero 
es que este era el documento más 
importante que  teníamos.  
 
No sé si esta Comisión valdrá para 
algo. Nosotros queremos ayudar. 
Creemos que tiene que ser un 
documento para la ciudad. Este 
documento no es de ciudad, como 
ha dicho el PSOE. Es un 
documento de la Marea. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Acabo ya. 
 
Es un documento de una minoría, 
y lo peor, estamos jugando, 
poniendo en peligro más de veinte 
millones de euros de inversión 
para la ciudad. Seguramente la 
mayor aportación presupuestaria 
externa que vaya a haber en los 
próximos 6 años. 
 
¡Ojo con lo que estamos 
haciendo! 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 

cidade. Non estabamos a ter a 
información necesaria. 
 
Eu sinto ser tan vehemente, pero é 
que este era o documento máis 
importante que  tiñamos.  
 
Non sei se esta Comisión valerá 
para algo. Nós queremos axudar. 
Cremos que ten que ser un 
documento para a cidade. Este 
documento non é de cidade, como 
dixo o PSOE. É un documento da 
Marea. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando. 

 
Señor Fernández Prado 
 
Acabo xa. 
 
É un documento dunha minoría, e 
o peor, estamos a xogar, poñendo 
en perigo máis de vinte millóns de 
euros de investimento para a 
cidade. Seguramente a maior 
achega orzamentaria externa que 
vaia a haber nos próximos 6 anos. 
 
 
Ollo co que estamos a facer! 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
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Señora Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Moi boa tarde a todas e a todos. 
 
Moi ben, vou ir comentando a 
moción do Partido Socialista, pois 
o que propoñen nesta moción, en 
realidade, a constitución dun 
órgano municipal con 
competencias en materia de 
dirección e xestión do EIDUS, 
asumindo, indebidamente, 
competencias de Alcaldía e da 
Xunta de Goberno Local, o cal, 
como debería de saber, tanto o 
Partido Popular, que acaba de 
avanzar  o seu voto positivo, 
como o Partido Socialista, é que 
isto é contrario  a Lei de Bases de 
Réxime Local e, por tanto, 
manifestamente ilegal. 
 
No acordo aprobado esta mañá na 
Xunta de Goberno Local, xa se 
precisan  as condicións 
competenciais da Xunta de 
Goberno Local e do Pleno, en 
relación a este documento,  
efectivamente moi relevante, tanto 
respecto a aprobación do 
proxecto, como da posterior 
incorporación orzamentaria dos 
proxectos, pero quen dirixe a 
acción de goberno, lémbrovos que 
é o alcalde e a Xunta de Goberno 
Local e non o PSOE, nin os 
Grupos da oposición. 
 

Señora Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Moi boa tarde a todas e a todos. 
 
Moi ben, vou ir comentando a 
moción do Partido Socialista, 
pois o que propoñen nesta 
moción, en realidade a 
constitución dun órgano 
municipal con competencias en 
materia de dirección e xestión do 
EIDUS, asumindo, 
indebidamente, competencias de 
Alcaldía e da Xunta de Goberno 
Local, o cal, como debería de 
saber, tanto o Partido Popular, 
que acaba de avanzar o seu voto 
positivo, como o Partido 
Socialista, é que isto é contrario  
a Lei de Bases de Réxime Local e, 
por tanto, manifestamente ilegal. 
 
No acordo aprobado esta mañá 
na Xunta de Goberno Local, xa se 
precisan  as condicións 
competenciais da Xunta de 
Goberno Local e do Pleno, en 
relación a este documento,  
efectivamente moi relevante, tanto 
respecto de aprobación do 
proxecto, como da posterior 
incorporación orzamentaria dos 
proxectos, pero quen dirixe a 
acción de goberno, lémbrovos que 
é o alcalde e a Xunta de Goberno 
Local e non o PSOE, nin os 
Grupos da oposición. 
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Ben debería saber o PSOE, que 
cada membro municipal ten as 
súas competencias e que non pode 
pretender o PSOE e que non llo 
vai a tolerar este goberno 
municipal, é querer gobernar 
dende a oposición, querer ser 
goberno sen selo, nin ter 
lexitimación para elo, nin a quen 
lle atribuiron as eleccións 
municipais, nin a que lle atribue a 
lexislación a un grupo municipal 
da oposición. 
 
Este goberno municipal é 
respetuoso coas competencias 
municipais e coa pluralidade desta 
Corporación. E falan de falta de 
participación. Eu diría, de falta de 
memoria, pois, estamos 
acontecendo á participación 
histórica dos grupos da oposición, 
pois, nunca os grupos da 
oposición tiveron presencia nas 
xuntas de goberno local.  
 
 
Nunco houbo tal pluralidade nas 
Comisións Informativas. E ben 
sabe este goberno a súa situación 
de minoría nesta Corporación e da 
necesidade de chegar a acordos 
cos distintos grupos municipais. E 
así o fixemos en asuntos de 
trascendencia como as ordenanzas 
fiscais e así o estamos a facer cos 
orzamentos. Pero o que non é 
tolerable, é pretender que un 
goberno renuncie as súas 
competencias e atribucións na 

Ben debería saber o PSOE, que 
cada membro municipal ten as 
súas competencias e que non pode 
pretender o PSOE e que no llo vai 
a tolerar este goberno municipal, 
é querer gobernar dende a 
oposición, querer ser goberno sen 
selo, nin ter lexitimación para elo, 
nin a quen lle atribuiron as 
eleccións municipais, nin a que lle 
atribue a lexislación a un grupo 
municipal da oposición. 
 
 
Este goberno municipal é 
respectuoso coas competencias 
municipais e coa pluralidade 
desta Corporación. E falan de 
falta de participación. Eu diría, 
de falta de memoria, pois, 
estamos acontecendo á 
participación histórica dos 
grupos da oposición, pois, nunca 
os grupos da oposición tiveron 
presenza nas xuntas de goberno 
local.  
 
Nunco houbo tal pluralidade nas 
Comisións Informativas. E ben 
sabe este goberno a súa situación 
de minoría nesta Corporación e 
da necesidade de chegar a 
acordos cos distintos grupos 
municipais. E así o fixemos en 
asuntos de trascendencia como as 
ordenanzas fiscais e así o estamos 
a facer cos orzamentos. Pero 
oque non é tolerable, é pretender 
que un goberno renuncie as súas 
competencias e atribucións na 
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xestión e dirección das tarefas e 
funcións de goberno. 
 
Que lle quede claro ao Partido 
Socialista, e ao Partido Popular, 
que non imos permitir o bloqueo 
da acción de goberno, nin respecto 
ao EIDUS, nin respecto aos 
orzamentos, nin respecto a 
ningunha outra cuestión. 
 
Están vostedes en contra de que 
este Concello teña fondos 
europeos? Están vostedes en 
contra de que este Concello reciba 
15 millóns de euros? Están 
vostedes en contra de recuperar o 
espazo público para a cidadanía? 
Estades en contra de atender os 
diferentes niveis de desigualdade, 
de risco socio-económico da 
cidade? Están en contra do dereito 
a un hábitat digno? Están en 
contra da erradicación dos 
asentamentos precarios da cidade? 
Están en contra da recuperación 
de espazos costeiros e fluviais? 
Están en contra da emancipación 
da xente moza? Están en contra de 
mellorar a accesibilidade en vías 
estreitas para cumprir a 
normativa? Están en contra de 
mellorar as áreas infantís? Están 
en contra de mellorar a eficiencia 
do alumbrado público? Están en 
contra de recibir 15 millóns de 
euros, 20 millóns de euros, 
financiación europea? 
 
 

xestión e dirección das tarefas e 
funcións de goberno. 
 
Que lle quede claro ao Partido 
Socialista, e ao Partido Popular, 
que non imos permitir o bloqueo 
da acción de goberno, nin 
respecto ao EIDUS, nin respecto 
aos orzamentos, nin respecto a 
ningunha outra cuestión. 
 
Están vostedes en contra de que 
este Concello teña fondos 
europeos? Están vostedes en 
contra de que este Concello 
reciba 15 millóns de euros? Están 
vostedes en contra de recuperar o 
espazo público para a cidadanía? 
Estades en contra de atender os 
diferentes niveis de desigualdade, 
de risco socio-económico da 
cidade? Están en contra do 
dereito a un hábitat digno? Están 
en contra dá erradicación dos 
asentamentos precarios da 
cidade? Están en contra dá 
recuperación de espazos costeiros 
e fluviais? Están en contra da 
emancipación da xente moza? 
Están en contra de mellorar a 
accesibilidade en vías estreitas 
para cumprir a normativa? Están 
en contra de mellorar as áreas 
infantís? Están en contra de 
mellorar a eficiencia do 
iluminación pública? Están en 
contra de recibir 15 millóns de 
euros, 20 millóns de euros, 
financiamento europeo? 
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Honestamente se están en contra, 
deberían explicitar as razóns. 
Específicamente o Partido 
Socialista, que nas catro reunións 
que tivemos ao respecto deste 
documento, a cada reunión acudiu 
unha persoa diferente e nunca 
fixeron, nin a primeira proposta. 
Entón deberianos de explicar as 
razóns, si efectivamente están en 
contra o teñen algunha proposta 
que facer en relacióna a  estratexia 
de cidade ou simplemente queren 
enredar e bloquear 
sistemáticamente a acción de 
goberno. Estariamos encantados 
de sabelo. 
 
 
Presidencia 
 
Vai remantando, concelleira. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. Agora mesmo remato. 
 
Simplemente, dicir que a 
estratexia que aprobamos esta 
mañán en Xunta de Goberno 
Local, é unha estratexia que foi 
participada, que se fixo, que ten o 
apoio de moitisimas entidades da 
cidade. Que ten o apoio explícito 
dos alcaldes da comarca, o apoio 
explícito do Consorcio das 
Mariñas, que tivemos en conta 
todas as aportacións de entidades 
e dos grupos municipais; que hai 
que tamén decilo, que houbo 

Honestamente se están en contra, 
deberían explicitar as razóns. 
Especificamente o Partido 
Socialista, que nas catro reunións 
que tivemos ao respecto deste 
documento, a cada reunión 
acudiu unha persoa diferente e 
nunca fixeron, nin a primeira 
proposta. Entón deberianos de 
explicar as razóns, se 
efectivamente están en contra ou 
teñen algunha proposta que facer 
en relacióna  a estratexia de 
cidade ou simplemente queren 
enredar e bloquear 
sistematicamente a acción de 
goberno. Estariamos encantados 
de sabelo. 
 
Presidencia 
 
Vai remantando, concelleira. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. Agora mesmo remato. 
 
Simplemente, dicir que a 
estratexia que aprobamos esta 
mañán en Xunta de Goberno 
Local, é unha estratexia que foi 
participada, que se fixo, que ten o 
apoio de moitisimas entidades da 
cidade. Que ten o apoio explícito 
dos alcaldes da comarca, o apoio 
explícito do Consorcio das 
Mariñas, que tivemos en conta 
todas as aportacións de entidades 
e dos grupos municipais; que hai 
que tamén dicilo, que houbo 
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algún grupo municipal que fixo 
aportacións. 
 
E por último dicir, que a 
convocatoria do Ministerio, á que 
optamos e a que nos vamos a 
presentar o próximo mércores, foi 
convocada a data trece de 
novembro, e logo nos din que non 
xestionamos e, haberá que dicir 
que, en canto a EIDUS, 
xestionamos nun tempo récord. E 
dirán que non tiñan a 
documentación completa e saben 
perfectamente, que a 
documentación lla fumos 
facilitando a medida que fumos 
traballando nela… 
 
Presidencia 
 
Remate, por favor. 
 
Señora Delso Carreira 
 
 E saben perfectamente que 
estivemos traballando sen 
descanso, nun documento que 
efectivamente é complexo e 
relevante, porque somos 
coñecedores e responsables coa 
importancia  desta convocatoria 
para o futuro estratéxico desta 
cidade. 
 
Moitas grazas e desculpade a 
extensión. 
 
Presidencia 
 

algún grupo municipal que fixo 
aportacións. 
 
E por último dicir, que a 
convocatoria do Ministerio á que 
optamos e a que nos imos 
presentar o próximo mércores, foi 
convocada a data trece de 
novembro, e logo nos din que non 
xestionamos e, haberá que dicir 
que, en canto a EIDUS, 
xestionamos nun tempo récord. E 
dirán que non tiñan a 
documentación completa e saben 
perfectamente, que a 
documentación fómoslla 
facilitando  a medida que fumos 
traballando nela… 
 
Presidencia 
 
Remate, por favor. 
 
Señora Delso Carreira 
 
 E saben perfectamente que 
estivemos traballando sen 
descanso, nun documento que 
efectivamente é complexo e 
relevante, porque somos 
coñecedores e responsables  coa 
importancia desta convocatoria 
para o futuro estratéxico desta 
cidade. 
 
Moitas grazas e desculpade a 
extensión. 
 
Presidencia 
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Moitas grazas, señora Delso. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la primera moción  
del Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
Seguidamente, por la Presidencia 
se somete a votación la primera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 

Moitas grazas, señora Delso. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da primeira moción  do 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
 
Seguidamente, pola presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
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7 – Moción del Grupo 
Municipal Socialista sobre la 
estrategia de desarrollo 
sostenible integrado y la 
presentación del proyecto de 
fondos FEDER. 
 

Acuerdo 
 
1º Instar al Gobierno Municipal a 
la creación inmediata de una 
Comisión que ostente la Dirección 
del proyecto EDUSI y dirija su 
definición técnica y 
presupuestaria, la puesta en 
marcha de las diferentes acciones 
y programas, la implementación 
de todos y cada uno de los 
proyectos propuestos, el 
seguimiento y  evaluación de las 
diferentes acciones y  programas y 
coordine la potencial 
replanificación del proyecto 
presentar a la convocatoria para la 
selección de estrategias de 
Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado que serán cofinanciadas 
mediante el programa operativo 
FEDER de crecimiento sostenible 
2014-2020.  
 
La Comisión estará formada por 
los partidos políticos con 
representación plenaria y tendrán 
una representación proporcional al 
número de concejales y voto 
ponderado. La Comisión 
determinará en su primera reunión 
la necesaria composición de la 
misma en cuanto a número de 

7 – Moción do Grupo Municipal 
Socialista sobre a estratexia de 
desenvolvemento sostible 
integrado e a presentación do 
proxecto de fondos FEDER. 
 
 

Acordo 
 

1º Instar ao Goberno Municipal á 
creación inmediata dunha 
Comisión que ostente a Dirección 
do proxecto EDUSI e dirixa a súa 
definición técnica e orzamentaria, 
a posta en marcha das diferentes 
accións e programas, a 
implementación de todos e cada 
un dos proxectos propostos, o 
seguimento e  avaliación das 
diferentes accións e  programas e 
coordine a potencial 
replanificación do proxecto 
presentar á convocatoria para a 
selección de estratexias de 
Desenvolvemento Urbano 
Sustentable e Integrado que serán 
cofinanciadas mediante o 
programa operativo FEDER de 
crecemento sustentable 2014-
2020.  
 
A Comisión estará formada polos 
partidos políticos con 
representación plenaria e terán 
unha representación proporcional 
ao número de concelleiros e voto 
ponderado. A Comisión 
determinará na súa primeira 
reunión a necesaria composición 
da mesma en canto a número de 
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representantes de los diferentes 
partidos y cargo y responsabilidad 
de cada uno de ellos dentro de la 
propia Comisión.  
 
La Comisión tendría, entre otros 
que le pueda encomendar el Pleno 
Municipal, los siguientes 
cometidos: 
 
a) Definir todas las actuaciones 
concretas a ejecutar en el Plan de 
Implementación del proyecto 
EDUSI que se presente. 
 
b) Definir todas las actuaciones 
derivadas de los Proyectos 
Tractores a presentar. 
 
c) Definir todos los ámbitos de 
inversión públicas en la ciudad y 
área metropolitana derivados del 
presente proyecto y aquellos en 
los que, al amparo del mismo, 
participen otras administraciones 
(Diputación, Xunta, Ministerios y 
Unión Europea). 
 
d) Dirigir, coordinar y supervisar 
la ejecución del proyecto en todas 
sus fases. 
 
e) Definir y supervisar el proceso 
de evaluación del proyecto. 
f) Dirigir y coordinar, si fuera 
necesaria, la replanificación de los 
proyectos tractores y de las 
diferentes acciones del proyecto 
EDUSI. 
 

representantes dos diferentes 
partidos e cargo e 
responsabilidade de cada un deles 
dentro da propia Comisión.  
 
A Comisión tería, entre outros 
que lle poida encomendar o Pleno 
Municipal, os seguintes labores: 
 
 
a) Definir todas as actuacións 
concretas a executar no Plan de 
Implementación do proxecto 
EDUSI que se presente. 
 
b) Definir todas as actuacións 
derivadas dos Proxectos 
Tractores a presentar. 
 
c) Definir todos os ámbitos de 
investimento públicas na cidade e 
área metropolitana derivados do 
presente proxecto e aqueles nos 
que, ao amparo do mesmo, 
participen outras administracións 
(Deputación, Xunta, Ministerios e 
UE). 
 
d) Dirixir, coordinar e supervisar 
a execución do proxecto en todas 
as súas fases. 
 
e ) Definir e supervisar o proceso 
de avaliación do proxecto. 
f) Dirixir e coordinar, se fose 
necesaria, a replanificación dos 
proxectos tractores e das 
diferentes accións do proxecto 
EDUSI. 
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g)Acordar el proceso de 
participación de la ciudadanía, 
sociedad civil y otras instituciones 
de la ciudad en los procesos de 
evaluación e implementación de 
los diferentes proyectos y 
acciones dentro de la Estrategia 
DUSI. 
 
h)Elevar a Pleno Municipal 
aquellas cuestiones que la 
Comisión entienda sean 
necesarias para la buena marcha y 
evolución del Proyecto, incluido 
el propio Proyecto, una vez se 
acuerde en la Comisión. 
 
i)La Comisión determinará el 
papel del Proyecto EDUSI de A 
Coruña dentro de las potenciales 
colaboraciones a desarrollar con 
las Estrategias DUSI del área 
metropolitana y aprobará las 
diferentes líneas estratégicas de 
colaboración con otros titulares 
del proyecto EDUSI del área 
metropolitana.  
 
j)La Comisión decidirá los 
miembros de la corporación que  
representarán a la ciudad en las 
mesas sectoriales establecidas con 
el área metropolitana al amparo de 
las diferentes estrategias DUSI 
presentadas por otros Concellos, 
con los que se establecerán líneas 
de colaboración, así como los 
técnicos que trabajarán 
coordinadamente con ellos. En 
concreto en lo referido a la 

g)Acordar o proceso de 
participación da cidadanía, 
sociedade civil e outras 
institucións da cidade nos 
procesos de avaliación e 
implementación dos diferentes 
proxectos e accións dentro da 
Estratexia DUSI. 
 
h)Elevar a Pleno Municipal 
aquelas cuestións que a Comisión 
entenda sexan necesarias para a 
boa marcha e evolución do 
Proxecto, incluído o propio 
Proxecto, unha vez se acorde na 
Comisión. 
 
i)A Comisión determinará o papel 
do Proxecto EDUSI da Coruña 
dentro das potenciais 
colaboracións a desenvolver coas 
Estratexias DUSI da área 
metropolitana e aprobará as 
diferentes liñas estratéxicas de 
colaboración con outros titulares 
do proxecto EDUSI da área 
metropolitana.  
 
j)A Comisión decidirá os 
membros da corporación que  
representarán á cidade nas mesas 
sectoriais establecidas coa área 
metropolitana ao amparo das 
diferentes estratexias DUSI 
presentadas por outros Concellos, 
cos que se establecerán liñas de 
colaboración, así como os 
técnicos que traballarán 
coordinadamente con eles. En 
concreto no referido á 
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colaboración dentro de las 
Estrategias DUSI con los 
Ayuntamientos de Culleredo, 
Cambre, Arteixo, Bergondo, Sada, 
Oleiros, Carral, Abegondo y el 
Consorcio das Mariñas. 
 
 
La Comisión será asistida con 
carácter permanente, por al menos 
dos técnicos municipales, aquellos 
que de manera regular lleven a 
cabo la Dirección Técnica del 
proyecto EDUSI. La selección de 
los técnicos municipales, 
encargados de esta encomienda, 
deberá de ser aprobada por la 
Comisión. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Moción do Partido Socialista de 
Galicia-PSOE, sobre modificación 
da Lei 10/2013 de inclusión social 
de Galicia, e a Lei 9/2007 de 
subvencións de Galicia; para a 
concesión de prestacións 
económicas por parte dos 
concellos galegos a persoas en 
risco de exclusión social. 
 
A las dieciocho horas y treinta y 
siete minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones los señores 
Mourelo Barreiro, Negreira 
Souto, Díaz Grandío y Lema 
Suárez. 
 

colaboración dentro das 
Estratexias DUSI cos Concellos 
de Culleredo, Cambre, Arteixo, 
Bergondo, Sada, Oleiros, Carral, 
Abegondo e o Consorcio das 
Mariñas. 
 
 
A Comisión será asistida con 
carácter permanente, por polo 
menos dos técnicos municipais, 
aqueles que de maneira regular 
leven a cabo a Dirección Técnica 
do proxecto EDUSI. A selección 
dos técnicos municipais, 
encargados desta encomenda, 
deberá de ser aprobada pola 
Comisión. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Socialista de 
Galicia-PSOE, sobre 
modificación da Lei 10/2013 de 
inclusión social de Galicia, e a 
Lei 9/2007 de subvencións de 
Galicia; para a concesión de 
prestacións económicas por parte 
dos concellos galegos a persoas 
en risco de exclusión social. 
 
Ás dezaoito horas e trinta e sete 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións os señores Mourelo 
Barreiro, Negreira Souto, Díaz 
Grandío e Lema Suárez. 
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Procedemos á lectura. 
 
Segunda.- Moción del Grupo 
Municipal  Socialista sobre la 
modificación de la Ley 10/2013 
de inclusión social de Galicia, y 
en la Ley 9/2007 de 
subvenciones de Galicia; para la 
concesión de prestaciones 
económicas por parte de los 
ayuntamientos gallegos a 
personas en riego de exclusión.  
 
Señora Longueira Castro 
 
1.-Instar a la Xunta de Galicia a 
que en virtud de las competencias 
que tiene atribuidas la Comunidad 
Autónoma de Galicia en asistencia 
social y desarrollo del régimen 
local, el Parlamento de Galicia, en 
su caso, a propuesta de la Xunta 
de Galicia, adopte las 
modificaciones legales oportunas 
para considerar las ayudas 
periódicas y no periódicas, que 
puedan conceder los entes del 
sector público local para atención 
inmediata a personas en situación 
de riesgo de exclusión social, que 
puedan también posibilitar o 
reforzar los procesos de inclusión 
social, como prestaciones 
económicas no sujetas al régimen 
legal de subvenciones, siendo 
necesario modificar, entre otras, el 
artículo 2.2 a) de la Ley 9/2013, 
de 13 de junio, de subvenciones 
de Galicia, para incluir dentro de 
este apartado, al igual que se hace 

Procedemos á lectura.  
 
Segunda.- Moción do Grupo 
Municipal  Socialista sobre a 
modificación da Lei 10/2013 de 
inclusión social de Galicia, e a 
Lei 9/2007 de subvencións de 
Galicia; para a concesión de 
prestacións económicas por parte 
dos concellos galegos a persoas 
en risco de exclusión. 
 
 
Señora Longueira Castro 
 
1.- Instar á Xunta de Galicia a 
que en virtude das competencias 
que ten atribuídas a Comunidade 
Autónoma de Galicia en 
asistencia social e 
desenvolvemento do réxime local, 
o Parlamento de Galicia, no seu 
caso, a proposta da Xunta de 
Galicia, adopte as modificacións 
legais oportunas para considerar 
as axudas periódicas e non 
periódicas, que poidan conceder 
os entes do sector público local 
para atención inmediata a 
persoas en situación de risco de 
exclusión social, que poidan 
tamén posibilitar ou reforzar os 
procesos de inclusión social, 
como prestacións económicas non 
suxeitas ao réxime legal de 
subvencións, sendo necesario 
modificar, entre outras, o artigo 
2.2 a) da Lei 9/2013, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, 
para incluír dentro deste 
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para las “prestaciones 
autonómicas de carácter 
asistencial”, las citadas ayudas de 
la misma naturaleza que puedan 
conceder los entes del sector 
público local. Y habilitando 
legalmente para que su única 
justificación (como acreditación 
del cumplimiento de la finalidad 
del gasto público que se deriven 
de las mismas) pueda realizarse a 
través de un informe de los 
técnicos municipales de servicios 
sociales que acrediten que se da la 
situación, en las personas 
beneficiarias, de riesgo inmediato 
de exclusión social. Y/o 
permitiendo que a través de la 
correspondiente ordenanza local 
se pueda desarrollar y articular su 
régimen. 
 
 
2.-Instar al Gobierno Municipal a 
que solicite a la Xunta de Galicia 
una cuantificación de las partidas 
destinadas a emergencia social en 
todos los Ayuntamientos de 
Galicia de forma que se ponga de 
manifiesto el volumen y el ámbito 
de actuación que justifican esta 
modificación de la Ley. 
 
Votación de la urgencia de la 
segunda moción presentada por 
el Grupo Municipal del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
Sometida por la Presidencia la 
presente moción a la preceptiva 

apartado, do mesmo xeito que se 
fai para as “prestacións 
autonómicas de carácter 
asistencial”, as citadas axudas da 
mesma natureza que poidan 
conceder os entes do sector 
público local. E habilitando 
legalmente para que a súa única 
xustificación (como acreditación 
do cumprimento da finalidade do 
gasto público que se deriven das 
mesmas) poida realizarse a través 
dun informe dos técnicos 
municipais de servizos sociais que 
acrediten que se dá a situación, 
nas persoas beneficiarias, de 
risco inmediato de exclusión 
social. E/ou permitindo que a 
través da correspondente 
ordenanza local póidase 
desenvolver e articular o seu 
réxime. 
 
2.- Instar ao Goberno Municipal 
a que solicite á Xunta de Galicia 
unha cuantificación das partidas 
destinadas a emerxencia social en 
todos os Concellos de Galicia de 
forma que se poña de manifesto o 
volume e o ámbito de actuación 
que xustifican esta modificación 
da Lei. 
 
Votación da urxencia da segunda 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Sometida pola presidencia a 
presente moción á preceptiva 
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declaración de la urgencia se 
produce el siguiente resultado: 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Altántica (MA) (8 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Ten a palabra dona Silvia 
Longueira para defensa da 
moción. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Gracias. 
 
La voraz crisis económica que 
azota el país ha dejado a miles de 
familias al albur de un destino, tan 
incierto como obscuro. 
 
Millones de personas han perdido 
su trabajo y han dejado de percibir 
prestaciones económicas, 
viéndose avocadas a engrosar las 

declaración da urxencia 
prodúcese o seguinte resultado: 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Altántica (MA) (8 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (8 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Ten a palabra dona Silvia 
Longueira para defensa da 
moción. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Grazas. 
 
A voraz crise económica que 
azouta o país deixou a miles de 
familias ao albur dun destino, tan 
incerto como obscuro. 
 
Millóns de persoas perderon o 
seu traballo e deixaron de 
percibir prestacións económicas, 
véndose avocadas a engrosar as 
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largas filas de la caridad y de la 
beneficiencia. Esta situación vino 
acompañada desde 2011 a 2015 
de un desmembramiento de los 
Servicios Sociales de proximidad, 
en los Ayuntamientos gobernados 
por el Partido Popular, lo cual 
hizo cada vez más difícil, articular 
un trabajo de integración y de 
normalización de la vida, de 
aquellas personas que, sin 
distinción de categorías, eran 
testigos de un empobrecimiento  
express. Pobreza infantil, pobreza 
energética, bancos de alimentos, 
desahucios, se instalaron a una 
velocidad tal, que la más de las 
veces se han articulado medidas 
de parcheo, en lugar de una eficaz 
y comprometida política de 
recuperación social que, en primer 
lugar, frene la caída y la 
desestructuración familiar y, en 
segunda instancia, abra camino 
para la normalización de la vida 
de ciudadanos que han sido 
víctimas de una situación 
económica cruel y despiadada. 
 
El papel de los ayuntamientos ha 
sido y es clave para conocer, 
analizar y aplicar las medidas que 
impulsadas desde las leyes 
autonómicas, permitan que 
actúen…  
 
A las dieciocho horas y treinta y 
nueve minutos entra en el Salón 
de Sesiones el señor Mourelo 
Barreiro. 

longas filas da caridade e da 
beneficiencia. Esta situación veu 
acompañada desde 2011 a 2015 
dun desmembramiento dos 
Servizos Sociais de proximidade, 
nos Concellos gobernados polo 
Partido Popular, o cal fixo cada 
vez máis difícil, articular un 
traballo de integración e de 
normalización da vida, daquelas 
persoas que, sen distinción de 
categorías, eran testemuñas dun 
empobrecemento  express. 
Pobreza infantil, pobreza 
enerxética, bancos de alimentos, 
desafiuzamentos, instaláronse a 
unha velocidade tal, que a máis 
das veces articuláronse medidas 
de parcheo en lugar dunha eficaz 
e comprometida política de 
recuperación social que, en 
primeiro lugar, free a caída e a 
desestruturación familiar e, en 
segunda instancia, abra camiño 
para a normalización da vida de 
cidadáns que foron vítimas dunha 
situación económica cruel e 
desapiadada. 
 
O papel dos concellos foi e é 
clave para coñecer, analizar e 
aplicar as medidas que 
impulsadas desde as leis 
autonómicas, permitan que 
actúen?  
 
Ás dezaoito horas e trinta e nove 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Mourelo 
Barreiro. 
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… como verdaderos entes de 
proximidad, y este papel se ve 
ahora cercenado por la falta de 
previsión en la legislación 
autonómica, hasta ahora aprobada,  
en particular, por la Ley 10/2013 
de inclusión de Galicia y la Ley 
de Subvenciones de Galicia. 
 
Pero atendiendo también a lo 
anunciado en el texto  de dicha 
Ley… 
 
A  las dieciocho horas y treinta 
y nueve minutos, entra en el 
Salón de Sesiones el señor Díaz 
Grandío. 
 
…, donde dice: “la Comunidad 
Autónoma de Galicia debe 
aportar, mediante la presente ley, 
perdón, adoptar,  mediante la 
presente ley una serie de medidas 
en desarrollo de la normativa 
básica necesaria para la aplicación 
efectiva de la reforma y en 
garantía tanto de la estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad 
financiera de las entidades locales, 
como de la eficiente prestación 
del sistema de servicios públicos 
existente en la Comunidad 
Autónoma -y aquí viene lo 
importante-, evitando que la 
inexistencia de una normativa de 
desarrollo produzca resultados 
indeseables o disfuncionalidades 
en el funcionamiento de los 
indicados servicios públicos, que 
perjudiquen a la ciudadanía”. 

…como verdadeiros entes de 
proximidade, e este papel vese 
agora cercenado pola falta de 
previsión na lexislación 
autonómica, ata agora aprobada,  
en particular, pola Lei 10/2013 de 
inclusión de Galicia e a Lei de 
Subvencións de Galicia. 
 
Pero atendendo tamén ao 
anunciado no texto  da devandita 
Lei… 
 
Ás  dezaoito horas e trinta e nove 
minutos, entra no Salón de 
Sesións o señor Díaz Grandío. 
 
 
…, onde di: “a Comunidade 
Autónoma de Galicia debe 
achegar, mediante a presente lei, 
perdón, adoptar,  mediante a 
presente lei unha serie de 
medidas en desenvolvemento da 
normativa básica necesaria para 
a aplicación efectiva da reforma e 
en garantía tanto da estabilidade 
orzamentaria e sustentabilidade 
financeira das entidades locais, 
como da eficiente prestación do 
sistema de servizos públicos 
existente na Comunidade 
Autónoma -e aquí vén o 
importante-, evitando que a 
inexistencia dunha normativa de 
desenvolvemento produza 
resultados indesexables ou 
disfuncionalidades no 
funcionamento dos indicados 
servizos públicos, que 
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El Grupo Municipal Socialista 
aboga, entonces, para que se 
contemplen  en las leyes de 
Inclusión Social de Galicia y de 
Subvenciones, una previsión y 
habilitación, que permita a los 
ayuntamientos desarrollar 
medidas de integración eficaces 
como el Plan de Rescate  Social, 
propuesto por los socialistas y, por 
ende, una aplicación efectiva de la 
renta social para aquellos 
ciudadanos que desarrollan 
programas de inclusión social. 
Estas medidas pasan por poder 
otorgar prestaciones económicas 
de carácter no subvencionable, y 
que agilicen y  sean eficaces en 
los procesos  de integración, tal y 
como recoge el texto de la Ley 
27/2013, y se permita actuar en 
los supuestos de inmediatez que 
requiera la situación. 
 
Básicamente estas 
modificaciones, esta modificación 
que se propone a la Ley, viene a 
raíz, pues, de uno de los temas 
que no da, no da visto la luz, en 
este caso, que es la renta social y 
que no va a ser posible que se 
haga, a través de prestaciones 
económicas sino, a través de otro 
tipo de prestaciones y que si 
teniendo en cuenta todos los 
montantes que se destinan, mes a 
mes a la  emergencia social y 
otras partidas, a través de los 

prexudiquen á cidadanía”. 
 
O Grupo Municipal Socialista 
avoga, entón, para que se 
contemplen nas leis de Inclusión 
Social de Galicia e de 
Subvencións, unha previsión e 
habilitación, que permita aos 
concellos desenvolver medidas de 
integración eficaces como o Plan 
de Rescate Social, proposto polos 
socialistas e, polo tanto, unha 
aplicación efectiva da renda 
social para aqueles cidadáns que 
desenvolven programas de 
inclusión social. Estas medidas 
pasan por poder outorgar 
prestacións económicas de 
carácter non subvencionable, e 
que axilicen e  sexan eficaces nos 
procesos  de integración, tal e 
como recolle o texto da Lei 
27/2013, e permítase actuar nos 
supostos de inmediatez que 
requira a situación. 
 
Basicamente estas modificacións, 
esta modificación que se propón á 
Lei, vén a raíz, pois, dun dos 
temas que non dá, non dá visto a 
luz, neste caso, que é a renda 
social e que non vai ser posible 
que se faga, a través de 
prestacións económicas senón, a 
través doutro tipo de prestacións 
e que se tendo en conta todos os 
montantes que se destinan, mes a 
mes á  emerxencia social e outras 
partidas, a través dos concellos 
en toda Galicia, cuantifíquese e 
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ayuntamientos en toda Galicia, se 
cuantifique y se eleve al 
Parlamento para una modificación 
de la Ley, entendemos que esto va 
a facilitar, entre otras cosas, la 
labor de aquellos ayuntamientos, 
como el nuestro, como los 
gallegos, que tienen ciertas dudas 
razonables y además no nos van a 
permitir, a través de los 
habilitados del Estado, realizar 
pagos, no en especie, sino pagos 
económicos, con informe de un 
trabajador social, a aquellas 
personas que están en riesgo de 
exclusión. 
 
Desde el Grupo Municipal 
Socialista también apuntamos, que 
si esta medida no puede hacerse 
de forma eficaz y no somos 
capaces todos los 
ayuntamientos… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Ahora acabo. 
 
No somos capaces todos los 
ayuntamientos de inferir esta 
modificación de la Ley, 
diseñemos otras vías, que no tiene 
porqué ser efectivamente las que 
están fomentando en este 
momento, pero desarrollemos 

elévese ao Parlamento para unha 
modificación da Lei, entendemos 
que isto vai facilitar, entre outras 
cousas, o labor daqueles 
concellos, como o noso, como os 
galegos, que teñen certas dúbidas 
razoables e ademais non nos van 
a permitir, a través dos 
habilitados do Estado, realizar 
pagos, non en especie, senón 
pagos económicos, con informe 
dun traballador social ,a aquelas 
persoas que están en risco de 
exclusión. 
 
 
 
Desde o Grupo Municipal 
Socialista tamén apuntamos, que 
se esta medida non pode facerse 
de forma eficaz e non somos 
capaces todos os concellos… 
 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Agora acabo. 
 
Non somos capaces todos os 
concellos de inferir esta 
modificación da Lei, deseñemos 
outras vías, que non ten porqué 
ser efectivamente as que están a 
fomentar neste momento, pero 
desenvolvamos outras vías de 



 
 
 
 
 
 
 

- 104 - 
 

 
 

otras vías de pagamentos 
económicos, bien a través de otras 
entidades, para que podamos 
hacer efectivo lo que es un plan de 
inclusión social a aquellas 
personas que están riesgo de 
inclusión. 
 
A las dieciocho horas y cuarenta 
y tres minutos, entra en el Salón 
de Sesiones el señor Negreira 
Souto. 
 
Insisto, creo que debemos  de 
incidir, con todo el montante que 
se están destinando a los 
ayuntamientos, a estas ayudas de 
emergencia y a estas rentas 
sociales, en una modificación de 
la ley y mientras esto no es 
posible, invitar a que se 
experimenten nuevas vías para 
que podamos hacer prestaciones 
económicas en toda la regla.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias.  
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Esta moción, efectivamente, trae 
causa por un problema que se veu 
plantexando, se veu formulando 

pagamentos económicos, ben a 
través doutras entidades, para 
que podamos facer efectivo o que 
é un plan de inclusión social a 
aquelas persoas que están risco 
de inclusión. 
 
 
Ás dezaoito horas e corenta e tres 
minutos, entra no Salón de 
Sesións o señor Negreira Souto. 
 
 
Insisto, creo que debemos de  
incidir, con todo o montante que 
se están destinando aos concellos, 
a estas axudas de emerxencia e a 
estas rendas sociais, nunha 
modificación da lei e mentres isto 
non é posible, convidar a que se 
experimenten novas vías para que 
podamos facer prestacións 
económicas en toda a regra.  
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Ten a palabra doa Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Esta moción, efectivamente, trae 
causa por un problema que se veu 
plantexando, se veu formulando 
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na Comisión de Xustiza Social, en 
reiteradas ocasións; cada vez que 
tratamos o tema da renda social 
municipal, e é o problema de que 
o Concello, segundo o nos 
informan, tanto o interventor 
como a directora da Asesoría 
Xurídica, que sería imposíbel, ou 
sería complicado que o pagamento 
que se realizase na renda social 
fose un pagamento directo das 
persoas, e non un pagamento aos 
acreedores, como temos dito en 
moitas ocasións. E a verdade é 
que para nós, para o BNG é moi 
importante este pago directo ás 
persoas, porque non é o mesmo 
efectivamente pagar aos 
acreedores, pagar ás empresas que 
subministran ás persoas, de 
determinados bens, de 
determinados servizos que 
pagarlle ás persoas, para que se 
administren así mesmos.  
 
E, efectivamente, nos 
preguntamos neste Pleno, tamén 
sobre isto, porque  parece que 
pagarlle aos acreedores das 
persoas, pois, é unha cuestión que 
afonda no paternalismo e sobre as 
persoas con pocos recursos 
económicos. E cremos que é 
negativo que estas persoas 
deberían de poder administrarse 
así mesmas. 
 
De todas maneiras eu si que 
quería poñer aquí enriba da mesa, 
unha cuestión falada na Comisión. 

na Comisión de Xustiza Social, en 
reiteradas ocasións; cada vez que 
tratamos o tema da renda social 
municipal, e é o problema de que 
o Concello, segundo informannos, 
tanto o interventor como a 
directora da Asesoría Xurídica, 
que sería imposíbel, ou sería 
complicado que o pagamento que 
se realizase na renda social fose 
un pagamento directo das 
persoas, e non un pagamento aos 
acreedores, como temos dito en 
moitas ocasións. E a verdade é 
que para nós, para o BNG é moi 
importante este pago directo ás 
persoas, porque non é o mesmo 
efectivamente pagar aos 
acredores, pagar ás empresas que 
subministran ás persoas de 
determinados bens, de 
determinados servizos que 
pagarlle ás persoas, para que se 
administren así mesmos.  
 
E, efectivamente, preguntámonos 
neste Pleno, tamén sobre isto, 
porque  parece que pagarlle aos 
acredores das persoas, pois, é 
unha cuestión que afonda no 
paternalismo e sobre as persoas 
con poucos recursos económicos. 
E cremos que é negativo que estas 
persoas deberían de poder 
administrarse así mesmas. 
 
 
De todas maneiras eu si que 
quería poñer aquí enriba da 
mesa, unha cuestión falada na 
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E é que a directora da Asesoría 
Xurídica dicía que o máis seguro, 
xuridicamente, o que pasa que 
nós, además de no xurídico temos 
que movernos no político, que o 
máis seguro xuridicamente é 
empregar a técnica da subvención 
para poder subministrar, digamos, 
da renda social ás persoas da nosa 
cidade que están en risco de 
exclusión social. Pero eu non sei 
se cumpre… 
 
 
A las dieciocho horas  cuarenta 
y cinco minutos entra en el 
Salón de Sesiones el señor Lema 
Suárez. 
 
… tamén, pois, experimentar. Xa 
sei que é complicado, e pode traer 
problemas, pero experimentar 
para que as persoas efectivamente 
sexan beneficiarias directas da 
renda social. 
 
Ela dixo, a directora de Asesoría 
Xurídica, dixo que o máis seguro 
xuridicamente sería a subvención, 
pero eu creo que debemos de 
ser…, Tanto dicimos o tema das 
cidades rebeldes…, Se cadra, 
pois, hai que botarlle rebeldía a 
isto e intentar, pois, implementar 
unha verdadeira renda social 
desde o Concello da Coruña. Eu 
creo que debería de ser así. 
 
De todas maneiras, estas 
modificacións que propón o 

Comisión. E é que a directora da 
Asesoría Xurídica dicía que o 
máis seguro, xuridicamente, o que 
pasa que nós, ademais de no 
xurídico temos que movernos no 
político, que o máis seguro 
xuridicamente é empregar a 
técnica da subvención para poder 
subministrar, digamos, da renda 
social ás persoas da nosa cidade 
que están en risco de exclusión 
social. Pero eu non sei se 
cumpre… 
 
Ás dezaoito horas  corenta e 
cinco minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Lema Suárez. 
 
 
…tamén, pois, experimentar. Xa 
sei que é complicado, e pode traer 
problemas, pero experimentar 
para que as persoas efectivamente 
sexan beneficiarias directas da 
renda social. 
 
Ela dixo, a directora de Asesoría 
Xurídica, dixo que o máis seguro 
xuridicamente sería a subvención, 
pero eu creo que debemos de 
ser…, Tanto dicimos o tema das 
cidades rebeldes…, Se cadra, 
pois,  hai que botarlle rebeldía a 
isto e tentar, pois, implementar 
unha verdaderia renda social 
desde o Concello da Coruña. Eu 
creo que debería de ser así. 
 
De todas maneiras, estas 
modificacións que propón o 
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Grupo Municipal Socialista, 
serviríanlle á Xunta de Galiza, 
tamén, como unha excusa para 
non facer o que ten que facer, que 
é, pois, xestionar axeitadamente o 
que son as risgas. A mín é o medo 
que me da esta petición á Xunta 
de Galiza, porque efectivamente, 
se hai a necesidade de 
implementar unha renda social é 
porque non abonda a RISGA. Eu 
creo que isto é darlle un cravo 
ardendo á Xunta de Galiza para 
que non cumpran co que ten que 
cumprir. Polo tanto, se ben, 
comparto o fondo de que sexa un 
pagamento directo, o da renda 
social, non comparto que se, 
bueno, que se lle dea esta baza á 
Xunta de Galiza. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Con la venia. 
 
Buenas tardes a todos. 
 
La verdad, que a mí me llama 
sorpresivamente la atención, la 
presentación de esta moción. En 
primer lugar, por el partido 

Grupo Municipal Socialista, 
serviríanlle á Xunta de Galicia, 
tamén, como unha escusa para 
non facer o que ten que facer que 
é, pois, xestionar axeitadamente o 
que son as risgas. A mín é o medo 
que me dá esta petición á Xunta 
de Galicia, porque efectivamente, 
se hai a necesidade de 
implementar unha renda social é 
porque non abonda a RISGA. Eu 
creo que isto é darlle un cravo 
ardendo á Xunta de Galicia para 
que non cumpran co que ten que 
cumprir. Polo tanto, se ben, 
comparto o fondo de que sexa un 
pagamento directo, o da renda 
social, non comparto que se, bo, 
que se lle dea esta baza á Xunta 
de Galicia. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Coa venia. 
 
Boas tardes a todos. 
 
A verdade que a min chámame 
sorpresivamente a atención, a 
presentación desta moción. En 
primeiro lugar, polo partido 
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político que la presenta y, por otro 
lado por su contenido, porque no 
cabe duda que el partido político 
que la presenta gobernó, en su  
momento, y tiene que ser 
conocedor de la Ley y sabe que lo 
que está diciendo no es posible. Si 
queremos modificar las leyes este 
no es foro adecuado.  Quizás 
existan otros foros donde 
podemos hacer ese tipo de 
peticiones como, por ejemplo, la 
FEGAMP, etcétera, la Federación 
Española de Municipios, donde sí, 
a través doutros municipios, 
podemos iniciar ciertas 
modificativas, pero aquí estamos 
hablando de la Ley de 
Subvenciones, una ley estatal que 
este, ya digo, que no es el foro 
adecuado. 
 
A mí me llama la atención por su 
contenido, porque en el fondo es 
un apoyo a la llamada renta social 
y, por otro lado, una crítica, 
también, a esta  renta social, que 
en su día propuso la Marea, y lo 
que estoy viendo en este Pleno, 
donde hay tantas distorsiones, 
donde hay tantas discusiones y 
donde no entiendo, realmente lo 
que, a veces ocurre, en la vida 
política, porque después de oír esa 
crítica atroz, realizada por el señor 
Garcia al gobierno municipal y 
después que estén ahí, apoyando a 
este gobierno municipal de las 
Mareas, pues, a mí no me cabe en 
la cabeza; no, sinceramente, me 

político que a presenta e, doutra 
banda polo seu contido, porque 
non cabe dúbida que o partido 
político que a presenta gobernou, 
no  seu momento, e ten que ser 
coñecedor da Lei e sabe que o que 
está a dicir non é posible. Se 
queremos modificar as leis este 
non é foro adecuado.  Quizais 
existan outros foros onde 
podemos facer ese tipo de 
peticións, por exemplo, a 
FEGAMP, etcétera, a Federación 
Española de Municipios, onde si, 
a través doutros municipios, 
podemos iniciar certas 
modificativas, pero aquí estamos 
a falar da Lei de Subvencións, 
unha lei estatal que este, xa digo, 
que non é o foro adecuado. 
 
 
A min chámame a atención polo 
seu contido, porque no fondo é un 
apoio á chamada renda social e, 
doutra banda, unha crítica, 
tamén, a esta  renda social, que 
no seu día propuxo a Marea, e o 
que estou a ver neste Pleno, onde 
hai tantas distorsións, onde hai 
tantas discusións e onde non 
entendo, realmente o que, ás 
veces, ocorre na vida política, 
porque despois de oír esa crítica 
atroz, realizada polo señor 
Garcia ao goberno municipal e 
despois que estean aí, apoiando a 
este goberno municipal das 
Mareas, pois, a min non me cabe 
na cabeza; non, sinceramente, 
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llama mucho la atención,después 
de esa exposición certera, yo le 
apoyo en esa exposición que usted 
hizo y, en todo esto, que está 
usted comentando, de  lo que es 
este gobierno de la Marea, que 
ustedes aún estén sentados, ahí, 
apoyando este gobierno, pues, ya 
le digo, me llama, a mí y a la 
ciudadanía poderosamente la 
atención. 
 
Por otro lado, contestaba la 
concejala de la Marea que ellos 
eran los que gobernaban, bueno, 
gobiernan en minoría, porque si 
vamos a hablar de cuál fue la lista 
más votada, indudablemente la 
lista más votada fue la del Partido 
Popular.  
 
Pero bueno, esto es a lo que nos 
estamos acostumbrando. 
Sostenemos un gobierno al que no 
apoyamos, sostenemos un 
gobierno que criticamos todo el 
día, pero ustedes, no cabe duda, 
señores del Partido Socialista, que 
son responsables de que en esta 
ciudad gobierne la Marea y, si 
está pasando todo esto, como le 
dijo mi compañero Fernández 
Prado, es porque ustedes sostienen 
a este gobierno.  
 
Dicho esto, también, me llama la 
atención este apoyo, este apoyo, 
que han hecho a lo que yo he 
dicho durante tanto tiempo, sobre 
la renta social que era un fraude, 

chámame moito a atención, 
despois desa exposición certeira, 
eu apóiolle nesa exposición que 
vostede fixo e, en todo isto, que 
está vostede comentando, do  que 
é este goberno da Marea, que 
vostedes aínda estean sentados, 
aí, apoiando este goberno, pois, 
xa lle digo, chamame, a min e á 
cidadanía poderosamente a 
atención. 
 
Doutra banda, contestaba a 
concelleira da Marea que eles 
eran os que gobernaban, bo, 
gobernan en minoría, porque se 
imos falar de cal foi a lista máis 
votada, indubidablemente a lista 
máis votada foi a do Partido 
Popular.  
 
Pero bo, isto é ao que nos 
estamos afacendo. Sostemos un 
goberno ao que non apoiamos, 
sostemos un goberno que 
criticamos todo o día, pero 
vostedes, non cabe dúbida, 
señores do Partido Socialista, que 
son responsables de que nesta 
cidade goberne a Marea e, se está 
a pasar todo isto, como lle dixo o 
meu compañeiro Fernández 
Prado, é porque vostedes 
sosteñen a este goberno.  
 
Dito isto, tamén, chámame a 
atención este apoio, este apoio, 
que fixeron ao que eu dixen 
durante tanto tempo, sobre a 
renda social que era unha fraude, 
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que habían sido engañados los 
ciudadanos, diciéndoles que iban 
a darles una renta, porque 
lógicamente con la normativa que 
existe, no se puede dar una renta. 
Ahora mismo hemos escuchado a 
la portavoz del Partido Socialista, 
hemos también escuchado a la 
portavoz del Bloque, en su día, 
escuchamos a la Asesoría 
Jurídica, que lo que se había 
pretendido, o lo que llevaba en el 
programa, la Marea, que no se 
podía hacer, que no está dentro de 
la legalidad. Y antes, un 
momento, hablaba mi compañera 
de la Marea, de lo importante que 
era cumplir la Ley de Bases de 
Régimen Local y lo importante de 
que se cumpla la legalidad. 
 
Yo  lo dije desde el primer día, 
esto es un fraude, esto es una 
mentira, esto no se puede hacer y 
hoy ustedes me están dando la 
razón. Por eso, voy a estar muy 
atento, a ver lo que votan ustedes, 
señores de la  Marea, si van a 
votar a favor de esta moción, 
porque si votan a favor, es señal 
de que me están dando la razón, 
de que hay que modificar las 
leyes. Yo no digo que no se 
modifiquen que, a  lo mejor, esas 
nuevas vías de las  que también 
hablaba el Partido Socialista son 
las que tenemos que experimentar, 
pero a día de hoy, lo que ustedes 
han prometido, ustedes saben que 
es una ilegalidad. 

que foran enganados os cidadáns, 
dicíndolles que ían darlles unha 
renda, porque loxicamente coa 
normativa que existe, non se pode 
dar unha renda. Agora mesmo 
escoitamos á portavoz do Partido 
Socialista, temos tamén escoitado 
á portavoz do Bloque, no seu día, 
escoitamos á Asesoría Xurídica, 
que o que se pretendeu ou, o que 
levaba no programa, a Marea, 
que non se podía facer, que non 
está dentro da legalidade. E 
antes, un momento, falaba a miña 
compañeira da Marea, do 
importante que era cumprir a Lei 
de Bases de Réxime Local e o 
importante de que se cumpra a 
legalidade. 
 
 
Eu  díxeno desde o primeiro día, 
isto é unha fraude, isto é unha 
mentira, isto non se pode facer e 
hoxe vostedes estanme dando a 
razón. Por iso, vou estar moi 
atento, a ver o que votan vostedes, 
señores da  Marea, se van votar a 
favor desta moción, porque se 
votan a favor, é sinal de que me 
están dando a razón, de que hai 
que modificar as leis. Eu non digo 
que non se modifiquen que, se 
cadra,  esas novas vías das  que 
tamén falaba o Partido Socialista 
son as que temos que 
experimentar, pero a día de hoxe, 
o que vostedes prometeron, 
vostedes saben que é unha 
ilegalidade. 
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Y ya digo, gobernar, gobernar es 
muy difícil. Yo, el otro día, en la 
reunión, les decía que modificaran 
la  Ley de Emergencia Social. A 
lo mejor, a través de la 
emergencia social, podíamos 
ampliar el número de supuestos 
que podemos (…) de las personas 
que necesitan este tipo de 
asistencia y no esperar tanto 
tiempo a la modificación de las 
leyes,  porque estas personas, la 
ayuda, la necesitan hoy.  
 
Pero yo entiendo, no entendía, en 
un principio, porque ustedes se 
negaban a modificar la 
emergencia social, o porque se 
negaban a ampliar los casos, 
porque hoy he sabido que ustedes, 
más de un 18% del presupuesto de 
emergencia social, no lo han 
ejecutado y las personas en la 
calle están ahí con sus 
necesidades. Un 18%. 
 
Hicieron ustedes un modificativo 
y de ese modificativo no han 
ejecutado la partida de emergencia 
social y, sin embargo, las 
necesidades están en la calle, 
porque hay que ejecutar, y esto lo 
estamos viendo todo… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lorenzo, 
por favor. 
 
 

E xa digo, gobernar, gobernar é 
moi difícil. Eu, o outro día, na 
reunión, dicíalles que modificasen 
a  Lei de Emerxencia Social. Se 
cadra, a través da emerxencia 
social, podiamos ampliar o 
número de supostos que podemos 
(…) das persoas que necesitan 
este tipo de asistencia e non 
esperar tanto tempo á 
modificación das leis,  porque 
estas persoas, a axuda, a 
necesítan hoxe.  
 
Pero eu entendo, non entendía, 
nun principio, porque vostedes 
negábanse a modificar a 
emerxencia social ou porque se 
negaban a ampliar os casos, 
porque hoxe souben que vostedes, 
máis dun 18% do orzamento de 
emerxencia social, non o 
executaron e as persoas na rúa 
están aí coas súas necesidades. 
Un 18%. 
 
Fixeron vostedes un modificativo 
e dese modificativo non 
executaron a partida de 
emerxencia social e, con todo, as 
necesidades están na rúa, porque 
hai que executar, e isto estámolo 
vendo todo… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lorenzo, 
por favor. 
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Señor Lorenzo Torres 
 
… todos los coruñeses, todos los 
días. Ha pasado con las becas 
USA, ha pasado con la temporada 
lírica y por supuesto, como 
ustedes, siempre, no son capaces 
de asumir la culpa, como piensan 
ustedes que, aún siguen en aquella 
asamblea de la facultad, que era 
falar, falar, falar y no decir,… Les 
recuerdo que hay que gestionar y 
para eso no tienen conocimientos 
y no saben gestionar lo que es un 
ayuntamiento. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Lorenzo. 
 
Señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Boa tarde a todas e todos. 
 
Antes de nada, comezar, 
desexándovos un feliz ano.  
 
E, bueno, quero comezar, tamén 
poñendo exemplos, exemplos de 
mala xestión e, por suposto, tamén 
de fraudes, claro que si. 
 
Empecemos polo incremento da 
taxa do risco da pobreza nesta 
cidade. Que se incrememtou nun 
51,47% durante o goberno 
anterior, o que estaba pilotado 
polo executivo, que estaba 

Señor Lorenzo Torres 
 
…todos os coruñeses, todos os 
días. Pasou coas bolsas USA, 
pasou coa tempada lírica e por 
suposto, como vostedes, sempre, 
non son capaces de asumir a 
culpa, como pensan vostedes que, 
aínda seguen naquela asemblea 
da facultade, que era falar, falar, 
falar e non dicir..., Lémbrolles 
que hai que xestionar e para iso 
non teñen coñecementos e non 
saben xestionar o que é un 
concello. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Boa tarde a todas e todos. 
 
Antes de nada, comezar, 
desexándovos un feliz ano.  
 
E, bo, quero comezar, tamén 
poñendo exemplos, exemplos de 
mala xestión e, por suposto, 
tamén de fraudes, claro que si. 
 
Empecemos polo incremento da 
taxa do risco da pobreza nesta 
cidade. Que se incrememtou nun 
51,47% durante o goberno 
anterior, o que estaba pilotado 
polo executivo, que estaba 
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capitaneado polo concelleiro 
actual, o señor Negreira. 
 
Un 51% de incremento da taxa de 
risco da probreza, fraude en mala 
xestión.  
 
Ben, e por contestar ao PSOE. 
Vostedes indican na exposición de 
motivos da presente moción e, 
cito literalmente, debido a 
situación da necesaria axuda, e 
acompañamento que veñen 
desenvolvendo os concellos, en 
especial a necesaria explicación 
dun plan de rescate social, que 
promovido polo Grupo Municipal 
Socialista poda implatarse de 
maneira eficaz a través da 
concesión da renda social 
municipal. Como teñen vostedes o 
atrevemento de dicir que a renda 
social municipal foi promovida 
polo seu Grupo? Chegan vostedes, 
realmente, a límites insospeitados 
de poca vergoña. As veciñas e os 
veciños desta cidade, por suposto, 
teñen moi claro quen goberna 
nesta cidade e quen leva no seu 
programa electoral a renda social 
municipal. Quen elaborou e quen 
traballou no proxecto das rendas 
social municipal e quen lle deu 
participación cidadá. Un proxecto 
de ordenanza que foi e que vai a 
pasar a historia, ademais, 
precisamente por isto, por ser das 
máis participadas neste concello e 
citemos que persoas traballaron na 
mesma. Traballadoras sociais, 

capitaneado polo concelleiro 
actual, o señor Negreira. 
 
Un 51% de incremento da taxa de 
risco da probreza, fraude en mala 
xestión.  
 
Ben, e por contestar ao PSOE. 
Vostedes indican na exposición de 
motivos da presente moción e, 
cito literalmente, debido a 
situación da necesaria axuda, e 
acompañamento que veñen 
desenvolvendo os concellos, en 
especial a necesaria explicación 
dun plan de rescate social, que 
promovido polo Grupo Municipal 
Socialista poda implatarse de 
maneira eficaz a través da 
concesión da renda social 
municipal. Como teñen vostedes o 
atrevemento de dicir que a renda 
social municipal foi promovida 
polo seu Grupo? Chegan 
vostedes, realmente, a límites 
insospeitados de pouca vergoña. 
As veciñas e os veciños desta 
cidade, por suposto, teñen moi 
claro quen goberna nesta cidade 
e quen leva no seu programa 
electoral a renda social 
municipal. Quen elaborou e quen 
traballou no proxecto das rendas 
social municipal e quen lle deu 
participación cidadá. Un proxecto 
de ordenanza que foi e que vai a 
pasar a historia, ademais, 
precisamente por isto, por ser das 
máis participadas neste concello, 
e citemos que persoas traballaron 
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xefatura do servizo, coordinadora 
do servizo, intervención, 
secretaría xeral, tesourería, grupos 
municipais de todos os partidos 
políticos e entidades socias de 
toda a cidade, traballo colectivo 
de todas e de todos, e pasará a 
historia, efectivamente, por ser 
impulsada por quen a impulsou, 
pola Marea Atlántica.  
 
 
E dito isto, tamén quero destacar, 
que vostedes traen a moción hoxe, 
ao Pleno, pola transparencia deste 
goberno. Porque en diversas 
ocasións, na Comisión lles 
explicamos os límites xurídicos da 
Lei de Subvencións, nas que 
obrigatoriamente na que nos 
temos que mover actualmente coa 
elaboración do proxecto da 
ordenanza da renda social 
municipal. Efectivamente, 
estamos de acordo co fondo da 
cuestión, coa importancia de 
instar á Xunta de Galiza, que 
recoñeza prestacións económicas 
que outorgan os concellos, como 
prestacións sociais. Por varios 
motivos, porque vemos 
diariamente como moitas persoas 
das axudas de emerxencia social 
son excluidas, polo simple feito de 
ter débedas. E como, ademáis, o 
feito de non xustificar os 
documentos destas axudas de 
emerxencia social, fan que sigan 
creándose esas situacións 
deudoras. E que, ademáis, este 

na mesma. Traballadoras sociais, 
xefatura do servizo, coordinadora 
do servizo, intervención, 
secretaría xeral, tesourería, 
grupos municipais de todos os 
partidos políticos e entidades 
socias de toda a cidade, traballo 
colectivo de todas e de todos, e 
pasará a historia, efectivamente, 
por ser impulsada por quen a 
impulsou, pola Marea Atlántica.  
 
E dito isto, tamén quero destacar, 
que vostedes traen a moción hoxe 
ao Pleno, pola transparencia 
deste goberno. Porque en 
diversas ocasións, na Comisión 
lles explicamos os límites 
xurídicos da Lei de Subvencións, 
nas que obrigatoriamente na que 
nos temos que mover actualmente 
coa elaboración do proxecto da 
ordenanza da renda social 
municipal. Efectivamente, 
estamos de acordo co fondo da 
cuestión, coa importancia de 
instar á Xunta de Galicia, que 
recoñeza prestacións económicas 
que outorgan os concellos, como 
prestacións sociais. Por varios 
motivos, porque vemos 
diariamente como moitas persoas 
das axudas de emerxencia social 
son excluídas, polo simple feito de 
ter débedas. E como, ademáis, o 
feito de non xustificar os 
documentos destas axudas de 
emerxencia social, fan que sigan 
creándose esas situacións 
debedoras. E que, ademáis, este 
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goberno cre na xustiza social e ten 
como prioridade rescatar as 
persoas. 
 
Finalmente, quero rematar 
sinalando que o sentido do voto 
desta moción, vai ser abstención, 
porque, a pesares de estar de 
acordo co fondo do asunto, non 
podemos tolerar que vostedes 
intenten apropiarse dunha 
iniciativa como é a renda social-
municipal e que, en absoluto, lles 
pertence, xa que é de todas e todos 
os veciños da cidade. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la segunda 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE), produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Se abstiene el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 
abstenciones). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 

goberno cre na xustiza social e 
ten como prioridade rescatar as 
persoas. 
 
Finalmente, quero rematar 
sinalando que o sentido do voto 
desta moción, vai ser abstención, 
porque, a pesares de estar de 
acordo co fondo do asunto, non 
podemos tolerar que vostedes 
tenten apropiarse dunha 
iniciativa como é a renda social-
municipal e que, en absoluto, lles 
pertence, xa é que de todas e 
todos os veciños da cidade. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a segunda 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE), producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Abstense o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 
abstencións). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
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del Partido Popular  (10 
abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
 
8  - Moción del Grupo 
Municipal  Socialista sobre la 
modificación de la Ley 10/2013 
de inclusión social de Galicia, y 
en la Ley 9/2007 de 
subvenciones de Galicia; para la 
concesión de prestaciones 
económicas por parte de los 
ayuntamientos gallegos a 
personas en riego de exclusión.  
 

Acuerdo 
 

1.-Instar a la Xunta de Galicia a 
que en virtud de las competencias 
que tiene atribuidas la Comunidad 
Autónoma de Galicia en asistencia 
social y desarrollo del régimen 
local, el Parlamento de Galicia, en 
su caso, a propuesta de la Xunta 
de Galicia, adopte las 

Partido Popular  (10 
abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 

 
Intervencións 

 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
 
8 -  Moción do Grupo Municipal 
Socialista sobre a modificación 
da Lei 10/2013 de inclusión 
social de Galicia, e na Lei 9/2007 
de subvencións de Galicia; para 
a concesión de prestacións 
económicas por parte dos 
concellos galegos a persoas en 
risco de exclusión. 
 

 
Acordo 

 
1.- Instar á Xunta de Galicia a 
que en virtude das competencias 
que ten atribuídas a Comunidade 
Autónoma de Galicia en 
asistencia social e 
desenvolvemento do réxime local, 
o Parlamento de Galicia, no seu 
caso, a proposta da Xunta de 
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modificaciones legales oportunas 
para considerar las ayudas 
periódicas y no periódicas, que 
puedan conceder los entes del 
sector público local para atención 
inmediata a personas en situación 
de riesgo de exclusión social, que 
puedan también posibilitar o 
reforzar los procesos de inclusión 
social, como prestaciones 
económicas no sujetas al régimen 
legal de subvenciones, siendo 
necesario modificar, entre otras, el 
artículo 2.2 a) de la Ley 9/2013, 
de 13 de junio, de subvenciones 
de Galicia, para incluir dentro de 
este apartado, al igual que se hace 
para las “prestaciones 
autonómicas de carácter 
asistencial”, las citadas ayudas de 
la misma naturaleza que puedan 
conceder los entes del sector 
público local. Y habilitando 
legalmente para que su única 
justificación (como acreditación 
del cumplimiento de la finalidad 
del gasto público que se deriven 
de las mismas) pueda realizarse a 
través de un informe de los 
técnicos municipales de servicios 
sociales que acrediten que se da la 
situación, en las personas 
beneficiarias, de riesgo inmediato 
de exclusión social. Y/o 
permitiendo que a través de la 
correspondiente ordenanza local 
se pueda desarrollar y articular su 
régimen. 
 
 

Galicia, adopte as modificacións 
legais oportunas para considerar 
as axudas periódicas e non 
periódicas, que poidan conceder 
os entes do sector público local 
para atención inmediata a 
persoas en situación de risco de 
exclusión social, que poidan 
tamén posibilitar ou reforzar os 
procesos de inclusión social, 
como prestacións económicas non 
suxeitas ao réxime legal de 
subvencións, sendo necesario 
modificar, entre outras, o artigo 
2.2 a) da Lei 9/2013, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, 
para incluír dentro deste 
apartado, do mesmo xeito que se 
fai para as “prestacións 
autonómicas de carácter 
asistencial”, as citadas axudas da 
mesma natureza que poidan 
conceder os entes do sector 
público local. E habilitando 
legalmente para que a súa única 
xustificación (como acreditación 
do cumprimento da finalidade do 
gasto público que se deriven das 
mesmas) poida realizarse a través 
dun informe dos técnicos 
municipais de servizos sociais que 
acrediten que se dá a situación, 
nas persoas beneficiarias, de 
risco inmediato de exclusión 
social. E/ou permitindo que a 
través da correspondente 
ordenanza local póidase 
desenvolver e articular o seu 
réxime. 
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2.-Instar al Gobierno Municipal a 
que solicite a la Xunta de Galicia 
una cuantificación de las partidas 
destinadas a emergencia social en 
todos los Ayuntamientos de 
Galicia de forma que se ponga de 
manifiesto el volumen y el ámbito 
de actuación que justifican esta 
modificación de la Ley. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
A continuación moción do Partido 
Socialista de Galicia-PSOE, sobre 
o restablecemento do programa 
aprender en USA. 
 
E dado que a primeira das 
mocións do Grupo Popular, tamén 
é sobre o Programa das Bolsas 
USA, non sei se sería posible que 
fixésemos conxuntamente a 
discusión ainda que as votasemos 
por separado. 
 
Se queren dando un pouco máis 
de tempo nas intervencións. 
 
Pero así, evitamos repetir dúas 
veces o mesmo argumentario que, 
entendo, que na maioría dos casos 
será semellante. 
 
Se queren os portavoces damos 5 
minutos de intervención pero 
facemos unha única quenda para a 
terceira das mocións do Partido 
Socialista e a primeira do Partido 

2.- Instar ao Goberno Municipal 
a que solicite á Xunta de Galicia 
unha cuantificación das partidas 
destinadas a emerxencia social en 
todos os Concellos de Galicia de 
forma que se poña de manifesto o 
volume e o ámbito de actuación 
que xustifican esta modificación 
da Lei. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
A continuación moción do Partido 
Socialista de Galicia-PSOE, 
sobre o restablecemento do 
programa aprender en USA. 
 
E dado que a primeira das 
mocións do Grupo Popular, 
tamén é sobre o Programa das 
Bolsas USA, non sei se sería 
posible que fixésemos 
conxuntamente a discusión ainda 
que as votasemos por separado. 
 
Se queren dando un pouco máis 
de tempo nas intervencións. 
 
Pero así, evitamos repetir dúas 
veces o mesmo argumentario que, 
entendo, que na maioría dos 
casos será semellante. 
 
Se queren os portavoces damos 5 
minutos de intervención pero 
facemos unha única quenda para 
a terceira das mocións do Partido 
Socialista e a primeira do Partido 
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Popular. 
 
Si? 
 
Moi ben. 
 
Pois procedemos a lectura de 
ambas mocións. Bueno, todo isto, 
evidentemente se se aproba, que 
imaxino que si, a urxencia da 
moción. 
 
Señora Barcón. 
 
Tercera.- Moción del Grupo 
Municipal  Socialista sobre el 
restablecimiento del programa 
aprender en USA. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias, señor Ferreiro. 
 
Presentamos ante este Pleno la 
siguiente moción para su debate y 
aprobación. 
 
1-El Pleno Municipal insta al 
Gobierno local a reconocer y 
explicar con claridad su fracaso en 
la adjudicación de las Becas USA, 
que impedirá que el próximo 
curso haya estudiantes coruñeses 
estudiando Primero de Bachiller 
en EEUU becados por el 
Ayuntamiento.  
 
2-El Pleno Municipal insta al 
Gobierno local a poner en marcha 
urgentemente un Programa 

Popular. 
 
Si? 
 
Moi ben. 
 
Pois procedemos a lectura de 
ambas as mocións. Bo, todo isto, 
evidentemente se se aproba, que 
imaxino que si, a urxencia da 
moción. 
 
Señora Barcón. 
 
Terceira.- Moción do Grupo 
Municipal  Socialista sobre o 
restablecemento do programa 
aprender en USA. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor Ferreiro. 
 
Presentamos ante este Pleno a 
seguinte moción para o seu 
debate e aprobación. 
 
1-O Pleno Municipal insta ao 
Goberno local a recoñecer e 
explicar con claridade o seu 
fracaso na adxudicación das 
Bolsas USA, que impedirá que o 
próximo curso haxa estudantes 
coruñeses estudando Primeiro de 
Bacharel en EEUU bolseiros polo 
Concello.  
 
2-O Pleno Municipal insta ao 
Goberno local a poñer en marcha 
urxentemente un Programa 
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dirigido a estudiantes de 4º de 
ESO para disfrutar de un curso 
intensivo en algún país 
anglosajón, con el objetivo de 
compensar el perjuicio causado 
por la gestión municipal y por el 
importe de la partida 
presupuestaria reservada este año 
para las Becas USA. 
 
3-El Pleno Municipal insta al 
Gobierno local a preparar desde 
este momento el Programa 
“Aprender en USA” dirigido a 
alumnado de 1º Bachiller para el 
curso 2017-2018, con  las debidas 
condiciones económicas y 
administrativas que permitan la 
presentación plural de empresas 
del sector, asumiendo las 
recomendaciones dadas por las 
propias empresas del sector en 
cuanto a las características 
técnicas necesarias de la 
convocatoria. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos á  lectura da moción 
do Partido Popular, señor 
Mourelo. 
 
Primera.- Moción del Grupo 
Municipal del Partido Popular  
sobre el programa Becas USA. 
 

dirixido a estudantes de 4º de 
ESO para gozar dun curso 
intensivo nalgún país anglosaxón, 
co obxectivo de compensar o 
prexuízo causado pola xestión 
municipal e polo importe da 
partida orzamentaria reservada 
este ano para as Bolsas USA. 
 
 
3-O Pleno Municipal insta ao 
Goberno local a preparar desde 
este momento o Programa 
“Aprender en USA” dirixido a 
alumnado de 1º Bacharel para o 
curso 2017-2018, coas  debidas 
condicións económicas e 
administrativas que permitan a 
presentación plural de empresas 
do sector, asumindo as 
recomendacións dadas polas 
propias empresas do sector en 
canto ás características técnicas 
necesarias da convocatoria. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos á  lectura da moción 
do Partido Popular, señor 
Mourelo. 
 
Primeira.- Moción do Grupo 
Municipal do Partido Popular  
sobre o programa Bolsas USA. 
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Señor Mourelo Barreiro 
 
Bien. 
 
Buenas tardes a todos. 
 
La Corporación Municipal de A 
Coruña en Pleno, acuerda por 
unanimidad: 
 
Instar al Alcalde a encontrar una 
solución urgente para que los 
jóvenes coruñeses puedan 
disfrutar el próximo curso del 
programa Becas USA, como ha 
sucedido sin problemas en los 
últimos diez años, y a garantizar 
su continuidad en el futuro ante la 
incertidumbre surgida por la 
nefasta gestión de la Marea al 
respecto. 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Votamos a urxencia das mocións. 
 
En primeiro lugar da moción 
presentada polo Partido Socialista. 
 
 
Votación de la urgencia de la 
tercera moción presentada por 
el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, sobre 
restablecimiento del programa 
“Aprender  en USA” 
 
Sometida por la Presidencia la 

Señor Mourelo Barreiro 
 
Ben. 
 
Boas tardes a todos. 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno, acorda por 
unanimidade: 
 
Instar ao alcalde a atopar unha 
solución urxente para que os 
mozos coruñeses poidan gozar o 
próximo curso do programa 
Bolsas USA, como sucedeu sen 
problemas nos últimos dez anos, e 
a garantir a súa continuidade no 
futuro ante a incerteza xurdida 
pola nefasta xestión da Marea 
respecto diso. 
 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Votamos a urxencia das mocións. 
 
En primeiro lugar da moción 
presentada polo Partido 
Socialista. 
 
Votación da urxencia da terceira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista, 
sobre restablecemento do 
programa “Aprender  en USA” 
 
 
Sometida por la presidencia la 
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presente moción a la preceptiva 
declaración de la urgencia se 
produce el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor  el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Galegas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
E a continuación a moción 
presentada polo Grupo Popular 
(PP). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 

presente moción á preceptiva 
declaración da urxencia 
producese  o  seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor  o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Galegas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
E a continuación a moción 
presentada polo Grupo Popular 
(PP). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
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Vota a favor  el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Galegas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Ben. 
 
Pois, dado que son dúas mocións 
diferentes, se lles parece faremos 
a ronda habitual comenzando polo 
Bloque Nacionalista Galego, dado 
que a defensa da moción non é 
unha soa moción, senón que son 
dúas. 
 
Señora Veira González 
 
Eu creo que o lóxico sería que 
defendesen as mocións. 
 
Presidencia 
 
Daquela polos que presentaron as 
mocións. 
 
Ten a palabra a señora Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Como apunte previo, dos apuntes, 
si me perdona, si me permiten. El 
primero para sacar de un error a la 
concejala que habló 
anteriormente, la señora Delso, 

Vota a favor  o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Galegas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Pois, dado que son dúas mocións 
diferentes, se lles parece faremos 
a rolda habitual comezando polo 
Bloque Nacionalista Galego, 
dado que a defensa da moción 
non é unha soa moción, senón que 
son dúas. 
 
Señora Veira González 
 
Eu creo que o lóxico sería que 
defendesen as mocións. 
 
Presidencia 
 
Daquela polos que presentaron as 
mocións. 
 
Ten a palabra a señora Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Como apuntamento previo, dous 
apuntamentos, se me perdoa, se 
me permiten. O primeiro para 
sacar dun erro á concelleira que 
falou anteriormente, a señora 
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que dijo en su exposición que 
estábamos en un momento único 
por la presencia de los grupos de 
la oposición en las Comisiones 
Informativas. Fue sin duda un 
error, porque, como, sin duda 
sabe… 
 
A las dieciocho horas y 
cincuenta y ocho minutos, se 
ausenta del Salón de Sesiones la 
señora Lendoiro Otero. 
 
… la señora concejala, la 
presencia de todos los Grupos en 
las Comisiones Informativas es 
preceptivo por ley desde hace 
muchos años. No es en virtud de 
una negociación. 
 
Y la segunda, a la concejala que 
acaba de hablar anteriormente, 
porque creo que entendió mal, 
leyó mal, sin duda, la moción, 
porque dice: “medidas de 
integración eficaces, como el Plan 
de Rescate Social propuesto por 
los socialistas”. 
 
Como Plan de Rescate es 
masculino y Renda Social 
femenino, pues, ya se sabe que si 
es propuesto es el Plan. Lo 
propusimos nosotros. 
 
“Son novos criterios e son novas 
prioridades. As prioridades son 
apostar polas persoas. Cambiamos 
programas educativos inxustos e 
elitistas e transformamos noutros 

Delso, que dixo na súa exposición 
que estabamos nun momento 
único pola presenza dos grupos 
da oposición nas Comisións 
Informativas. Foi sen dúbida un 
erro, porque, como, sen dúbida 
sabe… 
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e 
oito minutos, auséntase do Salón 
de Sesións a señora Lendoiro 
Otero. 
 
…a señora concelleira, a 
presenza de todos os Grupos nas 
Comisións Informativas é 
preceptivo por lei desde hai 
moitos anos. Non é en virtude 
dunha negociación. 
 
E a segunda, á concelleira que 
acaba de falar anteriormente, 
porque creo que entendeu mal, 
leu mal, sen dúbida, a moción, 
porque di: “medidas de 
integración eficaces, como o Plan 
de Rescate Social proposto polos 
socialistas”. 
 
Como Plan de Rescate é 
masculino e Renda Social 
feminino, pois, xa se sabe que se é 
proposto é o Plan. Propuxémolo 
nós. 
 
“Son novos criterios e son novas 
prioridades. As prioridades son 
apostar polas persoas. 
Cambiamos programas 
educativos inxustos e elitistas e 
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máis xustos, porque buscamos a 
xustiza social”. 
 
 
Este, señor Ferreiro, estas eran las 
palabras exactas con las que la 
concejala contestó a las preguntas 
que se le formularon en el anterior 
Pleno ordinario, la concejala 
responsable, de la gestión del 
programa aprender en USA.  
 
 
Así contestaba y así aseguraba 
que, no solo se iba a mantener la 
gestión del programa y se 
garantizaba que iba a haber 
estudiantes coruñeses, becados 
por este ayuntamiento, estudiando 
primero de bachiller en Estados 
Unidos, sino que además, las 
condiciones iban a ser más justas, 
porque iba a haber más becas, 
iban a ser mejores y estaba todo 
pensado para más justicia social. 
El resultado lo hemos visto a lo 
largo de las últimas semanas, un 
absoluto fiasco. Un fiasco en el 
que además hemos escuchado 
explicaciones peregrinas, como 
que las empresas recibían 
presiones para no presentarse.  
 
Es decir, un programa de más de 
10 años, que gestionaron distintos 
Grupos Políticos, a los que se 
presentaron distintas empresas y 
en el que, al parecer, ahora las 
empresas estaban presionadas 
para no presentarse.  

transformamos noutros máis 
xustos porque, buscamos a xustiza 
social”. 
 
Este, señor Ferreiro, estas eran 
as palabras exactas coas que a 
concelleira contestou as 
preguntas que se lle formularon 
no anterior Pleno ordinario, a 
concelleira responsable, da 
xestión do programa aprender en 
USA.  
 
Así contestaba e así aseguraba 
que non só íase a manter a 
xestión do programa e garantíase 
que ía haber estudantes 
coruñeses, bolseiros por este 
concello, estudando primeiro de 
bacharel en Estados Unidos, 
senón que ademais, as condicións 
ían ser máis xustas, porque ía 
haber máis bolsas, ían ser 
mellores e estaba todo pensado 
para máis xustiza social. O 
resultado vímolo ao longo das 
últimas semanas, un absoluto 
fracaso. Un fracaso no que 
ademais escoitamos explicacións 
peregrinas, como que as 
empresas recibían presións para 
non se presentar.  
 
É dicir, un programa de máis de 
10 anos, que xestionaron distintos 
Grupos Políticos, aos que se 
presentaron distintas empresas e 
no que, ao parecer, agora as 
empresas estaban presionadas 
para non se presentar.  
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La realidad es que… 
 
A las diecinueve horas y un 
minuto entra en el Salón de 
Sesiones la señora Lendoiro 
Otero. 
 
… un programa pensado para 
favorecer precisamente a la gente 
que no tiene recursos. Para 
permitir que muchos alumnos y 
alumnas de esta ciudad, cuyas 
familias no podía desembolsar 10 
mil euros o 12 mil euros, para que 
sus hijos e hijas, por brillantes que 
fueran, estudiaran primero de 
bachiller en Estados Unidos, un 
programa pensado precisamente 
para esa gente, es la primera vez 
que no se va a poder concretar, 
porque se modificó el pliego sin 
escuchar precisamente a la 
experiencia, a las empresas, a las 
familias, a quienes habían ido. Se 
modificó el pliego y quedó 
desierto en dos ocasiones, o lo que 
es peor, se renunció. 
 
Se modificó el pliego de una 
manera frívola. Se modificó el 
pliego sin pensar que con lo que 
se estaba jugando era con el futuro 
y con la oportunidad de jóvenes 
que ya no la va a tener, esta 
oportunidad, porque como son 
muy brillantes, no van a repetir 
primero de bachiller. Ya nunca 
más volverán a hacer primero de 
bachiller. Y los que tenían medios 
económicos, sus familias, a lo 

A realidade é que… 
 
Ás dezanove horas e un minuto 
entra no Salón de Sesións a 
señora Lendoiro Otero. 
 
 
…un programa pensado para 
favorecer precisamente á xente 
que non ten recursos. Para 
permitir que moitos alumnos e 
alumnas desta cidade, cuxas 
familias non podía desembolsar 
10 mil euros  ou 12 mil euros, 
para que os seus fillos e fillas, por 
brillantes que fosen, estudasen 
primeiro de bacharel en Estados 
Unidos, un programa pensado 
precisamente para esa xente, é a 
primeira vez que non se vai poder 
concretar, porque se modificou o 
prego sen escoitar precisamente á 
experiencia, ás empresas, ás 
familias, a quen fora. Modificouse 
o prego e quedou deserto en dúas 
ocasións, ou o que é peor, 
renunciouse. 
 
Modificouse o prego dunha 
maneira frívola. Modificouse o 
prego sen pensar que co que se 
estaba xogando era co futuro e 
coa oportunidade de xovenes que 
xa non a vai a ter, esta 
oportunidade, porque como son 
moi brillantes, non van repetir 
primeiro de bacharel. Xa nunca 
máis volverán facer primeiro de 
bacharel. E os que tiñan medios 
económicos, as súas familias, se 
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mejor, esos pueden ir y 
pagárselas, pero los otros, los que 
estaban esperando que este 
ayuntamiento sacara las becas 
como los últimos 10 o 12 años, a 
esos, se  les ha fastidiado la vida, 
por no estar atentos y por no saber 
gestionar.  
 
Y, como una concejala hacía una 
pregunta al aire y decía: “están 
vostedes en contra?” Yo les voy a 
contestar. Justamente de esto, es 
de lo que estamos en contra. 
Porque, a lo mejor, encontrar una 
herramienta para hacer realidad 
eso que han dado en llamar renta 
social, es difícil.  
 
A lo mejor, encontrar una fórmula 
o un fóro en el que todos nos 
sintamos cómodos y sea un 
EIDUS participativo y una 
planificación estratégica 
participativa, es difícil, pero 
gestionar las becas USA no. 
 
No es difícil. Sólo había que 
seguirlo haciendo. Estamos en 
contra de esto, de que se hagan 
experimentos con la vida de la 
gente. Estamos en contra de que 
todos ustedes hayan puesto en sus 
curriculums que son plenamente 
competentes en inglés, quizás, 
porque un día tuvieron opción a 
una beca. Este ayuntamiento quiso 
que el dinero nunca fuese una 
barrera para  los alumnos que 
tenían posibilidades, brillantez, 

cadra, eses poden ir e pagarllas, 
pero os outros, os que estaban a 
esperar que este Concello sacase 
as bolsas como os últimos 10 ou 
12 anos, a eses, amolóuselles   a 
vida, por non estar atentos e por 
non saber xestionar.  
 
 
E, como unha concelleira facía 
unha pregunta ao aire e dicía: 
“están vostedes en contra?” Eu 
voulles  contestar. Xustamente 
disto, é do que estamos en contra. 
Porque, se cadra, atopar unha 
ferramenta para facer realidade 
iso que deron en chamar renda 
social, é difícil.  
 
Se cadra, atopar unha fórmula ou 
un fóro no que todos sintamos 
cómodos e sexa un EIDUS 
participativo e unha planificación 
estratéxica participativa, é difícil, 
pero xestionar as bolsas USA non. 
 
 
Non é difícil. Só había que seguilo 
facendo. Estamos en contra disto, 
de que se fagan experimentos coa 
vida da xente. Estamos en contra 
de que todos vostedes puxesen nos 
seus curriculums que son 
plenamente competentes en 
inglés, quizais, porque un día 
tiveron opción a unha bolsa. Este 
concello quixo que o diñeiro 
nunca fose unha barreira para  os 
alumnos que tiñan posibilidades, 
brillantez, talento e que se 
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talento y que se esforzaban para 
hacerlo y justamente han sido 
ustedes, los que a una generación 
de esos alumnos se lo han 
impedido. Espero que nos lo 
expliquen y espero que le puedan 
poner algún remedio. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Señor Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Bien. 
 
Bueno. Teniendo en consideración 
lo expuesto por doña Mar Barcón, 
pues, coincido, plenamente en 
muchos de sus aspectos; la 
primera vez en dieciséis años, 
porque esto nace en el año 2000, 
siendo concejal Méndez Romeu. 
Por cierto, Méndez Romeu que ha 
sido el único que ha creado lo que 
había, hasta que llegamos…, llegó 
el Partido Popular en Educación. 
Después no había evolucionado 
nada. 
 
Veo, a  lo mejor, con un poco de 
asombro, no solo, bueno, el 
esperpento que ha sido la 
tramitación de estas Becas USA, 
sino también, el sábado había un 
artículo escrito, por usted, señora 

esforzaban para facelo e 
xustamente foron vostedes, os que 
a unha xeración deses alumnos 
impedíronllo. Espero que nolo 
expliquen e espero que lle poidan 
poñer algún remedio. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Señor Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Ben. 
 
Bo. Tendo en consideración o 
exposto por dona Mar Barcón, 
pois, coincido, plenamente en 
moitos dos seus aspectos; a 
primeira vez en dezaseis anos, 
porque isto nace no ano 2000, 
sendo concelleiro Méndez Romeu. 
Por certo, Méndez Romeu que foi 
o único que creou o que había, 
ata que chegamos…, chegou o 
Partido Popular en Educación. 
Despois non evolucionara nada. 
 
 
Vexo, se cadra,  cun pouco de 
asombro, non só, bo, o esperpento 
que foi a tramitación destas 
Bolsas USA, senón tamén, o 
sábado había un artigo escrito, 
por vostede, señora Mar Barcón, 
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Mar Barcón, que difiere, con 
mucho, de lo que ha dicho aquí. 
Quizás, es que le ha venido la 
conciencia o ha recapacitado. Pero 
bueno, ha usted hablado de 
ciertas, cosas como que, primero  
explicaba, que el Partido Popular 
se las había intentado cargar y que 
ahora la Marea, por fin se las 
cargó. 
 
Bien. En este punto, pues, habría 
que decir varias cosas. Varias 
cosas, teniendo en cuenta, siempre  
y teniendo claro que el objetivo es 
mantener las Becas USA y que, en 
este momento, pues, 
desgraciadamente, no parece que 
se puedan celebrar en este año, 
para 50  personas, 35 o las que 
fueran. 50 eran con nosotros, 35 
con ellos y, de momento, cero. 
 
Pero vamos a ver cómo ha ido 
evolucionado, también, porque 
también es interesante, en relación 
a su artículo, que he dicho. 
 
Empieza en el 2000, una tasa de 
42 plazas. Niños de la escuela, 
pública podían participar, 
aumentaron hasta el 37% en su 
mandato, en el bipartito. Eso 
quiere decir que eran 16 de 42.  
 
Llega el Partido Popular, lo 
primero que hace es suprimir el 
viaje del concejal. Ganamos 2 
plazas más. Las bases ya estaban 
hechas, no pudimos modificarlas, 

que difire, con moito, do que dixo 
aquí. Quizais, é que lle veu a 
conciencia ou recapacitou. Pero 
bo, vostede falou de certas 
cousas, como que, primeiro  
Explicaba, que o Partido Popular 
tentárallas cargar e que agora a 
Marea, por fin cargoullas. 
 
 
 
Ben. Neste punto, pois, habería 
que dicir varias cousas. Varias 
cousas, tendo en conta, sempre  e 
tendo claro que o obxectivo é 
manter as Bolsas USA e que, 
neste momento, pois, 
desgraciadamente, non parece 
que se poidan celebrar neste ano, 
para 50  persoas, 35 ou as que 
fosen. 50 eran connosco, 35 con 
eles e, de momento, cero. 
 
Pero imos ver como foi 
evolucionado, tamén, porque 
tamén é interesante, en relación 
ao seu artigo, que dixen. 
 
Empeza no 2000, unha taxa de 42 
prazas. Nenos da escola pública 
podían participar, aumentaron 
ata o 37% no seu mandato, no 
bipartito. Iso quere dicir que eran 
16 de 42.  
 
Chega o Partido Popular, o 
primeiro que fai é suprimir a 
viaxe do concelleiro. Gañamos 2 
prazas máis. As bases xa estaban 
feitas, non puidemos modificalas, 
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pero sí aumentarlas en 2011, de 
42 a 44. Ampliamos también el 
ámbito de actuación restringido, 
antes en 200 millas, y ahora 
tenemos en diferentes estados. 
Esto quiere decir que en el primer 
año pasamos a tener de la escuela 
pública 25 de 46 y, por último 
pasar del 37 al 53% en la escuela 
pública, de 29, de 50. 
 
Es cierto, es cierto, porque lo va a 
decir la concejala después, 
posteriormente. Seguro, que, por 
ejemplo, en nuestro mandato ha 
habido 3 personas o 3 becas cuyas 
rentas per capitas superaban los 
100 mil euros. En ningún caso 
hemos llegado a los 270 mil en su 
mandato anterior, que conviene 
decir que, mientras estos pagaban 
el 49%, en la época del socialista 
y el bipartito pagaban 1.200, tanto 
que cobraban 270 mil como 12 
mil, como 8 mil euros.  
 
Pero bien, siendo ese su único 
argumento, vamos a hacer una 
prospección también, si quiere. 16 
de 42. 42 plazas, más de 400 
chavales en época del PSOE y del 
bipartito. Cerca de 200 plazas con 
el Partido Popular, que había 
modificado los criterios. 
Únicamente no ha cambiado los 
baremos de renta. Es lo único que 
no ha cambiado y ,aun así, 
pasaban las cosas. 
 
29 de 50 de colegios públicos con 

pero si aumentalas en 2011, de 42 
a 44. Ampliamos tamén o ámbito 
de actuación restrinxido, antes en 
200 millas, e agora temos en 
diferentes estados. Isto quere 
dicir que no primeiro ano 
pasamos a ter da escola pública 
25 de 46 e, por último pasar do 
37 ao 53% na escola pública, de 
29, de 50. 
 
É certo, é certo, porque o vai a 
dicir a concelleira despois, 
posteriormente. Seguro, que, por 
exemplo, no noso mandato houbo 
3 persoas ou 3 bolsas cuxas 
rendas per capitas superaban o 
100 mil euros. En ningún caso 
chegamos ao 270 mil no seu 
mandato anterior, que convén 
dicir que, mentres estes pagaban 
o 49%, na época do socialista e o 
bipartito pagaban 1.200, tanto 
que cobraban 270 mil como 12 
mil, como 8 mil euros.  
 
Pero ben, sendo ese o seu único 
argumento, imos facer unha 
prospección tamén, se quere. 16 
de 42. 42 prazas, máis de 400 
rapaces en época do PSOE e do 
bipartito. Preto de 200 prazas co 
Partido Popular, que modificara 
os criterios. Unicamente non 
cambiou os baremos de renda. É 
o único que non cambiou e, aínda 
así, pasaban as cousas. 
 
 
29 de 50 de colexios públicos con 
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pocos recursos. ¿ Y qué vamos a 
decir en este momento? Hemos 
pasado, si me salen las cuentas, de 
50 a cero. De 50 a cero. Le repito 
el dato, de 50 a cero. Cero de 
cero, nada. 50 críos. 
 
No me eche besitos, no me haga 
gestos. ¿Eso también se podría 
considerar acoso?  
 
Señor Alcalde, quisiera un poco 
de respeto. Si queremos hacer 
monerías, pues, bueno, lánceme 
besitos, los que quiera, que no se 
lo voy a tener en cuenta, pero ya 
sé que no tienen nada 
absolutamente. Por respeto y 
dignidad personal. 
 
En cualquier caso, le digo, cero de 
cero. 50 familias… Usted me 
recordaba el caso de una, que, 
desgraciadamente no pudo acudir, 
no pudo obtener plaza. Es usted 
un genio, un alarde de gestión. En 
este momento tiene usted 50 
familias que no tienen la 
posibilidad de promover su futuro, 
su crecimiento personal y, desde 
luego, su desarrollo personal, pero 
no le voy a echar simplemente la 
culpa a usted, porque usted la 
tiene. Eso, lógicamente, la tiene, 
aunque le eche la culpa a las 
empresas. Seis empresas se han 
presentado. Sino que se la tengo 
que echar también, porque usted 
hace esto, porque le deja el 
Partido Socialista. No en vano, 

poucos recursos. E que imos dicir 
neste momento? Pasamos, se me 
saen as contas, de 50 a cero. De 
50 a cero. Repítolle o dato, de 50 
a cero. Cero de cero nada. 50 
críos. 
 
Non me bote besitos, non me faga 
xestos. Iso tamén se podería 
considerar acoso?  
 
Señor alcalde, quixese un pouco 
de respecto. Se queremos facer 
monerías, pois, bo, lánceme 
besitos os que queira, que non llo 
vou ter en conta, pero xa sei que 
non teñen nada absolutamente. 
Por respecto e dignidade persoal. 
 
 
En calquera caso, dígolle, cero de 
cero. 50 familias… Vostede 
lembrábame o caso dunha, que, 
desgraciadamente non puido 
acudir, non puido obter praza. É 
vostede un xenio, un alarde de 
xestión. Neste momento ten 
vostede 50 familias que non teñen 
a posibilidade de promover o seu 
futuro, o seu crecemento persoal 
e, desde logo, o seu 
desenvolvemento persoal, pero 
non lle vou a botar simplemente a 
culpa a vostede, porque vostede 
tena. Iso, loxicamente, tena, aínda 
que lle bote a culpa ás empresas. 
Seis empresas presentáronse. 
Senón que lla teño que botar 
tamén, porque vostede fai isto, 
porque lle deixa, o Partido 
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todo se lo critican. Cosa que 
ustedes dicen a ellos, les parece 
mal. Cosa que ustedes hacen, a 
ellos les parece peor. Pero, a la 
hora de votar, sí, sí, sí. Les vamos 
a llamar el PSOE, sí, sí. Porque 
todo dicen que no, pero luego 
dicen que sí. A ver si se aclaran, 
porque estos… son ustedes 
corresponsables de que también 
para el curso que viene haya 50 
chavales que no van a poder ir, ni 
disfrutar de la Becas USA. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Mourelo. 
 
Ahora, si, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Eu si que considero que, en canto 
a estas mocións, cumpriría dar 
habida conta do que aconteceu 
con estas bolsas, para que as 
alumnas e os alumnos de primeiro 
de bacherelato da Coruña poidan 
acceder a un curso lectivo en 
Estados Unidos. Si que cumpriría, 
eu creo, que se dese conta do que 
aconteceu, que se fixese 
autocrítica, de si verdadeiramente 
isto trae causa, por unha mala 
xestión e se efectivamente foi, 
pois, o feito de que se sacase por 

Socialista. Non en balde, todo 
critícanllo. Cousa que vostedes 
din a eles, parécelles mal. Cousa 
que vostedes fan, a eles parécelles 
peor. Pero, á hora de votar, si, si, 
si. Imos chamar o PSOE, si, si. 
Porque todo din que non, pero 
logo din que si. A ver se se 
aclaran, porque estes… son 
vostedes corresponsables de que 
tamén para o curso que vén haxa 
50 rapaces que non van poder ir, 
nin gozar da Bolsas USA. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Mourelo. 
 
Agora, si, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Eu si que considero que, en canto 
a estas mocións, cumpriría dar 
conta do que aconteceu con estas 
bolsas, para que as alumnas e os 
alumnos de primeiro de 
bacherelato da Coruña poidan 
acceder a un curso lectivo en 
Estados Unidos. Si que cumpriría, 
eu creo, que se dese conta do que 
aconteceu, que se fixese 
autocrítica, de se 
verdadeiramente isto trae causa, 
por unha mala xestión e se 
efectivamente foi, pois, o feito de 
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unha cantidade pequena a 
concurso, a xestión destas bolsas, 
si ese é  o motivo polo que 
realmente non, hoxe,  temos estas 
bolsas en funcionamento, entón, 
bueno, cumpriría algo de 
autocrítica,  ou senón, pois, desde 
logo, recoñecer que si 
verdadeiramente non se querían 
sacar a concurso e si non é un 
proxecto deste goberno municipal 
as Bolsas USA, que  tamén se 
diga claramente. Pero aquí, o que 
parece é que houbo unha serie de 
torpezas ao longo da xestión, que 
levaron a esta situación.  E que, 
polo tanto, ademais, cumprirá, se 
é que o goberno municipal ten 
intención de continuar con este 
proxecto, cumprirá que o saque a 
concurso e que o saque de 
maneira axeitada, esta xestión, 
para que poidan, efectivamente, o 
curso que ven, os alumnos e as 
alumnas que o desexen, pois, 
optar a estas bolsas, xa que se o 
que se ve é que tamén  hai unha 
demanda social importante e hai 
unha xente que ten unhas 
expectativas creadas, porque 
desde o ano 2000 existen estas 
bolsas e hai xente, pois, que aspira 
a iso. 
 
Entón, polo tanto, bueno, eu creo 
que hai que dar conta diso neste 
Pleno e hai que,  pois, xestionar e 
sacar isto a concurso, para que se 
poida facer efectivo esta 
expectativa da xente. E que poida 

que se sacase por unha cantidade 
pequena a concurso, a xestión 
destas bolsas, se ese é  o motivo 
polo que realmente, hoxe,  non 
temos estas bolsas en 
funcionamento, entón, bo, 
cumpriría algo de autocrítica  ou 
senón, pois, desde logo, recoñecer 
que se verdadeiramente non se 
querían sacar a concurso e se non 
é un proxecto deste goberno 
municipal as Bolsas USA, que  
tamén se  diga claramente. Pero 
aquí, o que parece é que houbo 
unha serie de torpezas ao longo 
da xestión, que levaron a esta 
situación.  E que, polo tanto, 
ademais, cumprirá, se é que o 
goberno municipal ten intención 
de continuar con este proxecto, 
cumprirá que o saque a concurso 
e que o saque de maneira 
axeitada, esta xestión, para que 
poidan, efectivamente, o curso 
que ven, os alumnos e as alumnas 
que o desexen, pois, optar a estas 
bolsas, xa que o que se ve é que  
tamén  hai unha demanda social 
importante e hai unha xente que 
ten unhas expectativas creadas, 
porque desde o ano 2000 existen 
estas bolsas e hai xente, pois, que 
aspira a iso. 
 
Entón, polo tanto, bo, eu creo que 
hai que dar conta diso neste 
Pleno e hai que,  pois, xestionar e 
sacar isto a concurso, para que se 
poida facer efectivo esta 
expectativa da xente. E que poida 
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haber bolsas a Estados Unidos, 
para estes alumnos que así o 
desexen. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ben. 
 
Señora Barcón, leccións as xustas, 
porque tamén lle quero  lembrar, 
que o Partido que modificou o 
artigo 135 da Constitución, fíxese 
que ben sei ler, foi o seu Partido, 
conxuntamente co Partido 
Popular. Precisamente, para poñer 
riba dos intereses da cidadanía, 
por riba dos intereses como é a 
educación, a débeda, e o pactou o 
seu Partido. 
 
 
E tamén, falando de esperpentos, 
señor Mourelo, vostedes e o 
Partido Popular sabe moitísimo de 
esperpento, e esperpento foi todo 
o que fixeron coa educación e cos 
sucesivos e sucesivos recortes en 
materia de educación. Eso si é 
esperpento.  
 
Dito isto, indicar que o que 
fixemos nós, foi mellorar o 
programa Bolsas USA, e o sigo 
repetindo por unha cuestión de 

haber bolsas a Estados Unidos, 
para estes alumnos que así o 
desexen 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ben. 
 
Señora Barcón, leccións as 
xustas, porque tamén lle quero  
lembrar, que o Partido que 
modificou o artigo 135 da 
Constitución, fíxese que ben sei 
ler, foi o seu Partido, 
conxuntamente co Partido 
Popular. Precisamente, para 
poñer riba dos intereses da 
cidadanía, por riba dos intereses 
como é a educación, a débeda, e o 
pactou o seu Partido. 
 
E tamén, falando de esperpentos, 
señor Mourelo, vostedes e o 
Partido Popular sabe moitísimo 
de esperpento, e esperpento foi 
todo o que fixeron coa educación 
e cos sucesivos e sucesivos 
recortes en materia de educación. 
Iso si é esperpento.  
 
Dito isto, indicar que o que 
fixemos nós, foi mellorar 
oprograma Bolsas USA, e o sigo 
repetindo por unha cuestión de 
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xustiza social, claro que sí, e 
porque entendemos e cremos 
firmamente en dar oportunidades 
a todas e a todos. E para isto 
puxemos como criterio 
fundamental de acceso. a renda 
das familias. Porque, a cuestión 
económica non pode ser nunca un 
factor excluinte, no acceso aos 
programas educativos. Como 
tampouco é de recibo, que 
familias con rendas superiores aos 
200 mil euros, os 200 mil euros, 
señor Mourelo, foran beneficiarias 
destas bolsas. 
 
Como poden defender vostedes, 
que no programa anterior 
obtiveran máis puntuación aquelas 
nenas e nenos con estudos de 
inglés en academias privadas, 
sabendo perfectamente que non 
todo o mundo se pode permitir o 
luxo de pagar estas academias!  
 
 
O programa anterior, 
efectivamente, era un programa 
elitista e clasista. A única 
intención deste goberno foi facelo 
máis xusto e máis social. Polo 
tanto, indicar que este cambio de 
criterios, baixo ningún concepto, 
se pode argumentar como causa 
de que este concurso e de que 
estes dous concursos quedasen 
desertos. 
 
O goberno realizou, 
evidentemente, un enorme esforzo 

xustiza social, claro que si, e 
porque entendemos e cremos 
firmamente en dar oportunidades 
a todas e a todos. E para isto 
puxemos como criterio 
fundamental de acceso. a renda 
das familias. Porque, a cuestión 
económica non pode ser nunca un 
factor excluinte, no acceso aos 
programas educativos. Como 
tampouco é de recibo, que 
familias con rendas superiores 
aos 200 mil euros, os 200 mil 
euros, señor Mourelo, foran 
beneficiarias destas bolsas. 
 
Como poden defender vostedes, 
que no programa anterior 
obtiveran máis puntuación 
aquelas nenas e nenos con 
estudos de inglés en academias 
privadas, sabendo perfectamente 
que non todo o mundo se pode 
permitir o luxo de pagar estas 
academias! 
 
O programa anterior, 
efectivamente, era un programa 
elitista e clasista. A única 
intención deste goberno foi facelo 
máis xusto e máis social. Polo 
tanto, indicar que este cambio de 
criterios, baixo ningún concepto, 
se pode argumentar como causa 
de que este concurso e de que 
estes dous concursos quedasen 
desertos. 
 
O goberno realizou, 
evidentemente, un enorme esforzo 
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para tratar de conquerir que este 
programa saise adiante.  
 
Primeiro, introducindo estes 
criterios sociais que acabo de 
expoñer. Segundo, incrementando 
e, non nos esquezamos disto, 
incrementado o presuposto e a 
contía do contrato, de 300 mil a 
400 mil euros, un incremento de 
nada máis e nada menos de 100 
mil euros, sendo o prezo por praza 
na primeira convocatoria do 
concurso 8.000 euros, cando 
vostedes no 2014, pagaban 6.000 
euros. E a estes 8.000 euros hai 
que engadirlles o 10% da 
aportación das familias, que se 
traduce nun coste por praza, de 
9.000 euros.  
 
Polo tanto, que non é unha 
cuestión económica está máis que 
claro, e para clarificalo aínda a  
maiores, pois, quedou tamén 
suficientemente acreditado no 
escrito que se presentou de 
renuncia da primeira empresa, 
onde en ningún momento alegou 
cuestións económicas. 
 
E terceiro, visto o anterior e ainda 
así, decidimos volver a sacar de 
novo o concurso, incrementando, 
unha vez máis, o prezo por praza, 
para motivar que as empresas se 
presentasen neste concurso, e 
pasamos de 8.000 a 9.000. Máis 
eses 9.000 lle temos que 
incrementar o 10% das 

para tratar de conquerir que este 
programa saise adiante.  
 
Primeiro, introducindo estes 
criterios sociais que acabo de 
expoñer. Segundo, incrementando 
e, non nos esquezamos disto, 
incrementado o presuposto e a 
contía do contrato, de 300 mil a 
400 mil euros, un incremento de 
nada máis e nada menos de 100 
mil euros, sendo o prezo por 
praza na primeira convocatoria 
do concurso 8.000 euros, cando 
vostedes no 2014, pagaban 6.000 
euros. E a estes 8.000 euros hai 
que engadirlles o 10% da achega 
das familias, que se traduce nun 
custo por praza, de 9.000 euros.  
 
 
Polo tanto, que non é unha 
cuestión económica está máis que 
claro, e para clarificalo aínda a 
maiores,  pois, quedou tamén 
suficientemente acreditado no 
escrito que se presentou de 
renuncia da primeira empresa, 
onde en ningún momento alegou 
cuestións económicas. 
 
E terceiro, visto o anterior e 
ainda así, decidimos volver sacar 
de novo o concurso, 
incrementando, unha vez máis, o 
prezo por praza, para motivar que 
as empresas se presentasen neste 
concurso, e pasamos de 8.000 a 
9.000. Máis eses 9.000 lle temos 
que incrementar o 10% das 
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aportacións da familia, co cal, o 
custe por praza quedou en 10.000 
euros.  
 
Nesta segunda, á convocatoria do 
concurso presentouse unha única 
empresa, que finalmente tamén 
decidiu renunciar, ainda que neste 
caso non alegou motivo algún. 
 
 
E fíxense que se fose un problema 
de mala xestión, as empresas  
presentarían un recurso aos 
pregos, e isto nunca, nunca 
aconteceu. E non é 
responsabilidade deste goberno 
que as empresas renuncien aos 
concursos públicos, non é a nosa 
responsabilidade. E este goberno, 
por suposto, que vai seguir 
traballando,seguriá,  por conquerir 
que as nenas e os nenos… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Vou finalizando. 
 
... desta cidade poida disfrutar 
desta experiencia educativa e 
persoal no extranxeiro.  
 
Polo tanto, anunciar que o sentido 
do voto será en contra, porque o 
que vostedes pretenden, hoxe 

aportacións da familia, co cal, o 
custe por praza quedou en 10.000 
euros.  
 
Nesta segunda, á convocatoria do 
concurso presentouse unha única 
empresa, que finalmente tamén 
decidiu renunciar, ainda que 
neste caso non alegou motivo 
algún. 
 
E fíxense que se fose un problema 
de mala xestión, as empresas  
presentarían un recurso aos 
pregos, e isto nunca, nunca 
aconteceu. E non é 
responsabilidade deste goberno 
que as empresas renuncien aos 
concursos públicos, non é a nosa 
responsabilidade. E este goberno, 
por suposto, que vai seguir 
traballando, seguirá,  por 
conquerir que as nenas e os 
nenos… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Vou finalizando. 
 
... desta cidade poida gozar desta 
experiencia educativa e persoal 
no extranxeiro.  
 
Polo tanto, anunciar que o 
sentido do voto será en contra, 
porque o que vostedes pretenden, 
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aquí, é responsabilizar a este 
goberno da renuncia das 
empresas. Nada máis e nada 
menos e non podemos acéptalo, 
porque este goberno ten a 
conciencia tranquila, de saber que 
actuou coa máxima dilixencia. 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos a votar as mocións, 
comenzando  pola moción 
presentada polo Partido  
Socialista. 
 
Votación de la tercera moción 
presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, sobre 
restablecimiento  del programa 
“Aprender en USA”. 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la tercera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota  en contra el Grupo 
Municipal del Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 

hoxe aquí, é responsabilizar a 
este goberno da renuncia das 
empresas. Nada máis e nada 
menos e non podemos aceptalo, 
porque este goberno ten a 
conciencia tranquila, de saber 
que actuou coa máxima 
dilixencia. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos a votar as mocións, 
comezando  pola moción 
presentada polo Partido  
Socialista. 
 
Votación da terceira moción 
presentada polo Grupo 
Municipal Socialista, sobre 
restablecemento  do programa 
“Aprender en  USA”. 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a terceira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota  en contra o Grupo 
Municipal do Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
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Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
 
9 – Moción del Grupo 
Municipal Socialista sobre el 
restablecimiento del programa 
“Aprender en USA”. 
 

Acuerdo 
 
1- El Pleno Municipal insta al 
Gobierno local a reconocer y 
explicar con claridad su fracaso en 
la adjudicación de las Becas USA, 
que impedirá que el próximo 
curso haya estudiantes coruñeses 
estudiando Primero de Bachiller 
en EEUU becados por el 
Ayuntamiento.  
 
2- El Pleno Municipal insta al 
Gobierno local a poner en marcha 
urgentemente un Programa 
dirigido a estudiantes de 4º de 
ESO para disfrutar de un curso 
intensivo en algún país 
anglosajón, con el objetivo de 

Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
 
9 – Moción do Grupo Municipal 
Socialista sobre o 
restablecemento do programa 
“Aprender en USA”. 
 

Acordo 
 
1- O Pleno Municipal insta ao 
Goberno local a recoñecer e 
explicar con claridade o seu 
fracaso na adxudicación das 
Bolsas USA, que impedirá que o 
próximo curso haxa estudantes 
coruñeses estudando Primeiro de 
Bacharel en EEUU bolseiros polo 
Concello.  
 
2- O Pleno Municipal insta ao 
Goberno local a poñer en marcha 
urxentemente un Programa 
dirixido a estudantes de 4º de 
ESO para gozar dun curso 
intensivo nalgún país anglosaxón, 
co obxectivo de compensar o 
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compensar el perjuicio causado 
por la gestión municipal y por el 
importe de la partida 
presupuestaria reservada este año 
para las Becas USA. 
 
3- El Pleno Municipal insta al 
Gobierno local a preparar desde 
este momento el Programa 
“Aprender en USA” dirigido a 
alumnado de 1º Bachiller para el 
curso 2017-2018, con  las debidas 
condiciones económicas y 
administrativas que permitan la 
presentación plural de empresas 
del sector, asumiendo las 
recomendaciones dadas por las 
propias empresas del sector en 
cuanto a las características 
técnicas necesarias de la 
convocatoria. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Procedemos a votar a 
continuación a moción presentada 
polo Partido Popular. 
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
sobre el Programa  Becas USA. 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la primera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
produciéndose el siguiente 

prexuízo causado pola xestión 
municipal e polo importe da 
partida orzamentaria reservada 
este ano para as Bolsas USA. 
 
 
3- O Pleno Municipal insta ao 
Goberno local a preparar desde 
este momento o Programa 
“Aprender en USA” dirixido a 
alumnado de 1º Bacharel para o 
curso 2017-2018, coas  debidas 
condicións económicas e 
administrativas que permitan a 
presentación plural de empresas 
do sector, asumindo as 
recomendacións dadas polas 
propias empresas do sector en 
canto ás características técnicas 
necesarias da convocatoria. 
 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Procedemos a votar a 
continuación a moción presentada 
polo Partido Popular. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
sobre o Programa Bolsas USA. 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
producíndose o seguinte 
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resultado: 
 
Vota  en contra el Grupo 
Municipal del Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Queda tamén aprobada a moción. 
 

Acuerdo 
 

10 – Moción del Grupo 
Municipal del  Partido Popular 
sobre los  Programas BECAS 
USA. 
 
Instar al Alcalde a encontrar una 
solución urgente para que los 
jóvenes coruñeses puedan 
disfrutar el próximo curso del 
programa Becas USA, como ha 
sucedido sin problemas en los 
últimos diez años, y a garantizar 
su continuidad en el futuro ante la 

resultado: 
 
Vota  en contra o Grupo 
Municipal do Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda tamén aprobada a moción. 
 

Acordo 
 

10 – Moción do Grupo Municipal 
do  Partido Popular sobre os  
programas BECAS USA. 
 
 
Instar ao alcalde a atopar unha 
solución urxente para que os 
mozos coruñeses poidan gozar o 
próximo curso do programa 
Bolsas USA, como sucedeu sen 
problemas no últimos dez anos, e 
a garantir a súa continuidade no 
futuro ante a incerteza xurdida 
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incertidumbre surgida por la 
nefasta gestión de la Marea al 
respecto. 
 
Mociones del Grupo Municipal 
del  Partido Popular 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Popular, sobre 
recuperación do Plan RUA. 
 
Empezamos a lectura da moción. 
 
Segunda.- Moción del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
sobre la recuperación del Plan 
RUA. 
 
Señora Padín Fernández 
 
Gracias. 
 
La Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno acuerda por 
unanimidad: 
 
Instar al Gobierno municipal a 
recuperar el Plan RUA para que A 
Coruña, ante el deterioro sufrido 
en los últimos seis meses, vuelva 
a ser una ciudad limpia, sostenible 
y ordenada, porque no se trataba 
de un simple plan de limpieza, 
sino de una actuación integral 
sobre cada barrio para atender 
pequeñas deficiencias que, una 
vez resueltas, mejoraban el día a 

pola nefasta xestión da Marea 
respecto diso. 
 
 
Mocións do del Grupo Municipal 
do Partido Popular 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Popular, 
sobre recuperación do Plan RUA. 
 
Empezamos a lectura da moción. 
 
Segunda.- Moción do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
sobre a recuperación do Plan 
RUA. 
 
Señora Padín Fernández 
 
Grazas. 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno acorda por 
unanimidade: 
 
Instar ao Goberno municipal a 
recuperar o Plan RUA para que A 
Coruña, ante a deterioración 
sufrida nos últimos seis meses, 
volva ser unha cidade limpa, 
sustentable e ordenada, porque 
non se trataba dun simple plan de 
limpeza, senón dunha actuación 
integral sobre cada barrio para 
atender pequenas deficiencias 
que, unha vez resoltas, 
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día y también servía… 
 
 
A las diecinueve horas y 
diecisiete minutos se ausentan 
del Salón de Sesiones la señora 
Barcón Sánchez y el Excmo. Sr. 
Alcalde. 
… para concienciar a los 
coruñeses de la importancia de 
mantener limpias y cuidadas las 
calles y el mobiliario urbano, 
mediante charlas-coloquio para 
adultos y talleres educativos para 
niños, en centros cívicos 
municipales, bibliotecas, 
asociaciones, colegios, etcétera. 
 
Presidencia 
 
Votamos entón a urxencia da 
moción. 
 
Votación de la urgencia de la 
segunda moción presentada por 
el Grupo Municipal del Partido 
Popular sobre recuperación del 
Plan RUA 
 
Sometida por la Presidencia la 
presente moción a la preceptiva 
declaración de la urgencia se 
produce el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (9 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 

melloraban o día a día e tamén 
servía… 
 
As dezanove horas e dezasete 
minutos ausentase do Salón de 
Sesiónss a señora Barcón 
Sánchez e o Excmo. Sr. Alcalde. 
 
… para concienciar aos 
coruñeses da importancia de 
manter limpas e coidadas as rúas 
e o mobiliario urbano, mediante 
charlas-coloquio para adultos e 
talleres educativos para nenos, en 
centros cívicos municipais, 
bibliotecas, asociacións, colexios, 
etcétera. 
 
Presidencia 
 
Votamos entón a urxencia da 
moción. 
 
Votación da urxencia da segunda 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
sobre recuperación do Plan RUA 
 
 
Sometida pola presidencia a 
presente moción á preceptiva 
declaración da urxencia 
prodúcese o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (9 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
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votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (3 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Al finalizar la votación, siendo 
las diecinueve horas y dieciocho 
minutos, se ausentan del Salón 
de Sesiones el señor Lorenzo 
Torres y la señora Fraga Sáenz 
 
 

Intervenciones  
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Procedemos, entón coa parte 
dispositiva. 
 
Señora Padín Fernández 
 
El gobierno municipal del Partido 
Popular puso en marcha el 
denominado Plan RUA, 
Renovación Urbana y 
Acondicionamiento, que actuó en 
todos los barrios de la ciudad, 
todos, realizando un refuerzo de 
limpieza y mantenimiento en 
calles, aceras, plazas, mejorando y  
limpiando contenedores, 
papeleras, alcantarillado, parques 
infantiles, mobiliario urbano, 

votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (3 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Ao finalizar a votación, sendo as 
dezanove horas e dezaoito 
minutos, auséntanse do Salón de 
Sesións o señor Lorenzo Torres e 
a señora Fraga Sáenz 
 
 

Intervencións 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Procedemos, entón coa parte 
dispositiva. 
 
Señora Padín Fernández 
 
O goberno municipal do Partido 
Popular puxo en marcha o 
denominado Plan RUA, 
Renovación Urbana e 
Acondicionamento, que actuou en 
todos os barrios da cidade, todos, 
realizando un reforzo de limpeza 
e mantemento en rúas, beirarrúas, 
prazas, mellorando e  limpando 
colectores, papeleiras, rede de 
sumidoiros, parques infantís, 
mobiliario urbano, varandas, 
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barandillas, alumbrado, 
semáforos, pasos de peatones, en 
constante coordinación entre 
varias concejalías y los técnicos 
de cada concejalía. Por ejemplo, 
cítese, Medio Ambiente, 
Infraestructuras, Movilidad… Y el 
Plan RUA llegó a actuar en 4,7 
millones de metros cuadrados de 
superficie, 2.400 calles y plazas al 
año, con unos resultados, por 
ejemplo de detección de 200 
vehículos abandonados, resueltas 
2.800 incidencias de alumbrado, 
140 mil metros de alcantarillado 
limpio y mantenimiento de 700 
marquesinas. 
 
Fue un trabajo planificado en cada 
barrio. Planificado con antelación, 
detectando necesidades 
previamente e informando a 
vecinos. Necesidades que se iban 
detectando con los vecinos de 
calles, comerciantes, además de la 
visita de las concejalas de barrios 
con los técnicos, y se consiguió 
que La Coruña fuese  una ciudad 
más  limpia, más sostenible y 
ordenada, porque no era un simple 
plan de limpieza, era una 
actuación integral sobre cada 
barrio, para atender pequeñas 
deficiencias que, una vez 
resueltas, mejoraban el día a día. 
 
 
Cabe recordar que en un barrio 
cuando se llegó, al ver semejante 
despliegue de medios, de una 

iluminación, semáforos, pasos de 
peóns, en constante coordinación 
entre varias concellerías e os 
técnicos de cada concellería. Por 
exemplo, cítese, Medio Ambiente, 
Infraestruturas, Mobilidade… E o 
Plan RUA chegou a actuar en 4,7 
millóns de metros cadrados de 
superficie, 2.400 rúas e prazas ao 
ano, cuns resultados, por exemplo 
de detección de 200 vehículos 
abandonados, resoltas 2.800 
incidencias de iluminación, 140 
mil metros de rede de sumidoiros 
limpa e mantemento de 700 
marquesiñas. 
 
 
Foi un traballo planificado en 
cada barrio. Planificado con 
antelación, detectando 
necesidades previamente e 
informando a veciños. 
Necesidades que se ían 
detectando cos veciños de rúas, 
comerciantes, ademais da visita 
das concelleiras de barrios cos 
técnicos, e conseguiuse que A 
Coruña fose  unha cidade máis  
limpa, máis sustentable e 
ordenada, porque non era un 
simple plan de limpeza, era unha 
actuación integral sobre cada 
barrio, para atender pequenas 
deficiencias que, unha vez 
resoltas, melloraban o día a día. 
 
Cabe lembrar que nun barrio 
cando se chegou, ao ver 
semellante despregamento de 
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limpieza profunda, no una 
limpieza cotidiana, del día a día, 
salieron los vecinos a aplaudir por 
la ventana; en concreto el barrio 
de la Falperra.  
 
Y los vecinos de los diferentes 
barrios donde actuaba el Plan, 
Asociaciones, comerciantes, 
repetían insistentemente: “Oye, 
¿cuándo vuelve el Plan RUA?” O 
sea, quedaban encantados con él y 
ustedes lo han eliminado.  
 
Además, también servía para 
concienciar a los coruñeses de la 
importancia de mantener limpias y 
cuidadas las calles y mobiliario 
urbano, mediante charlas-
coloquios para alumnos y talleres 
educativos para niños en Centros 
Cívicos Municipales, Bibliotecas, 
Asociaciones, Colegios, a través 
de monitores medioambientales, 
con una altísima participación de 
gente, tanto de mayores como de 
niños.  Y con una encuesta de 
calidad que se hacía al terminar 
cada charla, cada coloquio, cada 
taller, con un nivel muy alto de 
satisfacción por parte de las 
personas asistentes.  
 
Desde el cambio de gobierno 
municipal las calles de la ciudad, 
están más sucias. Hay deficiencias 
que no se solucionan, como rotura 
de papeleras, contenedores, 
fuentes para beber que no 
funcionan, etcétera. 

medios, dunha limpeza profunda, 
non unha limpeza cotiá, do día a 
día, saíron os veciños para 
aplaudir pola xanela; en concreto 
o barrio da Falperra.  
 
E os veciños dos diferentes 
barrios onde actuaba o Plan, 
Asociacións, comerciantes, 
repetían insistentemente: “Oe, 
cando volve o Plan RUA?” Ou 
sexa, quedaban encantados con el 
e vostedes eliminárono.  
 
Ademais, tamén servía para 
concienciar aos coruñeses da 
importancia de manter limpas e 
coidadas as rúas e mobiliario 
urbano, mediante charlas-
coloquios para alumnos e talleres 
educativos para nenos en Centros 
Cívicos Municipais, Bibliotecas, 
Asociacións, Colexios, a través de 
monitores mediambientais, cunha 
altísima participación de xente, 
tanto de maiores como de nenos.  
E cunha enquisa de calidade que 
se facía ao terminar cada charla, 
cada coloquio, cada taller, cun 
nivel moi alto de satisfacción por 
parte das persoas asistentes.  
 
 
Desde o cambio de goberno 
municipal as rúas da cidade, 
están máis sucias. Hai 
deficiencias que non se 
solucionan, como rotura de 
papeleiras, colectores, fontes 
para beber que non funcionan, 
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O no se controla el trabajo que 
hacen los responsables de realizar 
estas tareas, tareas de 
mantenimiento, o no hay una 
organización como la que había 
antes, con el Plan RUA. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Gracias, pasámoslle a palabra ao 
Grupo Municipal do BNG. 
 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Desde logo, o Plan RUA foi un 
exemplo de como a publicidade 
pode chegar a facer ver áxente, 
como o traballo diario dun 
concello se podía converter nun 
plan, porque antes de que houbese 
o Plan RUA, xa se realizaban, 
obviamente, labores de 
mantemento e a limpeza xeral da 
cidade. E non é certo que co 
anterior goberno municipal a 
cidade estivese máis limpa. 
 
A las diecinueve horas y 
veintidós minutos entra en el 
Salón de Sesiones la señora 
Fraga Sáenz. 
 
O certo é que, efectivamente, que 

etcétera. 
 
Ou non se controla o traballo que 
fan os responsables de realizar 
estas tarefas, tarefas de 
mantemento, ou non hai unha 
organización como a que había 
antes, co Plan RUA. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Gracias, pasámoslle a palabra ao 
Grupo Municipal do BNG. 
 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Desde logo, o Plan RUA foi un 
exemplo de como a publicidade 
pode chegar a facer ver á xente, 
como o traballo diario dun 
concello podíase converter nun 
plan, porque antes de que 
houbese o Plan RUA, xa se 
realizaban, obviamente, labores 
de mantemento e a limpeza xeral 
da cidade. E non é certo que co 
anterior goberno municipal a 
cidade estivese máis limpa. 
 
Ás dezanove horas e vinte e dous 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Fraga Sáenz. 
 
 
O certo é que, efectivamente, que 
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se fixo un Plan e, pois, o que facía 
basicamente era molestar bastante 
a vida diaria dos barrios e, por 
outra parte, non solventaba, 
discrepo profundamente coa 
moción, onde di que se 
solventaban o deterioro sufrido 
nos barrios,  atendendo pequenas 
deficiencias, etcétera.  
 
 
A proba é que o Bloque 
Nacionalista Galego fixo 
reiteradas visitas aos diferentes 
barrios da cidade, desde Mesoiro 
hasta San Pedro de Visma, onde 
puido comprobar, efectivamente, 
que esas pequenas deficiencias, en 
absoluto se atendían. 
 
Eso si, a limpeza diaria das rúas, 
como ven se di, si. Moi ben 
efectivamente se limpaban as 
rúas. Só faltaba! 
 
Pero ainda así, non se cumpría 
exactamente co cumprido nos 
pregos de condicións do contrato 
de limpieza, por exemplo, e outras 
cuestións.  
 
Entón, bueno, o Plan RUA, si, 
efectivamente, foi unha 
planificación de algo que xa se 
facía, e para iso, pois, non se fixo, 
con todo, o que había que facer. 
Porque, efectivamente, xa digo, os 
barrios non estaban 
suficientemente atendidos, sobre 
todo, no que se refire as pequenas 

se fixo un Plan e, pois, o que facía 
basicamente era molestar 
bastante a vida diaria dos barrios 
e, por outra parte non 
solucionaba, discrepo 
profundamente coa moción, onde 
di que se solucionaban a 
deterioración sufrida nos barrios, 
atendendo pequenas deficiencias, 
etcétera.  
 
A proba é que o Bloque 
Nacionalista Galego fixo 
reiteradas visitas aos diferentes 
barrios da cidade, desde Mesoiro 
ata San Pedro de Visma, onde 
puido comprobar, efectivamente, 
que esas pequenas deficiencias, 
en absoluto se atendían. 
 
Iso si, a limpeza diaria das rúas, 
como ven dise, si. Moi ben 
efectivamente se limpaban as 
rúas. Só faltaba! 
 
Pero ainda así, non se cumpría 
exactamente co cumprido nos 
pregos de condicións do contrato 
de limpeza, por exemplo, e outras 
cuestións.  
 
Entón, bo, o Plan RUA, si, 
efectivamente, foi unha 
planificación de algo que xa se 
facía, e para iso, pois, non se fixo, 
con todo, o que había que facer. 
Porque, efectivamente, xa digo, os 
barrios non estaban 
suficientemente atendidos, sobre 
todo, no que se refire as pequenas 
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deficiencias, porque hai 
reivindicacións dos barrios que 
hai catro anos existían e hoxe 
siguen existindo e son cousas 
pequenísimas. De baches na rúa, e 
de cuestións nas beirarrúas, 
etcétera, etcétera.  
 
Así que para nada, non concordo 
coa moción que presenta o Partido 
Popular, con que fose realmente 
efectivo este Plan RUA. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Pasolle a palabra ao Grupo 
Municipal Socialista. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Gracias. 
 
El Plan RUA, se tiene hablado 
aquí, en estos plenos, de todo lo 
que suponía el plan RUA para el 
PP. Entonces, la maquinaria de 
publicidad… 
 
A las diecinueve horas y 
veinticuatro minutos se ausenta 
del Salón de Sesiones el señor 
Fernández Prado. 
 
… que supuso el Plan Rúa, que al 
final era una operación de 
marketing al uso vecinal, más que 

deficiencias, porque hai 
reivindicacións dos barrios que 
hai catro anos existían e hoxe 
seguen existindo e son cousas 
pequenísimas. De fochancas na 
rúa, e de cuestións nas 
beirarrúas, etcétera, etcétera.  
 
Así que para nada, non concordo 
coa moción que presenta o 
Partido Popular, con que fose 
realmente efectivo este Plan RUA. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Pasolle a palabra ao Grupo 
Municipal Socialista. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Grazas. 
 
O Plan RUA, tense falado aquí, 
nestes plenos, de todo o que 
supoñía o plan RUA para o PP. 
Entón, a maquinaria de 
publicidade… 
 
Ás dezanove horas e vinte e catro 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Fernández 
Prado. 
 
…que supuxo o Plan Rúa, que ao 
final era unha operación de 
márketing ao uso vecinal, máis 
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otra cosa. Porque, en cualquier 
caso, convertir lo excepcional en 
ordinario, es mal asunto.  
 
 
Lo que sucede, lo que quiere 
cualquier ciudadano, cualquiera 
de los que estamos aquí, es un 
bienestar continuado y un confort 
continuado y que las cuestiones 
urbanas o las cuestiones menores 
estén atendidas y estén en su sitio.  
 
 
Con lo cual, ya se ha dicho aquí, 
por parte del Bloque Nacionalista, 
sabemos, yo creo que hablamos de 
ciudades diferentes. Yo, el 
episodio de Mister Marshall 
aplaudiendo (…) del Plan RUA, 
yo no lo he vivido, pero sí que 
hemos vivido en el Grupo 
Socialista, quejas continuadas, 
durante estos cuatro años, sobre la 
suciedad que imperaba en la 
ciudad. Y no es algo que… Yo 
creo que está documentado con 
fotos y con escritos de los 
vecinos. 
 
A  las diecinueve horas y  
veinticinco minutos entra en el 
Salón de Sesiones el Excmo. Sr. 
Alcalde y el señor Lorenzo 
Torres. 
 
En alguna ocasión, el Grupo 
Socialista ha acudido, 
precisamente, a barrios donde las 
tareas cotidianas de limpieza, las 

que outra cousa. Porque, en 
calquera caso, converter o 
excepcional en ordinario, é mal 
asunto.  
 
O que sucede, o que quere 
calquera cidadán, calquera dos 
que estamos aquí, é un benestar 
continuado e un confort 
continuado e que as cuestións 
urbanas ou as cuestións menores 
estean atendidas e estean no seu 
sitio.  
 
Co cal, xa se dixo aquí, por parte 
do Bloque Nacionalista, sabemos, 
eu creo que falamos de cidades 
diferentes. Eu, o episodio de 
Míster Marshall aplaudindo (…) 
do Plan RUA, eu non o vivín, pero 
si que vivimos no Grupo 
Socialista, queixas continuadas, 
durante estes catro anos, sobre a 
sucidade que imperaba na cidade. 
E non é algo que… Eu creo que 
está documentado con fotos e con 
escritos dos veciños. 
 
 
 
Ás  dezanove horas e  vinte e 
cinco minutos entra no Salón de 
Sesións o Excmo. Sr. Alcalde e o 
señor Lorenzo Torres. 
 
 
Nalgunha ocasión, o Grupo 
Socialista ten acudido, 
precisamente, a barrios onde as 
tarefas cotiás de limpeza, as 
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tareas de mantenimiento, dejaban 
bastante que desear, por decir 
inexistentes, en algunos casos. 
Con lo cual, ninguna acepción a 
que venga el Plan RUA, ningún 
deseo, evidentemente.  
 
Sí. Lo que deseamos es que, por 
favor, la política de limpieza y de 
mantenimiento de la ciudad se 
retome en algún momento y que 
los índices de suciedad que, a 
veces, están bastante altos, pues, 
en algunas calles, en algunos 
barrios, de los que seguimos 
recibiendo quejas, que se pongan 
en orden y que pasen por el 
camino que tienen que pasar, de la 
limpieza diaria, de la atención 
diaria que, al final, es para lo que 
estamos en este ayuntamiento y 
para lo que hemos sido elegidos. 
Para hacer más confortable y más 
habitable la vida de los 
ciudadanos. No tanto, para hacer 
un Pleno de mociones, como 
siempre se está haciendo, y  
deberíamos hacerlo más de 
emociones, que es lo que piden 
los ciudadanos. 
 
A las diecinueve horas y 
veintiséis minutos entra en el 
Salón de Sesiones la señora 
Barcón Sánchez. 
 
Así que, volviendo a la limpieza 
no Plan RUA, como siempre 
hemos dicho, no porque lo 
excepcional es eso, excepcional y 

tareas de mantemento, deixaban 
bastante que desexar, por dicir 
inexistentes, nalgúns casos. Co 
cal, ningunha acepción a que 
veña o Plan RUA, ningún desexo, 
evidentemente.  
 
Si. O que desexamos é que, por 
favor, a política de limpeza e de 
mantemento da cidade se retome 
nalgún momento e que os índices 
de sucidade que, ás veces, están 
bastante altos, pois, nalgunhas 
rúas, nalgúns barrios, dos que 
seguimos recibindo queixas, que 
se poñan en orde e que pasen 
polo camiño que teñen que pasar, 
da limpeza diaria, da atención 
diaria que, ao final, é para o que 
estamos neste concello e para o 
que fomos elixidos. Para facer 
máis confortable e máis habitable 
a vida dos cidadáns. Non tanto, 
para facer un Pleno de mocións, 
como sempre se está facendo, e  
deberiamos facelo máis de 
emocións, que é o que piden os 
cidadáns. 
 
 
 
Ás dezanove horas e vinte e seis 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Barcón 
Sánchez. 
 
Así que, volvendo á limpeza no 
Plan RUA, como sempre dixemos, 
non porque o excepcional é iso, 
excepcional e o ordinario ten que 



 
 
 
 
 
 
 

- 152 - 
 

 
 

lo ordinario tiene que estar a la 
orden de nuestro día a día y que, 
por favor, lo que es la limpieza de 
esta ciudad se retome de una 
forma eficaz y definitiva, sobre 
todo, en los  barrios, que siguen 
estando absolutamente 
abandonados. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pola Marea Atlántica. 
 
Señora García Gómez 
 
Bueno. 
Boas tardes a todas e a todos. 
 
Quería dicir, unha vez máis, 
porque xa se me apelou, nalgún 
momento, dende aquela banda, en 
relación ao Plan RUA, que si 
temos pensado retomar en 2016 
este tipo de intervencións intensas 
por barrios, e nos interesa do Plan 
RUA, sobre todo, que haxa acción 
coordinada entre diferentes 
concellerías, tanto como dos 
servizos técnicos, como 
comentabades por aí, como dende 
sempre esas concesionarias. Pero 
estou dacordo cos dous partidos 
que o Plan RUA lle interesa sobre 
todo ao Partido Popular, pola 
publicidade e autobombo que lle 
daba á vía medidas de 

estar á orde do noso día a día e 
que, por favor, o que é a limpeza 
desta cidade se retome dunha 
forma eficaz e definitiva, sobre 
todo, nos  barrios, que seguen 
estando absolutamente 
abandonados. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pola Marea Atlántica. 
 
Señora García Gómez 
 
Bo. 
Boas tardes a todas e a todos. 
 
Quería dicir, unha vez máis, 
porque xa se me apelou, nalgún 
momento, dende aquela banda, en 
relación ao Plan RUA, que si 
temos pensado retomar en 2016 
este tipo de intervencións intensas 
por barrios, e interésanos do Plan 
RUA, sobre todo, que esa acción 
coordinada entre diferentes 
concellerías, tanto como dos 
servizos técnicos, como 
comentabades por aí, como dende 
sempre esas concesionarias. Pero 
estou dacordo cos dous partidos 
que o Plan RUA lle interesa sobre 
todo ao Partido Popular, pola 
publicidade e autobombo que lle 
daba á vía medidas de 
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comunicación. Para nós, a limpeza 
é outra cousa e a estamos 
abordando doutra maneira.  
 
Hai que dicir que o Plan RUA non 
multiplica os medios. É dicir, eses 
medios de limpeza se sacan 
doutros sitios para a intervencións  
localizadas nos barrios. É dicir, 
esa sensación de que mellora algo,  
pode ser un pouquiño irreal, dende 
o punto de vista, que non se 
multiplica nada, senón, 
simplemente se desviste un Santo 
para vestir outro, non? 
 
Insisto en o  que é interesante é 
esa coordinación interconcellerías.  
 
Nós nos imos a abster da moción 
e nos imos a abster, ainda que, si 
vaiamos a tomar este tipo de 
intervencións, porque non nos 
gusta ese tono da moción, non nos 
gusta ese reproche de que a cidade 
está máis sucia, dende que 
goberna a Marea. É un clásico. En 
realidade, cando hai un cambio de 
goberno se utiliza o tema de 
limpieza como arma arroxadiza. 
 
 
Nin cremos que o goberno do 
Partido Popular limpara máis e 
mellor e de maneira máis sostible. 
Máis ben, ao contrario. Nós 
acabamos de publicar un mapa de 
vertidos, que o que ven a dicir e 
que hai un río de cacas e augas 
fecais por debaixo da cidade, que 

comunicación. Para nós, a 
limpeza é outra cousa e a estamos 
a abordar doutra maneira.  
 
Hai que dicir que o Plan RUA 
non multiplica os medios. É dicir, 
eses medios de limpeza sácanse 
doutros sitios para a 
intervencións  localizadas nos 
barrios. É dicir, esa sensación de 
que mellora algo,  pode ser un 
pouquiño irreal, dende o punto de 
vista, que non se multiplica nada, 
senón, simplemente desvístese un 
Santo para vestir outro, non? 
 
Insisto no  que é interesante é esa 
coordinación interconcellerías.  
 
Nós nos imos abster da moción e 
nos imos abster, ainda que, si 
vaiamos a tomar este tipo de 
intervencións, porque non nos 
gustas ese ton da moción, non nos 
gusta ese reproche de que a 
cidade está máis sucia, dende que 
goberna a Marea. É un clásico. 
En realidade, cando hai un 
cambio de goberno utilízase o 
tema de limpeza como arma 
arroxadiza. 
 
Nin cremos que o goberno do 
Partido Popular limpara máis e 
mellor e de maneira máis sostible. 
Máis ben, ao contrario. Nós 
acabamos de publicar un mapa de 
verteduras, que o que ven a dicir 
e que hai un río de cacas e augas 
fecais por debaixo da cidade, que 
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era coñecido dende hai anos e que 
non se abordaba. Entonces a mín, 
me da a impresión, un pouquiño, 
de que o concepto de limpeza, se 
cadra do goberno anterior, é un 
pouquiño barrer e esconder 
debaixo da alfombra. Nós estamos 
facendo as cousas doutra maneira. 
 
 
Outras das medidas que se 
tomaron foi limitar enormemente 
o uso de herbicidas en limpeza 
viaria, porque non se estaba 
respetando a lexislación. Entonces 
se estaban utilizando substancias 
tóxicas para eliminar vexetación 
adventicia, que é inocua, 
utilizando compostos que están na 
lista de supostamente 
canceríxenos pola Organización 
Mundial da Saúde. Iso tamén o 
eliminamos, porque para nós o 
concepto de limpeza viaria é un 
espazo público, saudable e libre 
de tóxicos, como non podía ser 
doutra maneira. 
 
Dicir que para nós o enfoque da 
limpeza é un pouquiño máis, 
enfoque preventivo. Os servizos 
municipais non teñen capacidade  
ilimitada para limpar todo o que 
outras entidades, ou entes non 
queren recoller; entonces, o que 
fixemos foi unha diagnose de que 
puntos están fallando e que malas 
prácticas se estaban dando na rúa, 
para traballar conxuntamente a 
colaboración da cidadanía. E así 

era coñecido dende hai anos e 
que non se abordaba. Entón a 
mín, dáme a impresión, un 
pouquiño, de que o concepto de 
limpeza, se cadra do goberno 
anterior, é un pouquiño varrer e 
esconder debaixo da alfombra. 
Nós estamos facendo as cousas 
doutra maneira. 
 
Outras das medidas que se 
tomaron foi limitar enormemente 
o uso de herbicidas en limpeza 
viaria, porque non estaba a 
respectarse a lexislación. Entón 
estábanse utilizando substancias 
tóxicas para eliminar vexetación 
adventicia, que é inocua, 
utilizando compostos que están na 
lista de supostamente 
canceríxenos pola Organización 
Mundial da Saúde. Iso tamén o 
eliminamos, porque para nós o 
concepto de limpeza viaria é un 
espazo público, saudable e libre 
de tóxicos, como non podía ser 
doutra maneira. 
 
Dicir que para nós o enfoque da 
limpeza é un pouquiño máis, 
enfoque preventivo. Os servizos 
municipais non teñen capacidade  
ilimitada para limpar todo o que 
outras entidades, ou entes non 
queren recoller; entón, o que 
fixemos foi unha diagnose de que 
puntos están a fallar e que malas 
prácticas estaban a darse na rúa, 
para traballar conxuntamente a 
colaboración da cidadanía. E así 
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se levou a  cabo o reforzo da 
recollida de lixo do Nadal, se está 
traballando a cuestión dos 
horarios de depósito de lixo na 
rúa, se está facendo unha campaña 
de información de como se teñen 
que depositar os voluminosos nos 
contenedores, para que sexan 
recollidos con celeridade. Estamos 
en fío directo coa empresa 
concesionaria da limpeza, para 
solucionar as incidencias en 
tempo récord. E cremos que, 
bueno, realmente, a cuestión da 
limpeza da cidade é cuestión que 
implica a moitas persoas, no só ao 
goberno municipal. 
 
 
Insistimos que imos recuperar as 
intervencións nos barrios, que nos 
parece necesario e moi interesante 
e que enfocamos a limpeza viaria 
dende outra óptica. A óptica da 
prevención, a óptica da 
colaboración cidadá, a óptica 
importante da saúde pública e a 
óptica si, é con maiúsculas, da 
SUSTENTABILIDADE. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 

levouse a cabo  o reforzo da 
recollida de lixo do Nadal, estase 
traballando a cuestión dos 
horarios de depósito de lixo na 
rúa, estase facendo unha 
campaña de información de como 
se teñen que depositar os 
voluminosos nos colectores, para 
que sexan recollidos con 
celeridade. Estamos en fío directo 
coa empresa concesionaria da 
limpeza, para solucionar as 
incidencias en tempo récord. E 
cremos que, bo, realmente, a 
cuestión da limpeza da cidade é 
cuestión que implica a moitas 
persoas, non só ao goberno 
municipal. 
 
Insistimos que imos recuperar as 
intervencións nos barrios, que nos 
parece necesario e moi 
interesante e que enfocamos a 
limpeza viaria dende outra óptica. 
A óptica da prevención, a óptica 
da colaboración cidadá, a óptica 
importante da saúde pública e a 
óptica si, é con maiúsculas, da 
SUSTENTABILIDADE. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
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sobre o Plan RUA 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la segunda 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Se abstiene el Grupo Municipal de 
Marea Altántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 abstenciones). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 

Acuerdo 
 
11 – Moción del Grupo 
Municipal del  Partido Popular 
sobre la  recuperación del Plan 
RUA. 
 
Instar al Gobierno municipal a 
recuperar el Plan RUA para que A 

sobre o Plan RUA 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a segunda 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Abstense o Grupo Municipal de 
Marea Altántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (9 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(4 abstencións). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 

Acordo 
 

11 – Moción do Grupo 
Municipal do  Partido Popular 
sobre a  Recuperación do Plan 
RUA. 
 
Instar ao Goberno municipal a 
recuperar o Plan RUA para que A 
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Coruña, ante el deterioro sufrido 
en los últimos seis meses, vuelva 
a ser una ciudad limpia, sostenible 
y ordenada, porque no se trataba 
de un simple plan de limpieza, 
sino de una actuación integral 
sobre cada barrio para atender 
pequeñas deficiencias que, una 
vez resueltas, mejoraban el día a 
día y también servía para 
concienciar a los coruñeses de la 
importancia de mantener limpias y 
cuidadas las calles y el mobiliario 
urbano, mediante charlas-coloquio 
para adultos y talleres educativos 
para niños, en centros cívicos 
municipales, bibliotecas, 
asociaciones, colegios, etcétera. 
 
 

Intervenciones  
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Popular, sobre 
o incumprimento  do acordo de 
organización municipal. 
 
 
Procedemos a lectura da moción, 
señora Gallego. 
 
Tercera.- Moción del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
sobre el incumplimiento  del 
acuerdo de organización 
municipal. 
 
Señora Gallego Neira 
 

Coruña, ante a deterioración 
sufrida nos últimos seis meses, 
volva ser unha cidade limpa, 
sustentable e ordenada, porque 
non se trataba dun simple plan de 
limpeza, senón dunha actuación 
integral sobre cada barrio para 
atender pequenas deficiencias 
que, unha vez resoltas, 
melloraban o día a día e tamén 
servía para concienciar aos 
coruñeses da importancia de 
manter limpas e coidadas as rúas 
e o mobiliario urbano, mediante 
charlas-coloquio para adultos e 
talleres educativos para nenos, en 
centros cívicos municipais, 
bibliotecas, asociacións, colexios, 
etcétera. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moción do Partido Popular, 
sobre o incumprimento  do 
acordo de organización 
municipal. 
 
Procedemos a lectura da moción, 
señora Gallego. 
 
Terceira.- Moción do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
sobre o incumprimento  do 
acordo de organización 
municipal 
 
Señora Gallego Neira 
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Muy buenas tardes. 
 
La Corporación Municipal de  A 
Coruña en Pleno acuerda por 
unanimidad: 
 
1. Instar al Alcalde, como 
presidente de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, a que 
proceda a convocar la misma ya 
que en siete meses sólo lo ha 
hecho en una ocasión, 
incumpliendo de forma reiterada y 
consciente el acuerdo de 
organización firmado por todos 
los grupos municipales, y 
aprobado en el Pleno de 23 de 
julio, por el que se establecía la 
periodicidad mensual de las 
comisiones. 
 
2. Instar al Alcalde a que dé las 
instrucciones precisas a los 
miembros de su Gobierno 
municipal para que faciliten la 
información necesaria a las 
comisiones con el fin de elaborar 
los informes trimestrales incluidos 
en el acuerdo de organización 
para su presentación y aprobación 
en el Pleno. 
 
3. Instar al Alcalde a que deje de 
obstaculizar el trabajo de 
oposición de los grupos 
municipales y atienda con 
urgencia las solicitudes de medios 
materiales y técnicos realizadas 
por los mismos –en el caso del 
Grupo Popular el 6 de agosto de 

Moi boas tardes. 
 
A Corporación Municipal  da 
Coruña en Pleno acorda por 
unanimidade: 
 
1. Instar ao alcalde, como 
presidente da Comisión de 
Seguridade Cidadá, a que 
proceda a convocar a mesma xa 
que en sete meses só o fixo nunha 
ocasión, incumprindo de forma 
reiterada e consciente o acordo 
de organización asinado por 
todos os grupos municipais, e 
aprobado no Pleno do 23 de 
xullo, polo que se establecía a 
periodicidade mensual das 
comisións. 
 
 
2. Instar ao alcalde a que dea as 
instrucións precisas aos membros 
do seu Goberno municipal para 
que faciliten a información 
necesaria ás comisións co fin de 
elaborar os informes trimestrais 
incluídos no acordo de 
organización para a súa 
presentación e aprobación no 
Pleno. 
 
3. Instar ao alcalde a que deixe de 
obstaculizar o traballo de 
oposición dos grupos municipais 
e atenda con urxencia as 
solicitudes de medios materiais e 
técnicos realizadas polos mesmos 
-no caso do Grupo Popular o 6 de 
agosto de 2015- para poder 
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2015- para poder realizar 
adecuadamente su trabajo, ya que 
transcurridos más de cinco meses 
desde su presentación no se ha 
atendido ninguna de las 
peticiones. 
 
4. Instar al Alcalde a cumplir los 
acuerdos de la moción aprobada 
en el Pleno ordinario de 
septiembre de 2015 sobre el 
cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por todos los grupos 
municipales en el acuerdo de 
organización y gobernabilidad. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Votos a favor da urxencia. 
 
Votación de la urgencia de la 
tercera moción presentada por 
el Grupo Municipal del Partido 
Popular sobre  incumplimiento 
de acuerdo de organización 
municipal 
 
Sometida por la Presidencia la 
presente moción a la preceptiva 
declaración de la urgencia se 
produce el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (9 votos). 

realizar adecuadamente o seu 
traballo, xa que transcorridos 
máis de cinco meses desde a súa 
presentación non se atendeu 
ningunha das peticións. 
 
 
4. Instar ao alcalde a cumprir os 
acordos da moción aprobada no 
Pleno ordinario de setembro de 
2015 sobre o cumprimento dos 
compromisos adquiridos por 
todos os grupos municipais no 
acordo de organización e 
gobernabilidade. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Votos a favor da urxencia. 
 
Votación da urxencia da terceira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
sobre  incumprimento de acordo 
de organización municipal 
 
 
Sometida pola presidencia a 
presente moción á preceptiva 
declaración da urxencia 
prodúcese o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (9 
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Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Ten a palabra dona Rosa Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bueno, pues, acabamos de aprobar 
dos mociones una de las Becas 
USA y otra del Plan RUA. Espero 
que el Plan RUA se ponga en 
funcionamiento y espero que la 
señora Cameán, que vuelva a 
sacar otro pliego, porque tanto ha 
mejorado el programa Becas USA 
que se lo han cargado. 
 
Es que tener… Bueno, no sé como 
decirlo… Poder defender que han 
mejorado un programa cuando no 
va… 
 
A las diecinueve horas y treinta 
y  tres minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Veira González. 
 
… a haber Becas USA ni para 

votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Ten a palabra doa Rosa Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bo, pois, acabamos de aprobar 
dúas mocións unha das Bolsas 
USA e outra do Plan RUA. 
Espero que o Plan RUA póñase 
en funcionamento e espero que a 
señora Cameán, que volva sacar 
outro prego, porque tanto 
mellorou o programa Bolsas USA 
que llo cargaron. 
 
É que ter… Bo, non sei como 
dicilo… Poder defender que 
melloraron un programa cando 
non vai… 
 
Ás dezanove horas e trinta e  tres 
minutos ausentáse do Salón de 
Sesións a señora Veira González. 
 
 
…  haber Bolsas USA nin para 
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ricos, ni para pobres, ni para 
colegios públicos, ni para 
privados…. O sea, es que tanto lo 
han mejorado… Y, claro que es 
culpa suya que no se haya 
presentado nadie, porque en diez 
años se ha presentado gente, 
empresas. Se presentan y 
renuncian. Algo estará pasando, 
que están haciendo mal. 
 
Pero bueno, en cuanto al acuerdo 
de organización. El acuerdo ha 
sido aprobado por todos los 
Grupos el 23 de julio de 2015. En 
ese acuerdo se recogía que las 
Comisiones se reunirán, como 
mínimo, una vez al mes. Todavía 
hay una, ni más, ni menos, que la 
de reforma del Reglamento 
Orgánico y del Reglamento de 
Participación Ciudadana, que aún 
no están, ni constituidas.  
 
Pero además, las Comisiones de 
Hacienda, Participación, 
Transparencia, Sugerencias y 
Reclamaciones tienen que 
elaborar un informe trimestral 
para presentar y aprobar en el 
Pleno. Siete meses después no se 
ha presentado absolutamente 
ningún informe. Hemos tenido 
que reiterar varias veces que nos 
pasasen los contratos menores y 
los negociados sin publicidad, 
después de varias discusiones en 
la Comisión de Transparencia, 
que bueno, estamos revisando. 
Pero, a día de hoy, no hemos 

ricos, nin para pobres, nin para 
colexios públicos, nin para 
privados... Ou sexa é que tanto o 
melloraron… E, claro que é culpa 
súa que non se presentou ninguén, 
porque en dez anos presentouse 
xente, empresas. Preséntanse e 
renuncian. Algo estará a pasar, 
que están a facer mal. 
 
 
Pero bo, en canto ao acordo de 
organización. O acordo foi 
aprobado por todos os Grupos o 
23 de xullo de 2015. Nese acordo 
recollíase que as Comisións se 
reunirán, como mínimo, unha vez 
ao mes. Aínda hai una, nin máis, 
nin menos, que a de reforma do 
Regulamento Orgánico e do 
Regulamento de Participación 
Cidadá, que aínda non están, nin 
constituídas.  
 
Pero ademáis, as Comisións de 
Facenda, Participación, 
Transparencia, Suxestións e 
Reclamacións teñen que elaborar 
un informe trimestral para 
presentar e aprobar no Pleno. 
Sete meses despois non se 
presentou absolutamente ningún 
informe. Tivemos que reiterar 
varias veces que nos pasasen os 
contratos menores e os 
negociados sen  publicidade, 
despois de varias discusións na 
Comisión de Transparencia, que 
bo, estamos a revisar. Pero, a día 
de hoxe, non puidemos presentar 
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podido presentar ningún informe.  
 
Y, por supuesto, el de la ejecución 
presupuestaria trimestral, no 
sabemos absolutamente nada de 
él. 
 
Presumen de transparencia y 
presumen de participación, pero 
todo lo están haciendo, pasando el 
rodillo. Algo que tanto criticaban 
y que ustedes hacen, como si 
tuvieran mayoría absoluta, de la 
que carecen.  
 
Claro ejemplo, lo hemos visto con 
el EIDUS, del que no han 
pasado… 
 
A las diecinueve horas y treinta 
y cuatro minutos, entra  en el 
Salón de Sesiones la señora  
Veira González. 
 
… el documento, ni a la 
oposición, ni a las entidades, ni a 
los agentes sociales, a nadie. Les 
mandaron un simple correo 
electrónico cinco días antes 
disculpándose por la falta de 
tiempo para que haya mayor 
participación, porque la culpa la 
tiene el Ministerio… Como no! 
Siempre la tiene alguien y no 
ustedes. 
 
Un documento que apareció hoy, 
por arte de magia, bien calentito 
que venía de la impresora, en la 
Junta de Gobierno y que, a día de 

ningún informe.  
 
E, por suposto, o da execución 
orzamentaria trimestral, non 
sabemos absolutamente nada del. 
 
 
Presumen de transparencia e 
presumen de participación, pero 
todo están a facelo, pasando o 
rodete. Algo que tanto criticaban 
e que vostedes fan, coma se 
tivesen maioría absoluta, da que 
carecen.  
 
Claro exemplo vímolo co EIDUS, 
do que non pasaron… 
 
 
Ás dezanove horas e trinta e 
catro minutos, entra no Salón de 
Sesións a señora  Veira 
González. 
 
…o documento, nin á oposición, 
nin ás entidades, nin aos axentes 
sociais, a ninguén. Mandáronlles 
un simple correo electrónico 
cinco días antes desculpándose 
pola falta de tempo para que haxa 
maior participación, porque a 
culpa tena o Ministerio… Como 
non! Sempre a ten alguén e non 
vostedes. 
 
 
Un documento que apareceu 
hoxe, por encantamento, ben 
calentito que viña da impresora, 
na Xunta de Goberno e que, a día 
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hoy, nadie conoce; que no está 
informado, ni por el interventor, 
ni por la Asesoría Jurídica, por 
cierto.  
 
Entonces, están actuando como si 
tuvieran mayoría absoluta y 
manipulan la información. Pero el 
ejemplo más sangrante del 
incumplimiento intencionado, de 
este acuerdo de organización es 
responsabilidad del señor Ferreiro, 
ya que como  Presidente de la 
Comisión de Seguridad 
Ciudadana, sólo la ha convocado, 
para constituirla, el 30 de 
septiembre de 2015. Y nunca más, 
señor Ferreiro; no la ha 
convocado, a pesar de que el 
Grupo Popular se la llegó a pedir 
el dieciséis de noviembre, por 
escrito. Antes, el 3 de agosto 
cuando habían sido los famosos 
incendios en  Bens, cuando estaba 
usted de vacaciones, el señor 
Ferreiro incumple el acuerdo de 
organización, incumple su 
promesa de transparencia, 
incumple su promesa de diálogo.  
 
 
Además, presentamos en el 
Registro, el 6 de agosto, a petición 
de la Marea. Nos dijeron que 
presentásemos un escrito con los 
medios materiales y técnicos que 
necesitábamos para el desarrollo 
de la actividad del Grupo 
Municipal y, tal y como, se acordó 
por el resto de los Grupos. 

de hoxe, ninguén coñece; que non 
está informado, nin polo 
interventor, nin pola Asesoría 
Xurídica, por certo. 
 
Entón, están a actuar coma se 
tivesen maioría absoluta e 
manipulan a información. Pero o 
exemplo máis sanguento do 
incumprimento intencionado, 
deste acordo de organización é 
responsabilidade do señor 
Ferreiro, xa que como  Presidente 
da Comisión de Seguridade 
Cidadá, só a convocou para 
constituíla, o 30 de setembro de 
2015. E nunca máis, señor 
Ferreiro; non a convocou a pesar 
de   que o Grupo Popular 
chegoulla a pedir o dezaseis de 
novembro, por escrito. Antes, o 3 
de agosto, cando foran os 
famosos incendios en Bens,  
cando estaba vostede de 
vacacións, o señor Ferreiro 
incumpre o acordo de 
organización, incumpre a súa 
promesa de transparencia, 
incumpre a súa promesa de 
diálogo.  
 
Ademais, presentamos no 
Rexistro, o 6 de agosto, a petición 
da Marea. Dixéronnos que 
presentásemos un escrito cos 
medios materiais e técnicos que 
necesitabamos para o 
desenvolvemento da actividade do 
Grupo Municipal e, tal e como, se 
acordou polo resto dos Grupos. 
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Cinco meses después,  no ha 
atendido a ninguna de nuestras 
peticiones, cuando hace meses 
dijeron que esa misma semana nos  
iban a contestar. Es difícil creer 
que no hayan podido atender 
absolutamente nada, cuando desde 
la fecha de la solicitud han 
incorporado diverso personal 
contratado directamente por el 
gobierno municipal y que, desde 
el primer momento, cuenta con los 
medios técnicos adecuados. 
Incluso, hay asesores que, antes 
de ser nombrados, ya circulaban 
por el ayuntamiento, manejando 
expedientes, asistiendo a 
reuniones y utilizando móvil 
corporativo, Por lo tanto, sólo 
cabe pensar que  lo que intentan 
es obstaculizar y dificultar de 
forma intencionada el trabajo del 
Grupo Municipal del Partido 
Popular, como represalia política 
por la labor de oposición que 
realizamos, en un claro ejemplo… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…en un claro ejemplo de 
obstruccionismo y sectarismo por 
su parte. 
 
(Sí, pero es antes estaba cinco 
minutos…) 
 

Cinco meses despois,  non 
atendeu a ningunha das nosas 
peticións, cando hai meses 
dixeron que esa mesma semana 
ían contestar. É difícil crer que 
non puidesen atender 
absolutamente nada, cando desde 
a data da solicitude incorporaron 
diverso persoal contratado 
directamente polo goberno 
municipal e que, desde o primeiro 
momento, conta cos medios 
técnicos adecuados. Mesmo, hai 
asesores que, antes de ser 
nomeados, xa circulaban polo 
concello, manexando expedientes, 
asistindo a reunións e utilizando 
móbil corporativo. Por tanto,  só 
cabe pensar que o que tentan é 
obstaculizar e dificultar de forma 
intencionada o traballo do Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
como represalia política polo 
labor de oposición que 
realizamos, nun claro exemplo… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
…nun claro exemplo de 
obstrucionismo e sectarismo pola 
súa banda. 
 
(Si, pero é antes estaba cinco 
minutos…) 
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En el Pleno de septiembre de 2015 
se aprobó una moción, instando al 
cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por todos los Grupos, 
en el acuerdo de organización, y 
el Grupo Municipal Popular 
presentó en el Pleno un ruego oral 
en el mismo sentido. Ni caso, les 
da igual, absolutamente igual. 
Ninguna de las mociones que se 
han aprobado han sido tenidas en 
cuenta. Son el Gobierno más 
sectario y excluyente y menos 
transparente y dialogante de la 
historia.  
 
Porque además, presumen de todo 
lo contrario, de ser transparentes y 
de que participamos en todas las 
Comisiones,  Juntas de Gobierno, 
cuando no nos hacen, ni caso, ni 
nos tienen en cuenta para nada. 
 
 
Muchas gracias. 
 
A las diecinueve horas y treinta 
y siete minutos, se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor 
Varela Gómez. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 

No Pleno de setembro de 2015 
aprobouse unha moción, instando 
o cumprimento dos compromisos 
adquiridos por todos os Grupos, 
no acordo de organización, e o 
Grupo Municipal Popular 
presentou no Pleno un rogo oral 
no mesmo sentido. Nin caso, 
dálles igual, absolutamente igual. 
Ningunha das mocións que se 
aprobaron foron tidas en conta. 
Son o Goberno máis sectario e 
excluínte e menos transparente e 
dialogante da historia.  
 
 
Porque ademáis, presumen de 
todo o contrario, de ser 
transparentes e de que 
participamos en todas as 
Comisións,  Xuntas de Goberno, 
cando non nos fan, nin caso, nin 
nos teñen en conta para nada. 
 
Moitas grazas. 
 
Ás dezanove horas e trinta e sete 
minutos, auséntase do Salón de 
Sesións o señor Varela Gómez. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
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A verdade é que, sen que sirva de 
precedente, concordo en bastantes 
cuestións que se din na moción. 
 
 
A las diecinueve horas  y treinta 
y siete minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Delso Carreira. 
 
O que pasa que, por exemplo, no 
que respecta ao primeiro punto, no 
que fala de instar ao Alcalde como 
Presidente da Comisión de 
Seguridade Cidadá, a que proceda 
a convocar a mesma, eu creo, que 
máis importante é, case,  convocar 
a Comisión de Voceiros, porque 
claro, tamén levamos bastante 
tempo sen convocar a Comisión 
de Voceiros. É o alcalde o 
presidente desa Comisión e 
levamos, xa tempo, sen poder 
debater na mesma, nesta 
Comisión, por exemplo, cuestións 
relativas á organización deste 
Pleno, por exemplo, sen que os 
plenos sexan, como temos falado 
nalgunha ocasión, Pleno ordinario 
e Pleno extraordinario, para que se 
poida participar a xente, para que 
os plenos non sexan tan longos e a 
xente poida participar. Xa vemos 
como hoxe non hai intervencións 
da xente. Supoño que, entre 
moitos  motivos, porque os Plenos 
son complicados de seguir, e 
complicado é estar aquí seguindo 
os Plenos. 
 

A verdade é que, sen que sirva de 
precedente, concordo en 
bastantes cuestións que se din na 
moción. 
 
Ás dezanove horas  e trinta e sete 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Delso Carreira. 
 
 
O que pasa que, por exemplo, no 
que respecta ao primeiro punto, 
no que fala de instar ao alcalde 
como Presidente da Comisión de 
Seguridade Cidadá, a que 
proceda a convocar a mesma, eu 
creo, que máis importante é, case,  
convocar a Comisión de Voceiros, 
porque claro, tamén levamos 
bastante tempo sen convocar a 
Comisión de Voceiros. É o 
alcalde o presidente desa 
Comisión, e levamos, xa tempo, 
sen poder debater na mesma, 
nesta Comisión, por exemplo, 
cuestións relativas á organización 
deste Pleno, por exemplo, sen que 
os plenos sexan, como temos 
falado nalgunha ocasión, Pleno 
ordinario e Pleno extraordinario, 
para que se poida participar a 
xente, para que os plenos non 
sexan tan longos e a xente poida 
participar. Xa vemos como hoxe 
non hai intervencións da xente. 
Supoño que, entre moitos  
motivos, porque os Plenos son 
complicados de seguir, e 
complicado é estar aquí seguindo 
os Plenos. 
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Entón, bueno, por exemplo, a 
Comisión de Voceiros sería boa 
idea convocala. E non se 
convocou, a pesar de que, desde a 
Comisión de Participación 
Cidadá, se dixo en varias ocasións  
que cumpría convocar a Comisión 
de Voceiros. Eu non sei se é que 
non fluiu a comunicación, ou que 
aconteceu, pero, desde logo, nesa 
Comisión se dixo en varias 
ocasións,  para dar cumprimento a 
cuestións, que se estaban 
intentando acordar nesa Comisión, 
que se convocase a de voceiros e 
non se fixo. Case me parece máis 
importante que a Comisión de 
Seguridade Cidadá. 
 
Despois, en canto a instar ao 
alcalde a que dea instruccións 
precisas aos membros do Goberno 
Municipal, para que facilite a 
información necesaria… Home! 
Hai cuestións sobre a información 
que chega aos Grupos que deixa 
bastante que desexar. Xa podo 
dicir, xa en concreto, e adiantando 
un pouco, unha das preguntas 
orais, que traio hoxe a Pleno, a 
información  sobre o orzamento 
municipal, que xa non é que os 
grupos da oposición non se lles 
ceda, senón que se chega ao límite 
de, pois, presentalos en prensa, e 
que un mes despois de telos 
presentados en prensa, ningún dos 
Grupos da Oposición, nin sequera 
a cidadanía, en xeral, teña 
coñecemento dunha soa línea dos 

Entón, bo, por exemplo, a 
Comisión de Voceiros sería boa 
idea convocala. E non se 
convocou a pesar de  que, desde a 
Comisión de Participación 
Cidadá, se dixo en varias 
ocasións  que cumpría convocar a 
Comisión de Voceiros. Eu non sei 
se é que non fluiu a 
comunicación, ou que aconteceu, 
pero, desde logo, nesa Comisión 
se dixo en varias ocasións,  para 
dar cumprimento a cuestións, que 
se estaban tentando acordar nesa 
Comisión, que se convocase a de 
voceiros e non se fixo. Case 
paréceme máis importante que a 
Comisión de Seguridade Cidadá. 
 
Despois, en canto a instar ao 
alcalde a que dea instruccións 
precisas aos membros do 
Goberno Municipal, para que 
facilite a información necesaria… 
Home! Hai cuestións sobre a 
información que chega aos 
Grupos que deixa bastante que 
desexar. Xa podo dicir, xa en 
concreto, e adiantando un pouco, 
unha das preguntas orais, que 
traio hoxe a Pleno, a información  
sobre o orzamento municipal, que 
xa non é que os grupos da 
oposición non se lles ceda, senón 
que se chega ao límite de, pois, 
presentalos en prensa, e que un 
mes despois de telos presentados 
en prensa, ningúns dos Grupos da 
Oposición, nin sequera a 
cidadanía, en xeral, teña 
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orzamentos municipais máis, que 
por unhas informacións que sairon 
en prensa durante unha fin de 
semana. É bastante, é bastante…, 
Deixa bastantes que  desexar e di 
pouco  da transparencia do actual 
Goberno Municipal, a verdade. 
 
 
 
En canto ao traballo da oposición, 
eu non sei se se obstaculiza, ou 
non. Desde logo, o tema dos 
medios materiais, nós tamén o 
temos solicitado, non 
directamente ao gobernó, pero si a 
servizos do Concello, e non se dan 
atendido, tampouco. 
 
Polo tanto, eu creo que ainda que 
unha moción coa que nos 
miramos un pouco  en Vigo, 
porque nos estamos mirando un 
pouco entre os Grupos, e o que é o 
funcionamento diario, si que é 
preciso, para o noso labor como 
oposición, e creo que é preciso, 
para que o labor desta 
Corporación se faga de xeito, 
pois, axeitado. Valga a 
redundancia. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 

coñecemento dunha soa liña dos 
orzamentos municipais, máis que 
por unhas informacións que 
sairon en prensa durante unha fin 
de semana. É bastante, é 
bastante…, Deixa bastantes que  
desexar e di pouco  da 
transparencia do actual Goberno 
Municipal, a verdade. 
 
En canto ao traballo da 
oposición, eu non sei se se 
obstaculiza, ou non. Desde logo, o 
tema dos medios materiais, nós 
tamén o temos solicitado, non 
directamente ao goberno, pero si 
a servizos do Concello, e non se 
dan atendido, tampouco. 
 
Polo tanto, eu creo que ainda que 
unha moción coa que nos 
miramos un pouco  en Vigo, 
porque nos estamos mirando un 
pouco entre os Grupos, e o que é 
o funcionamento diario, si que é 
preciso, para o noso labor como 
oposición, e creo que é preciso, 
para que o labor desta 
Corporación se faga de xeito, 
pois, axeitado. Valla a 
redundancia. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
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Señor Dapena Varela 
 
Muchas gracias. 
 
Vivimos en este Pleno un nuevo 
día de la marmota, porque 
nuevamente, después de lo que 
había sucedido en el pleno del 7 
de septiembre, donde se había 
aprobado  una moción, 
precisamente exigiendo el 
cumplimiento del acuerdo de 
organización, llegamos cuatro 
meses después, exigiendo el 
cumplimiento de ese mismo 
acuerdo de organización. 
 
Yo creo que vergüenza política 
tenía que dar a los responsables 
políticos, de que se incumplan los 
compromisos y los acuerdos 
adquiridos en esta misma sala de 
plenos, porque en una sala cercana 
a este Pleno se rubricó un 20 de 
julio, … 
 
A las diecinueve horas y 
cuarenta y un minutos, entra en 
el Salón de Sesiones el señor 
Varela Gómez. 
 
…en esta Casa Consistorial, un 
acuerdo de organización, 
alcanzado por todos los Grupos 
Políticos, para vertebrar la labor a 
desarrollar en estos próximos años 
del mandato, dotando a los 
concejales de las herramientas y 
los instrumentos, a través de los 
cuales poder alcanzar los 

Señor Dapena Varela 
 
Moitas grazas. 
 
Vivimos neste Pleno un novo día 
da marmota, porque novamente, 
despois do que sucedera no pleno 
do 7 de setembro, onde se 
aprobou  unha moción, 
precisamente esixindo o 
cumprimento do acordo de 
organización, chegamos catro 
meses despois, esixindo o 
cumprimento dese mesmo acordo 
de organización. 
 
 
Eu creo que vergoña política tiña 
que dar aos responsables 
políticos, de que se incumpran os 
compromisos e os acordos 
adquiridos nesta mesma sala de 
plenos, porque nunha sala 
próxima a este Pleno rubricouse 
un 20 de xullo, … 
 
Ás dezanove horas e corenta e un 
minutos, entra no Salón de 
Sesións o señor Varela Gómez. 
 
 
… esta Casa Consistorial, un 
acordo de organización, 
alcanzado por todos os Grupos 
Políticos, para vertebrar o labor 
para desenvolver nestes próximos 
anos do mandato, dotando aos 
concelleiros das ferramentas e os 
instrumentos, a través dos cales 
poder alcanzar os obxectivos 
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objetivos deseados para esta 
ciudad. Y el 23 de julio se trajo a 
Pleno y aquí se aprobó, con el 
voto favorable de todos los 
Grupos Políticos y, sin embargo, 
meses después, estamos aquí, 
exigiendo el cumplimiento de los 
términos de ese propio acuerdo.  
 
Ya hubo problemas para la 
constitución de algunas de las 
Comisiones, tardíamente 
realizadas y teniendo que haber 
sido solicitada su constitución por 
los presidentes de muchas de 
ellas.  
 
Mis compañeros, Fito Ferreiro y 
Silvia Longueira tuvieron que 
solicitar expresamente y, no fue 
atendida precisamente con 
prontitud su solicitud, la 
constitución de las Comisiones de 
Participación y de la Comisión de 
Justicia Social, y ahora, en esta 
fecha, todavía está sin constituir, 
ni ponerse en marcha, a pesar de 
la exigencia, que en las 
negociaciones del acuerdo de 
organización se habían trasladado 
desde la Marea, la  modificación 
del Reglamento Orgánico 
Municipal y del Reglamento 
Orgánico de Participación 
Ciudadana. 
 
Precisamente en este último 
punto, el Reglamento Orgánico de 
Participación Ciudadana, todos 
nos sorprendimos que en el mes 

desexados para esta cidade. E o 
23 de xullo tróuxose a Pleno e 
aquí aprobouse, co voto favorable 
de todos os Grupos Políticos e, 
con todo, meses despois, estamos 
aquí, esixindo o cumprimento dos 
termos dese propio acordo.  
 
 
Xa houbo problemas para a 
constitución dalgunhas das 
Comisións, tardíamente 
realizadas e tendo que ser 
solicitada a súa constitución 
polos presidentes de moitas delas.  
 
 
Os meus compañeiros, Fito 
Ferreiro e Silvia Longueira 
tiveron que solicitar expresamente 
e, non foi atendida precisamente 
con prontitude a súa solicitude, a 
constitución das Comisións de 
Participación e da Comisión de 
Xustiza Social, e agora, nesta 
data, aínda está sen constituír, 
nin poñerse en marcha, a pesar 
da esixencia, que nas 
negociacións do acordo de 
organización trasladáronse desde 
a Marea, a  modificación do 
Regulamento Orgánico Municipal 
e do Regulamento Orgánico de 
Participación Cidadá. 
 
 
Precisamente neste último punto, 
o Regulamento Orgánico de 
Participación Cidadá, todos nos 
sorprendemos que no mes de 
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de agosto, sin haberse constituido 
esa Comisión, ni siquiera la 
Comisión de Participación, se 
hubiera sacado usted de la manga 
el tema del escaño ciudadano, un 
gesto más, cuando no había 
gestión, para poner de manifiesto 
que ustedes eran participativos y 
sin embargo, sin embargo, se ha 
demostrado que esas tomas 
unilaterales de decisión, en temas 
de participación, sin contar con el 
consenso de los demás Grupos, 
han conducido a lo que sucede 
hoy. Que ese escaño ciudadano 
esté vacío, que no haya habido 
ninguna solicitud de intervención, 
por los perjuicios que se les causa, 
de retrasos y de comodidades. 
 
Se lo hemos dicho por activa y 
por pasiva. Los ciudadanos 
quieren un Alcalde que cumpla su 
palabra y usted no lo está 
haciendo. 
 
Tiene que tener tiempo para 
preocuparse por los Grupos 
Municipales.  
 
Los Grupos Políticos de esta 
Corporación, señor Alcalde,  non 
son entes abstractos, representan a 
los vecinos que los han votado. 
Son cauces de  Participación 
Ciudadana. Si usted los desprecia, 
si no cuenta con los Grupos 
Políticos de la Oposición, está 
despreciando a los vecinos, a 
quienes los miembros de esa 

agosto, sen constituírse esa 
Comisión, nin sequera a 
Comisión de Participación, 
sacouse vostede da manga o tema 
do escano cidadán, un xesto máis, 
cando non había xestión, para 
poñer de manifesto que vostedes 
eran participativos e con todo, 
con todo, demostrouse que esas 
tomas unilaterais de decisión, en 
temas de participación, sen 
contar co consenso dos demais 
Grupos, conduciron ao que 
sucede hoxe. Que ese escano 
cidadán estea baleiro, que non 
houbese ningunha solicitude de 
intervención, polos prexuízos que 
se lles causa, de atrasos e de 
comodidades. 
 
Dixémosllo por activa e por 
pasiva. Os cidadáns queren un 
alcalde que cumpra a súa palabra 
e vostede non o está facendo. 
 
 
Ten que ter tempo para 
preocuparse polos Grupos 
Municipais.  
 
Os Grupos Política,  non son 
entes abstractos, representan aos 
veciños que os votaron. Son 
canles de Participación  Cidadá. 
Se vostede desprézaos, se non 
conta cos Grupos Políticos da 
Oposición, está a desprezar aos 
vecinos, a quen os membros desa 
Corporación representamos e, 
desde logo, a forma de actuar 
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Corporación representamos y, 
desde luego, la forma de actuar de 
este gobierno no respeta, ni la 
participación, no es transparente y 
no cumple los acuerdos 
alcanzados. 
 
Los ciudadanos conocen bien la  
importancia de  la palabra dada, 
de la credibilidad, de la lealtad 
negociadora y usted  no la está 
respetando.  
 
Termino ya manifestando el 
apoyo, por supuesto, a esta 
moción, que simplemente 
persigue el restablecimiento, una 
vez más y la ejecución, de un 
acuerdo alcanzado de modo 
unánime en esta Corporación. 
 
Cumpla su palabra.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Eu, sinceremente, hai veces que, 
en fin, non entendo as cousas que 
se dicen aquí; outras as entendo e 
cando teñen razón tamén o teño 
que dicir. 
 
É certo, teñen razón, a Comisión 
de Seguridade Cidadá debería ter 
sido convocado máis a miudo e, 
polo tanto, non o estamos 
facendo. É un erro, asumo ese erro 

deste goberno non respecta, nin a 
participación, non é transparente 
e non cumpre os acordos 
alcanzados. 
 
 
 
Os cidadáns coñecen ben a  
importancia da  palabra dada, da 
credibilidade, da lealdade 
negociadora e vostede  non a está 
respectando.  
 
Termino xa manifestando o apoio, 
por suposto, a esta moción, que 
simplemente persegue o 
restablecemento, unha vez máis e 
a execución, dun acordo 
alcanzado de modo unánime nesta 
Corporación. 
 
Cumpra a súa palabra.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Eu, sinceremente, hai veces que, 
en fin, non entendo as cousas que 
se din aquí; outras as entendo e 
cando teñen razón tamén o teño 
que dicir. 
 
É certo, teñen razón, a Comisión 
de Seguridade Cidadá debería ter 
sido convocado máis a miudo e, 
polo tanto, non o estamos a facer. 
É un erro, asumo ese erro e 
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e me comprometo, hoxe, 
públicamente a convocala durante 
esta semana. Compromiso que 
adquiro aquí, a viva voz e, polo 
tanto,  se poderá comprobar se 
cumpro coa miña palabra, ou non 
a cumplo. 
 
Igualmente é certo, que hai un par 
de plenos que a Comisión de 
Voceiros non se está reunindo. 
Pois, durante este mes 
retomaremos esa reunión. Tamén 
me comprometo a que este mes se 
convoquen as Comsisións 
Especiais para a reforma do ROM 
e a reforma do Regulamento de 
Participación. Polo tanto, non teño 
ningún problema en recoñecer, 
cando hai cousas que se din e son 
certas. 
 
A las diecinueve horas y 
cuarenta y seis minutos entra en 
el Salón de Sesiones el señor 
Fernández Prado. 
 
Ahora ben, de aí tampouco nos 
vamos a exceder en alimentar 
falacias, que non, por moito de 
repetirse, son verdade. Hay 
cuestións que se propuxeron, 
efectivamente, como mellorar o 
funcionamento dos Plenos  e se  
propuxeron pola miña parte. 
Mellorar o funcionamento dos 
Plenos, para efectivamente poder 
adoptar diversas solución, que 
permitisen uns horarios máis 
razonables, para que o escano 

comprométome, hoxe, 
publicamente a convocala durante 
esta semana. Compromiso que 
adquiro aquí, a viva voz e, polo 
tanto,  se poderá comprobar se 
cumpro coa miña palabra, ou non 
a cumpro. 
 
Igualmente é certo, que hai un 
par de plenos que a Comisión de 
Voceiros non se está reunindo. 
Pois, durante este mes 
retomaremos esa reunión. Tamén 
comprométome a que este mes se 
convoquen as Comsisións 
Especiais para a reforma do 
ROM e a reforma do 
Regulamento de Participación. 
Polo tanto, non teño ningún 
problema en recoñecer, cando hai 
cousas que se din e son certas. 
 
Ás dezanove horas e corenta e 
seis minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Fernández 
Prado. 
 
Agora ben, de aí tampouco imos 
exceder en alimentar falacias, que 
non, por moito de repetirse, son 
verdade. Hai cuestións que se 
propuxeron, efectivamente, como 
mellorar o funcionamento dos 
Plenos  e se propuxeron  pola 
miña parte. Mellorar o 
funcionamento dos Plenos, para 
efectivamente poder adoptar 
diversas solución, que permitisen 
uns horarios máis razoables, para 
que o escano cidadá funcionase 
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cidadá funcionase mellor. Non se 
aceptaron na Comisión de 
Voceiros, se pediu máis tempo 
para evaluar. Bueno, ai temos 
máis tempo. Espero que ahora xa 
estean as cousas suficientemente 
maduras para tomar algún acordo, 
nesa Comisión  de Voceiros. 
 
En canto ás Comisións 
Informativas, están funcionando. 
As Comisións Informativas teñen 
a información. Só catro das 
Comisións son as que teñen que 
elaborar eses informes, 
Transparencia, Participación, 
Facenda  e SYR, e esas Comisións 
teñen a información. O que pasa, 
que, claro, despois, hai que 
traballar, porque claro, a 
Comisión é a que ten que elaborar 
o informe; polo tanto, a Comisión 
ten que traballar e os membros da 
Comisión teñen que traballar. 
Efectivamente, traballar e algo 
máis complicado que dar voces en 
este Pleno. 
 
En canto aos medios materiais, en 
realidade, dicir que non hai 
suficiencia ou que se obstaculiza, 
como di a moción, que se 
obstaculiza o labor dos Grupos 
Municipais por parte deste 
alcalde,.. En fin! Se obstaculiza 
cando? Cando neste Pleno hai 
máis dedicacións que houbo 
nunca, na historia deste Concello, 
para os concelleiros e as 
concelleiras... Se obstaculiza 

mellor. Non se aceptaron na 
Comisión de Voceiros, se pediu 
máis tempo para avaliar. Bo, ai 
temos máis tempo. Espero que 
agora xa estean as cousas 
suficientemente maduras para 
tomar algún acordo, nesa 
Comisión  de Voceiros. 
 
En canto ás Comisións 
Informativas, están a funcionar. 
As Comisións Informativas teñen 
a información. Só catro das 
Comisións son as que teñen que 
elaborar eses informes, 
Transparencia, Participación, 
Facenda  e SYR, e esas Comisións 
teñen a información. O que pasa, 
que, claro, despois, hai que 
traballar, porque claro, a 
Comisión é a que ten que 
elaborar o informe; polo tanto, a 
Comisión ten que traballar e os 
membros da Comisión teñen que 
traballar. Efectivamente, 
traballar e algo máis complicado 
que dar voces neste Pleno. 
 
En canto aos medios materiais, en 
realidade, dicir que non hai 
suficiencia ou que se obstaculiza, 
como di a moción, que se 
obstaculiza o labor dos Grupos 
Municipais por parte deste 
alcalde,.. En fin! Obstaculízase 
cando? Cando neste Pleno hai 
máis de dedicacións que houbo 
nunca, na historia deste Concello, 
para os concelleiros e as 
concelleiras... Obstaculízase 
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cando os Grupos teñen máis 
eventuais dos que nunca tiveron 
os Grupos e Oposición, neste 
Concello da Coruña. Cando,  por 
primeira vez na historia  deste 
Concello, os Grupos, o da Marea 
Atlántica non, o da Marea 
Atlántica non, pero o resto dos 
Grupos… 
 
A las diecinueve horas y 
cuarenta y ocho minutos entra 
en el Salón de Sesiones la señora 
Delso Carreira. 
 
… teñen  a súa disposición un 
administrativo ou administrativa 
para  axudar no seu traballo, 
ademais do persoal eventual. 
Cando hai equipos informáticos 
que, incluso heredaron da época 
do Goberno, e non son devoltos, 
cando os sevizos informáticos o 
piden. Ou cando as achegas 
económicas aos Grupos 
aumentaron nunha contía 
considerable   durante este  
mandato. Non o da Marea 
Atlántica, non o da Marea 
Atlántica, que renunciou a 
poñerse ao nivel dos outros en 
dotacións económicas.  
 
Tampoco se pode dicir cousas que 
non son certas, como que hai 
persoal eventual non contratado, 
con medios materiais do Concello. 
Por favor, creo que deberían 
revisar esa afirmación. Ninguén 
que non estivese contratado por 

cando os Grupos teñen máis 
eventuais dos que nunca tiveron 
os Grupos e Oposición, neste 
Concello da Coruña. Cando,  por 
primeira vez na historia  deste 
Concello, os Grupos, o da Marea 
Atlántica non, o da Marea 
Atlántica non, pero o resto dos 
Grupos… 
 
Ás dezanove horas e corenta e 
oito minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Delso Carreira. 
 
 
…teñen  a súa disposición un 
administrativo ou administrativa 
para  axudar no seu traballo, 
ademais do persoal eventual. 
Cando hai equipos informáticos 
que, mesmo herdaron da época do 
Goberno, e non son devoltos, 
cando os sevizos informáticos o 
piden. Ou cando as achegas 
económicas aos Grupos 
aumentaron nunha contía 
considerable   durante este  
mandato. Non o da Marea 
Atlántica, non o da Marea 
Atlántica, que renunciou a 
poñerse ao nivel dos outros en 
dotacións económicas.  
 
Tampouco se pode dicir cousas 
que non son certas, como que hai 
persoal eventual non contratado, 
con medios materiais do 
Concello. Por favor, creo que 
deberían revisar esa afirmación. 
Ninguén que non estivese 
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este Concello manexou nunca, nin 
teléfono, nin móvil, nin sequera 
unhas serpentinas, ou uns 
caremelos do Concello, sen estar 
contratado por parte deste  
Concello.  
 
Entonces, sería mellor, axustarse 
máis a verdade, por eses 
elementos que,  entendo eu, son 
absolutamente esaxerados na 
moción, e que o Grupo da Marea 
Atlántica vai a votar en contra. 
 
Procedemos a votación da 
moción. 
 
Votación de la tercera moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
 
Seguidamente   por parte de la 
Presidencia se somete a votación 
la moción número tres del Partido 
Popular, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal de Marea Atántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 

contratado por este Concello 
manexou nunca, nin teléfono, nin 
móbil, nin sequera unhas 
serpentinas, ou uns caremelos do 
Concello, sen estar contratado 
por parte deste  Concello.  
 
Entón, sería mellor, axustarse 
máis a verdade, por eses 
elementos que,  entendo eu, son 
absolutamente esaxerados na 
moción, e que o Grupo da Marea 
Atlántica vai votar en contra. 
 
Procedemos a votación da 
moción. 
 
Votación da terceira moción 
presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
 
Seguidamente   por parte da 
presidencia sométese a votación a 
moción número tres do Partido 
Popular, producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal de Marea Atántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
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del Bloque Nacionalista  Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
12 – Moción del Grupo 
Municipal del  Partido Popular 
sobre  incumplimientos del 
acuerdo de organización 
municipal 
 
1. Instar al Alcalde, como 
presidente de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, a que 
proceda a convocar la misma ya 
que en siete meses sólo lo ha 
hecho en una ocasión, 
incumpliendo de forma reiterada y 
consciente el acuerdo de 
organización firmado por todos 
los grupos municipales, y 
aprobado en el Pleno de 23 de 
julio, por el que se establecía la 
periodicidad mensual de las 
comisiones. 
 
2. Instar al Alcalde a que dé las 
instrucciones precisas a los 
miembros de su Gobierno 
municipal para que faciliten la 
información necesaria a las 
comisiones con el fin de elaborar 
los informes trimestrales incluidos 
en el acuerdo de organización 
para su presentación y aprobación 

do Bloque Nacionalista  Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
12 - Moción do Grupo Municipal 
do  Partido Popular sobre  
incumprimentos do acordo de 
organización municipal 
 
 
1. Instar ao alcalde, como 
presidente da Comisión de 
Seguridade Cidadá, a que 
proceda a convocar a mesma xa 
que en sete meses só o fixo nunha 
ocasión, incumprindo de forma 
reiterada e consciente o acordo 
de organización asinado por 
todos os grupos municipais, e 
aprobado no Pleno do 23 de 
xullo, polo que se establecía a 
periodicidade mensual das 
comisións. 
 
 
2. Instar ao alcalde a que dea as 
instrucións precisas aos membros 
do seu Goberno municipal para 
que faciliten a información 
necesaria ás comisións co fin de 
elaborar os informes trimestrais 
incluídos no acordo de 
organización para a súa 
presentación e aprobación no 
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en el Pleno. 
 
3. Instar al Alcalde a que deje de 
obstaculizar el trabajo de 
oposición de los grupos 
municipales y atienda con 
urgencia las solicitudes de medios 
materiales y técnicos realizadas 
por los mismos –en el caso del 
Grupo Popular el 6 de agosto de 
2015- para poder realizar 
adecuadamente su trabajo, ya que 
transcurridos más de cinco meses 
desde su presentación no se ha 
atendido ninguna de las 
peticiones. 
 
4. Instar al Alcalde a cumplir los 
acuerdos de la moción aprobada 
en el Pleno ordinario de 
septiembre de 2015 sobre el 
cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por todos los grupos 
municipales en el acuerdo de 
organización y gobernabilidad. 
 
Mociones del Grupo Municipal 
de la Marea Atlántica 

 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moción da Marea Atlántica, sobre 
problemática de convivencia e 
seguridade de Novo Mesoiro. 
 
 
Primera.-  Moción del Grupo 

Pleno. 
 
3. Instar ao alcalde a que deixe de 
obstaculizar o traballo de 
oposición dos grupos municipais 
e atenda con urxencia as 
solicitudes de medios materiais e 
técnicos realizadas polos mesmos 
-no caso do Grupo Popular o 6 de 
agosto de 2015- para poder 
realizar adecuadamente o seu 
traballo, xa que transcorridos 
máis de cinco meses desde a súa 
presentación non se atendeu 
ningunha das peticións. 
 
 
4. Instar ao alcalde a cumprir os 
acordos da moción aprobada no 
Pleno ordinario de setembro de 
2015 sobre o cumprimento dos 
compromisos adquiridos por 
todos os grupos municipais no 
acordo de organización e 
gobernabilidade. 
 
Mocións do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moción da Marea Atlántica, 
sobre problemática de 
convivencia e seguridade de Novo 
Mesoiro 
 
Primeira.-  Moción do Grupo 
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Municipal de la  Marea 
Atlántica sobre la problemática 
de convivencia y seguridad de 
Novo Mesoiro 
 
Debo dicir que nesta moción 
presentouse unha emenda por 
parte do Bloque Nacionalista 
Galego e ao comezo da propia 
sesión plenaria, outra emenda, que 
esta non pasou por Rexistro a 
tempo e, polo tanto, non foi 
enviada polos Grupos do Partido 
Popular,  que debo ter por    aquí. 
Que di o siguiente: Emenda. 
“Engadir un cuarto punto á parte 
dispositiva da moción, que dirá, 
instar ao goberno municipal a 
colabrorar co Goberno do Estado 
e coa Xunta de Galicia nas 
actuacións necesarias para 
restablecer a convivencia nas 
citadas vivendas” 
 
Tamén, se non entendo mal, 
houbo una proposta de transación 
da emenda presentada polo 
Bloque Nacionalista Galego, que 
non sei se a propoñente da moción 
nos pode dicir, se foi aceptada, a 
emenda do Bloque Nacionalista 
Galego. Se non e, si é  aceptada 
esta emenda do Partido Popular. 
 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Bueno. 
 
Falouse antes de comezar este 

Municipal da  Marea Atlántica 
sobre a problemática de 
convivencia e seguridade de 
Novo Mesoiro 
 
Debo dicir que nesta moción 
presentouse unha emenda por 
parte do Bloque Nacionalista 
Galego e ao comezo da propia 
sesión plenaria, outra emenda, 
que esta non pasou por Rexistro a 
tempo e, polo tanto, non foi 
enviada polos Grupos do Partido 
Popular, que debo ter por aquí.  
Que di o seguinte: Emenda. 
“Engadir un cuarto punto á parte 
dispositiva da moción que dirá, 
instar ao goberno municipal a 
colabrorar co Goberno do Estado 
e coa Xunta de Galicia nas 
actuacións necesarias para 
restablecer a convivencia nas 
citadas vivendas” 
 
Tamén, se non entendo mal, 
houbo unha proposta de 
transación da emenda presentada 
polo Bloque Nacionalista Galego, 
que non sei se a propoñente da 
moción pódenos dicir, se foi 
aceptada, a emenda do Bloque 
Nacionalista Galego. Se non e, si 
é aceptada esta emenda do 
Partido Popular. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Bo. 
 
Falouse antes de comezar este 
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Pleno, na modificación desta 
emenda, eliminando única e 
exclusivamente o aspecto dos 6 
meses, porque entendíamos que, a 
pesares, de que nós temos ese 
compromiso de, bueno, de 
reformar eses baixos, que comenta 
a señora Veira, como nos 
comprometemos na Comisión que 
se creou o día 15 de decembro, si 
que é certo, que require de axustes 
urbanísticos e de cambio de uso, 
que non nos permiten realízalo en 
seis meses. Entón, si se modifica, 
tal e como falamos, pois, 
votariamos favorablemente. Claro. 
 
 
Presidencia 
 
Votarían a emenda? 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. 
 
Presidencia 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Eu falei, logo, con Silvia.  
 
E sinto  todo isto… pero díxomo 
ao entrar o do 6 meses e, entón, 
bueno, improvisamos, e a historia 
sería poñer: “o concello 
comprométese a iniciar no prazo 
de seis meses os trámites 

Pleno, na modificación desta 
emenda, eliminando única e 
exclusivamente o aspecto dos 6 
meses, porque entendiamos que, a 
pesares, de que nós temos ese 
compromiso de bo, de reformar 
eses baixos, que comenta a señora 
Veira, como nos comprometemos 
na Comisión que se creou o día 
15 de decembro, si que é certo, 
que require de axustes 
urbanísticos e de cambio de uso, 
que non nos permíten realizalo en 
seis meses. Entón, se se modifica, 
tal e como falamos, pois, 
votariamos favorablemente. 
Claro. 
 
Presidencia 
 
Votarían a emenda? 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. 
 
Presidencia 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Eu falei, logo, con Silvia.  
 
E sinto  todo isto… pero díxomo 
ao entrar o do 6 meses e, entón, 
bo, improvisamos, e a historia 
sería poñer: “o concello 
comprométese a iniciar no prazo 
de seis meses os trámites 
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necesarios para rehabilitar os 
baixos destes edificios” É dicir, a 
iniciar os trámites. Si é certo que é 
dificultoso telos, en seis meses, 
rehabilitados, porque fai falta 
unha modificación do Plan. 
Bueno, pois, que se comece, canto 
antes, para resolver o problema. 
Nós entendemos que contribuiría 
a resolver o problema de 
convivencia, pois,  darlle 
dinamismo aos baixos. 
 
Entendo que así, está aceptada a 
emenda? Si, con esta 
modificación? 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. 
 
Estaría aceptada únicamente…  
 
Bueno, tamén preguntar si se 
podería engadir, nada moi 
brevemente, unha coletilla nese 
mesmo parágrafo, que dixese, de 
conformidade coa normativa 
urbanística de aplicación. 
 
Presidencia 
 
Por supuesto. 
 
En canto a emenda do Grupo 
Popular, aceptase tamén? 

necesarios para rehabilitar os 
baixos   destes edificios” É dicir, 
a iniciar os trámites. Si é certo 
que é dificultoso telos, en seis 
meses, rehabilitados, porque fai 
falta unha modificación do Plan. 
Bo, pois, que se comece canto 
antes, para resolver o problema. 
Nós entendemos que contribuiría 
a resolver o problema de 
convivencia, pois,  darlle 
dinamismo aos baixos. 
 
Entendo que así, está aceptada a 
emenda? Si, con esta 
modificación? 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. 
 
Estaría aceptada únicamente…  
 
Bo, tamén preguntar se se podería 
engadir, nada moi brevemente, 
unha coletilla nese mesmo 
parágrafo, que dixese, de 
conformidade coa normativa 
urbanística de aplicación. 
 
Presidencia 
 
Por suposto. 
 
En canto a emenda do Grupo 
Popular, aceptase tamén? 
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Señora Cameán Calvete 
 
Aceptase  tamén, porque é algo 
que xa estamos realizando. 
 
Presidencia 
 
Ben. Moi ben. 
 
Aceptase, polo tanto, a emenda do 
Grupo Popular. 
 
Entonces, á hora de discutir a 
urxencia da moción e a posterior 
moción, se entende 
complementanda coas emendas do 
Bloque Nacionalista Galego, pero 
que en, vez de estar rematadas as 
obras de acondicionamento, que 
se inicien os trámites para esas 
obras en seis meses, dacordo coa 
normativa urbanística e ademais 
se engadiría o punto catro, de: 
“instar ao Goberno Municipal a 
colaborar co Goberno de Estado e 
coa Xunta nas actuacións 
necesarias para restablecer a 
convivencia” 
 
 
Señora  Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Complementar la de ellos en 
sustitución… 
 
Presidencia 
 
É unha transación? Como fixemos 

Señora Cameán Calvete 
 
Aceptase  tamén, porque é algo 
que xa estamos a realizar. 
 
Presidencia 
 
Ben. Moi ben. 
 
Aceptase, polo tanto,  a emenda 
do Grupo Popular. 
 
Entón, á hora de discutir a 
urxencia da moción e a posterior 
moción, se entende 
complementanda coas emendas 
do Bloque Nacionalista Galego, 
pero que, no canto de estar 
rematadas as obras de 
acondicionamento, que se inicien 
os trámites para esas obras en 
seis meses, dacordo coa 
normativa urbanística e ademais 
se engadiría o punto catro, de: 
“instar ao Goberno Municipal a 
colaborar co Goberno de Estado 
e coa Xunta nas actuacións 
necesarias para restablecer a 
convivencia” 
 
Señora  Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Complementar a deles en 
substitución… 
 
Presidencia 
 
É unha transación? Como fixemos 
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antes. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Vale. 
 
Entonces quedaría la del Bloque, 
añadiendo el   punto cuatro, que 
sería la nuestra? 
 
Vale. 
 
Presidencia 
 
Efectivamente.  
 
A do Bloque, con ese cambio  de 
que non ten rematada a reforma, 
senón iniciados os trámites 
necesarios para esa reforma. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Perfecto. 
 
Presidencia 
 
Pois, espero que por escrito quede 
moito máis claro todo isto,  para 
colaborar co señor secretario do 
Pleno. 
 
Procedemos, polo tanto, non sei se 
é capaz de facelo, concelleira, á 
lectura da moción, tal e como, vai 
ser sometida a aprobación 
 
Señora Cameán Calvete 
 
A parte dispositiva, imposible, 

antes. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Vale. 
 
Entón quedaría a do Bloque, 
engadindo o   punto catro, que 
sería a nosa? 
 
Vale. 
 
Presidencia 
 
Efectivamente.  
 
A do Bloque, con ese cambio  de 
que non ten rematada a reforma, 
senón iniciados os trámites 
necesarios para esa reforma. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Perfecto. 
 
Presidencia 
 
Pois, espero que por escrito 
quede moito máis claro todo isto,  
para colaborar co señor 
secretario do Pleno. 
 
Procedemos, polo tanto, non sei 
se é capaz de facelo, concelleira, 
á lectura da moción, tal e como, 
vai ser sometida a aprobación. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
A parte dispositiva, imposible, 
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porque non a teño, non teño todas 
as emendas aquí. Ou sexa, que 
non podía ler. O sinto! 
 
Presidencia 
 
Bueno. 
 
En todo caso, a parte 
dispositiva,… Temos por escrito a 
emenda do Bloque Nacionalista 
Galego, temos, tamén por escrito, 
a emenda do Grupo Popular é está 
aclarada, pero non sei se podería 
facer exercicio de condensación? 
 
 
Señora Gallego Neira  
 
Más que nada para que se entere 
la gente.  
 
Presidencia 
 
Para que nos enteremos, 
efectivamente todos e, xa  que hai 
xente que está,  en fin, 
heroicamente soportando este 
Pleno. ata o seu final. Polo menos. 
que se enteren do que estamos 
discutindo. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Estou preguntando a un 
compañeiro. Pero é que, 
directamente non teño, nin a 
emenda do Bloque. Se algún 
compañeiro ma pasa, paso á 
lectura. 

porque non a teño, non teño todas 
as emendas aquí. Ou sexa que 
non podía ler. O sinto! 
 
Presidencia 
 
Bo. 
 
En todo caso, a parte 
dispositiva,… Temos por escrito a 
emenda do Bloque Nacionalista 
Galego, temos, tamén por escrito, 
a emenda do Grupo Popular é 
está aclarada, pero non sei se 
podería facer exercicio de 
condensación? 
 
Señora Gallego Neira 
 
Máis que nada para que se entere 
a xente. 
 
Presidencia 
 
Para que nos enteremos, 
efectivamente todos e, xa hai  
xente que está, en fin, 
heroicamente soportando este 
Pleno. ata o seu final. Polo menos 
que se decaten do que estamos 
discutindo. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Estou preguntando a un 
compañeiro. Pero é que 
directamente non teño, nin a 
emenda do Bloque. Se algún 
compañeiro ma pasa, paso á 
lectura. 
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Presidencia 
 
Grazas, señora Barcón  
 
(INCIDENCIA: La señora 
Barcón entrega al enmienda a la 
señora Cameán Calvete para 
que la lea). 
 
Presidencia 
 
Grazas, señora Barcón. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ben quedaría da siguiente forma: 
 
1.- Adoptar as medidas e 
actuacións necesarias para 
restablecer e manter unha 
adecuada convivencia no bloque 
de vivendas… 
 
A las diecinueve horas y 
cincuenta y cuatro minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones la 
señora Padín Fernández. 
 
… da rúa Ribeira Sacra números 
15, 17, 19, 21 para o cal se insta á 
Xunta de Galiza e á 
Subdelegación do Goberno a 
participar na comisión constituída. 
 
 
2.- Sen prexuízo do anterior, 
instar á Xunta de Galiza a cumprir 
as súas responsabilidades 
adquiridas como propietaria no 
mantemento, coidado e vixilancia 

Presidencia 
 
Grazas, señora Barcón  
 
(INCIDENCIA: A señora 
Barcón entrega ao emenda á 
señora Cameán Calvete para que 
a lea). 
 
Presidencia 
 
Grazas, señora Barcón. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ben quedaría da seguinte forma: 
 
1.- Adoptar as medidas e 
actuacións necesarias para 
restablecer e manter unha 
adecuada convivencia no bloque 
de vivendas… 
 
Ás dezanove horas e cincuenta e 
catro minutos auséntase do 
Salón de Sesións a señora Padín 
Fernández. 
 
…da rúa Ribeira Sacra números 
15, 17, 19, 21 para o cal ínstase á 
Xunta de Galicia e á 
Subdelegación do Goberno a 
participar na comisión 
constituída. 
 
2.- Sen prexuízo do anterior, 
instar á Xunta de Galicia a 
cumprir as súas 
responsabilidades adquiridas 
como propietaria no mantemento, 
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do edificio, así como a que 
participe nas xuntas de 
comunidades de persoas 
propietarias onde se trasladan as 
problemáticas tanto ordinarias 
como extraordinarias que alí 
acontecen e dando cumprida 
resposta ás que destas se deriven. 
 
 
3.- O concello comprométese a 
iniciar os trámites de 
rehabilitación dos baixos destes 
edificios, aínda baleiros e dotalos 
dun mínimo de equipamento co 
obxecto de que nun futuro se 
poidan empregar para usos 
dotacionais… 
 
Presidencia 
 
É que a señora Barcón ten outra 
redacción alternativa. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ben. 
 
Volvo a repetir. A ver si desta 
vez, xa o conseguimos. 
 
Quedaría, entón, este punto no 
que estábamos, “O Concello 
comprométese a iniciar no prazo 
de seis  meses os trámites 
necesarios para rehabilitar  os 
baixos destes edificios, de 
conformidade coa normativa 
urbanísistica de aplicación” 
 

coidado e vixilancia do edificio, 
así como a que participe nas 
xuntas de comunidades de 
persoas propietarias onde se  
trasladan as problemáticas tanto 
ordinarias como extraordinarias 
que alí acontecen e dando 
cumprida resposta ás que destas 
se deriven. 
 
3.- O concello comprométese a 
iniciar os trámites de 
rehabilitación dos baixos destes 
edificios, aínda baleiros e dotalos 
dun mínimo de equipamento co 
obxecto de que nun futuro se 
poidan empregar para usos 
dotacionais… 
 
Presidencia 
 
É que a señora Barcón ten outra 
redacción alternativa. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ben. 
 
Volvo a repetir. A ver se desta 
vez, xa o conseguimos. 
 
Quedaría, entón, este punto no 
que estábamos, ”O Concello 
comprométese a iniciar no prazo 
de seis  meses os trámites 
necesarios para rehabilitar  os 
baixos destes edificios, de 
conformidade coa normativa 
urbanísistica de aplicación” 
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Posteriormemte estaría o cuarto 
punto que é:  
 
4.- Instar ao goberno municipal a  
colaborar co goberno do Estado e 
coa a Xunta de Galicia nas 
actuación necesarias para 
restablecer a convivencia nas 
citadas vivendas” 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. 
 
Creo que máis ou menos xa queda 
claro o que vamos a discutir, e o 
que vamos a votar. 
 
Votación de la urgencia de la 
primera 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 Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 

Posteriormemte estaría o cuarto 
punto que é:  
 
4.- Instar ao goberno municipal a 
colaborar  co goberno do Estado 
e coa a Xunta de Galicia nas 
actuación necesarias para 
restablecer a convivencia nas 
citadas vivendas” 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. 
 
Creo que máis ou menos xa queda  
claro o que imos discutir, e o que 
imos votar. 
 
Votación da urxencia da 
primeira moción presentada polo 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica. 
 
Sometida pola presidencia a 
presente moción á preceptiva 
declaración da urxencia, 
prodúcese o  seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (9 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 188 - 
 

 
 

Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Ten a palabra a señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ben. 
 
Este é un problema de 
convivencia veciñal, donde a 
única causa radica na desidia da 
Xunta de Galicia e do anterior 
goberno municipal, que non 
tiveron a valentía de afrontar esta 
problemática. 
 
Os residentes e a Asociación de 
Veciños de Novo Mesoiro levan 
tempo e levan anos xa 
denunciando, tanto no Concello, 
como na Xunta de Galicia, actos 
vandálicos, roubos, incendios, 
problemas de convivencia, 
inseguridade cidadá, retrasos nos 
pagos das cotas da comunidade, 
por parte da Xunta  de Galicia e 
un largo etcétera. 
 
O día 15 de decembro, de 2015, a 
Asociación de Veciños de Novo 
Mesoiro convoca unha Xuntanza 

Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Ten a palabra a señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ben. 
 
Este é un problema de 
convivencia veciñal, onde a única 
causa radica na desidia da Xunta 
de Galicia e do anterior goberno 
municipal, que non tiveron a 
valentía de afrontar esta 
problemática. 
 
Os residentes e a Asociación de 
Veciños de Novo Mesoiro levan 
tempo e levan anos xa 
denunciando, tanto no Concello, 
como na Xunta de Galicia, actos 
vandálicos, roubos, incendios, 
problemas de convivencia, 
inseguridade cidadá, atrasos nos 
pagos das cotas da comunidade, 
por parte da Xunta de Galicia  e 
un longo etcétera. 
 
O día 15 de decembro, de 2015, a 
Asociación de Veciños de Novo 
Mesoiro convoca unha Xuntanza 
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para tratar esta problemática, crear 
unha folla de seguemento e buscar 
unha saída conxunta a esa 
situación.  
 
A las diecinueve horas y 
cincuenta y siete minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones el 
señor García Pérez. 
 
A esta xuntanza somos 
convocados, por unha banda, o 
Concello da Coruña, a Xunta de 
Galicia, Seguridade Cidadá, 
propietarias destas vivendas, 
administradoras de fincas e 
Asociación de Veciños.  
 
Á mesma xuntanza asisten todas 
as partes convocadas, excepto os 
representantes da Xunta de 
Galiza. Dende o Concello, 
entendimos a importancia que tiña 
esta reunión e a necesidade de 
abordar o conflicto, e ademais a 
necesidade de abordar este 
conflicto, dun xeito integral. Por 
eso, asistimos a concelleira de 
Participación Cidadá, o 
Concelleiro de Rexeneración 
Urbana e eu mesma… 
 
A las diecinueve horas y 
cincuenta y ocho minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones el 
señor Díaz Grandío. 
 
…de cara a buscar unha solución 
a esta problemática. Unha das 
primeiras medidas que se decidiu 

para tratar esta problemática, 
crear unha folla de seguemento e 
buscar unha saída conxunta a esa 
situación.  
 
Ás dezanove horas e cincuenta e 
sete minutos auséntase do Salón 
de Sesións o señor García Pérez. 
 
 
A esta xuntanza somos 
convocados, por unha banda, o 
Concello da Coruña, a Xunta de 
Galicia, Seguridade Cidadá, 
propietarias destas vivendas, 
administradoras de leiras e 
Asociación de Veciños.  
 
Á mesma xuntanza asisten todas 
as partes convocadas excepto os 
representantes da Xunta de 
Galicia. Dende o Concello, 
entendemos a importancia que 
tiña esta reunión e a necesidade 
de abordar o conflito, e ademais a 
necesidade de abordar este 
conflito, dun xeito integral. Por 
iso, asistimos a concelleira de 
Participación Cidadá, o 
Concelleiro de Rexeneración 
Urbana e eu mesma… 
 
Ás dezanove horas e cincuenta e 
oito minutos auséntase do Salón 
de Sesións o señor Díaz Grandío. 
 
 
…para buscar unha solución a 
esta problemática. Unha das 
primeiras medidas que se decidiu 
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tomar, foi constituir unha 
Comisión. Como a Xunta 
sorprendentemente non 
compareceu, ou non tan 
sorprendentemente, pola desidia, 
que xa leva amosado ao longo de 
anos e anos, pois, entendimos e 
vemos, a necesidade de formular 
esta moción, para instar á Xunta 
de Galicia a que participe nesta 
Comisión, así como, tamén, que 
se inclúa á Subdelegación de 
Goberno, por ser a administración 
que ten competencias no Corpo 
Nacional de Seguridade. 
 
 
É certo que, dende o Concello, 
temos o compromiso e a vontade 
política, de buscar solucións a este 
problema, e se a Xunta non se 
implica na búsqueda de solucións, 
debido a esta desidia, que 
acabamos de comentar, non 
solicitaremos, unha vez máis, esa 
cesión da titularidade das 
vivendas e, bueno, da Ribeira 
Sacra, que acabamos de comentar, 
que hay este problema de 
convivencia, e non sempre para 
buscar unha solución e para 
garantir unha convivencia 
tranquila ás veciñas e veciños. 
 
Nos defendemos unha cidade que 
constrúa a convivencia, dende o 
respecto e a diversidade, dende a 
tolerancia e a axuda mutúa. 
 
Nada máis. 

tomar, foi constituír unha 
Comisión. Como a Xunta 
sorprendentemente non 
compareceu, ou non tan 
sorprendentemente, pola desidia, 
que xa leva amosado ao longo de 
anos e anos, pois, entendemos e 
vemos, a necesidade de formular 
esta moción, para instar á Xunta 
de Galicia a que participe nesta 
Comisión, así como, tamén, que 
se inclúa á Subdelegación de 
Goberno, por ser a 
administración que ten 
competencias no Corpo Nacional 
de Seguridade. 
 
É certo que, dende o Concello, 
temos o compromiso e a vontade 
política de buscar solucións a este 
problema, e se a Xunta non se 
implica na procura de solucións, 
debido a esta desidia, que 
acabamos de comentar, non 
solicitaremos, unha vez máis, esa 
cesión da titularidade das 
vivendas e, bo, da Ribeira Sacra, 
que acabamos de comentar, que 
hai este problema de convivencia, 
e non sempre para buscar unha 
solución e para garantir unha 
convivencia tranquila ás veciñas e 
veciños. 
 
Nos defendemos unha cidade que 
constrúa a convivencia, dende o 
respecto e a diversidade, dende a 
tolerancia e a axuda mutúa. 
 
Nada máis. 
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Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra, dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Pois ben. 
 
Eu creo que, perdón,  con estas 
modificacións, coa nosa emenda, 
queda mellor redactada esta 
moción, que é máis concreta nas 
esixencias á Xunta de Galiza e 
que, polo tanto e por suposto, 
despois do esforzo que nos levou 
redactar a moción, imos a apoiala. 
 
 
Esta claro que é unha situación 
moi complicada, que ten moitos 
factores, non só é unha cuestión 
de vivienda, é unha cuestión de 
servizos socias, é unha cuestión 
complexa, e unha cuestión que ten 
involucrada a diferentes 
adminstracións. 
 
A las veinte horas y un minuto, 
entra en el Salón de Sesiones la 
señora Padín Fernández. 
 
Está claro que a Xunta de Galiza, 
ten un papel importante, en tanto 
que é dona, ou propietaria de 
moitas das vivendas e deses 
edificios, pero tamén o Concello 

Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra, dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Pois ben. 
 
Eu creo que, perdón,   con estas 
modificacións, coa nosa emenda, 
queda mellor redactada esta 
moción, que é máis concreta nas 
esixencias á Xunta de Galicia e 
que, polo tanto e por suposto, 
despois do esforzo que nos levou 
redactar a moción, imos a 
apoiala. 
 
Esta claro que é unha situación 
moi complicada, que ten moitos 
factores, non só é unha cuestión 
de vivenda, é unha cuestión de 
servizos socias, é unha cuestión 
complexa, e unha cuestión que ten 
involucrada a diferentes 
adminstracións. 
 
Ás vinte horas e un minuto, entra 
no Salón de Sesións a señora 
Padín Fernández. 
 
Está claro que a Xunta de 
Galicia, ten un papel importante, 
en tanto que é dona, ou 
propietaria de moitas das 
vivendas e deses edificios, pero 
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da Coruña, ten a súa 
responsabilidade e, polo tanto, 
parecénos importante, tamén a 
inclusión dos compromisos do 
Concello. A importancia, tamén, 
da rehabilitación e a importancia 
da actividade que haxa neses 
baixos para dinamizar e, pois, o 
edificio e que, polo tanto, haxa 
menos inseguridade  e, polo tanto, 
máis seguridade. 
 
 
Polo tanto, imos votar a favor. Xa 
digo, que isto é unha moción, e 
como sempre, estamos aprobando 
mocións con diferentes…, 
atendendo a diferentes 
problemáticas e con diferentes, 
pois,  acordos que ao final, moitos 
non se están cumprindo. Polo 
tanto, se o facemos por 
unanimidade, que se cumpran e, 
de verdade, que eu insto a todo os 
Grupos a facelas cumprir, porque 
me parece moi importante, me 
parece unha reivindicación dos 
vecinos, máis que xusta, e que 
levan alongándose no tempo, 
demasiado tempo. 
 
E nada máis. Lembrar tamén que, 
nós xa presentaramos en 
decembro de 2013 unha moción 
neste sentido, que se cumpriron 
algunhas das cuestións que 
estaban recollidas nesta moción, 
pero a cuestión da convivencia, 
pois, ainda segue aí e, bueno, pois, 
cómpre que todos nos 

tamén o Concello da Coruña, ten 
a súa responsabilidade e, polo 
tanto, parecénos importante, 
tamén a inclusión dos 
compromisos do Concello. A 
importancia, tamén, da 
rehabilitación e a a importancia 
da actividade que haxa neses 
baixos para dinamizar e, pois, o 
edificio e que, polo tanto, haxa 
menos inseguridade  e, polo tanto, 
máis seguridade. 
 
Polo tanto, imos votar a favor. Xa 
digo, que isto é unha moción, e, 
como sempre, estamos a aprobar 
mocións con diferentes…, 
atendendo a diferentes 
problemáticas e con diferentes, 
pois,  acordos que ao final, moitos 
non se están  cumprindo. Polo 
tanto, se o facemos por 
unanimidade, que se cumpran e, 
de verdade, que eu insto a todo os 
Grupos a facelas cumprir, porque 
me parece moi importante, 
paréceme unha reivindicación dos 
vecinos, máis que xusta, e que 
levan alongándose no tempo, 
demasiado tempo. 
 
E nada máis. Lembrar tamén que, 
nós xa presentaramos en 
decembro de 2013 unha moción 
neste sentido, que se cumpriron 
algunhas das cuestións que 
estaban recollidas nesta moción, 
pero a cuestión da convivencia, 
pois, ainda segue aí e, bo, pois, 
cómpre que todos nos 
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compremetaramos  
verdadeiramente coa solución 
deste problema. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias, Señor Alcalde. 
 
Primero, yo haría dos sugerencias. 
La primera cambiar esto de las 
Comisiones por Mesas de 
Trabajo, porque las Comisiones, 
aquí no damos más, que creamos 
Comisiones y luego, ya se ve lo 
que pasa con las Comisiones. 
 
Y la segunda, yo no sé, si una 
administración o una institución 
como esta, tiene que incluir en 
una moción que va a arreglar unos 
bajos, o que va a modificar el uso, 
siguiendo la normativa urbanística 
en vigor. No faltaba más, claro, 
siguiendo la normativa 
urbanística. Claro, no tendremos 
que ponernos que vamos a hacerlo 
de manera legal, porque, pero 
bueno, en todo caso, ya está.  
Nosotros vamos a respaldar esta 
moción. 
 
Creemos que los vecinos llevan, 
bueno, bastante tiempo, 

compremetaramos 
verdadeiramente coa solución 
deste problema. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias, Señor Alcalde. 
 
Primeiro, eu faría dúas 
suxestións. A primeira cambiar 
isto das Comisións por Mesas de 
Traballo, porque as Comisións, 
aquí non damos máis, que 
creamos Comisións e logo xa se 
ve o que pasa coas Comisións. 
 
E a segunda, eu non sei, se unha 
administración ou unha 
institución como esta, ten que 
incluír nunha moción que vai 
arranxar uns baixos, ou que vai 
modificar o uso, seguindo a 
normativa urbanística en vigor. 
Non faltaba máis, claro, seguindo 
a normativa urbanística. Claro, 
non teremos que poñernos que 
imos facelo de maneira legal, 
porque, pero bo, en todo caso, xa 
está.  Nós imos apoiar esta 
moción. 
 
Cremos que os veciños levan, bo, 
bastante tempo, reclamando por 
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reclamando por un lado que la 
Xunta de Galicia, asuma su 
responsabilidad, como propietaria 
de alguna viviendas, desde luego 
creemos que ha habido un 
abandono de la responsabilidad 
por parte de la Xunta como 
propietaria, pero también que el 
ayuntamiento asuma, también, de 
una manera proactiva lo que 
puede hacer en el barrio de Novo 
Mesoiro con este problema, que es 
un problema concreto de 
inseguridad. Que es un problema 
con un grupo de gente que son 
ocupas que non son personas a las 
que se les haya adjudicado una 
vivienda. Es decir, hay un 
problema legal, hay un problema 
de inseguridad con personas que 
no están en una situación legal. 
 
A ninguno de los que está aquí se 
les escapa que para el Grupo 
Socialista, para quien les habla, y 
desde luego, para mis compañeros 
y compañeras sería muy fácil 
hacer una arenga después de lo 
que se vivió en Novo Mesoiro. 
Nosotros también creemos que 
hay que trabajar desde la inclusión 
social, pero también desde la 
lealtad institucional.  
 
Creemos que las instituciones 
deben de respetarse, ayudarse, 
colaborar y creemos que, cuando 
hay un problema de este tipo, o un 
problema de infravivienda, o un 
problema que alcanza a un 

unha banda que a Xunta de 
Galicia, asuma a súa 
responsabilidade, como 
propietaria dalgunha vivendas, 
desde logo cremos que houbo un 
abandono da responsabilidade 
por parte da Xunta como 
propietaria, pero tamén que o 
concello asuma, tamén, dunha 
maneira proactiva o que pode 
facer no barrio de Novo Mesoiro 
con este problema, que é un 
problema concreto de 
inseguridade. Que é un problema 
cun grupo de xente que son 
ocupas que non son persoas ás 
que se lles adxudicou unha 
vivenda. É dicir, hai un problema 
legal, hai un problema de 
inseguridade con persoas que non 
están nunha situación legal. 
 
A ningún dos que está aquí 
escápaselles que para o Grupo 
Socialista, para quen lles fala, e 
desde logo, para os meus 
compañeiros e compañeiras sería 
moi fácil facer unha arenga 
despois do que se viviu en Novo 
Mesoiro. Nós tamén cremos que 
hai que traballar desde a 
inclusión social, pero tamén 
desde a lealdade institucional. 
 
Cremos que as institucións deben 
de respectarse, axudarse, 
colaborar e cremos que, cando 
hai un problema deste tipo, ou un 
problema de infravivenda, ou un 
problema que alcanza a un 
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número importante de familias, 
hay que ser leal.  
 
Quien les habla tuvo la suerte, y el 
honor, en su día, de eliminar un 
asentamiento chabolista y contó 
con la lealtad de los Grupos que 
en aquel momento estaban en la 
oposición. El Grupo Nacionalista 
Galego y el Partido Popular. Años 
más tarde no fue así, y se hizo una 
campaña foribunda, precisamente 
en este barrio, y gratuita en aquel 
momento. 
 
Este es un problema  diferente, 
que no tiene nada que ver con 
familias, con las que se estaba 
haciendo un trabajo de inclusión 
social. Pero, me parece que 
haremos bien, recordando cómo 
hay que actuar en estos casos. 
Porque, los casos de inseguridad, 
los temores, el temor que ahora 
mismo recorre Europa, a veces, y 
la facilidad con la que se lanzan 
soflamas, a veces, es bueno, pues, 
tremendamente injusto, no con los 
partidos políticos, a los que les 
toque gestionar, sino con las 
familias que no tienen nada y que 
necesitan que las instituciones les 
ayuden. 
 
En un momento dado, eso fue 
muy injusto con algunas familias, 
que no causaron, ni están 
causando inseguridad en Novo 
Mesoiro. Que non están causando 
inseguridad en ningún sitio, 

número importante de familias 
hai que ser leal.  
 
Quen lles fala tivo a sorte, e a 
honra, no seu día, de eliminar un 
asentamento chabolista e contou 
coa lealdade dos Grupos que 
naquel momento estaban na 
oposición, O Grupo Nacionalista 
Galego e o Partido Popular. Anos 
máis tarde non foi así, e fíxose 
unha campaña foribunda, 
precisamente neste barrio e 
gratuíta naquel momento. 
 
Este é un problema  diferente, que 
non ten nada que ver con 
familias, coas que se estaba 
facendo un traballo de inclusión 
social. Pero, paréceme que 
faremos ben, lembrando como hai 
que actuar nestes casos. Porque, 
os casos de inseguridade, os 
temores, o temor que agora 
mesmo percorre Europa, ás veces, 
e a facilidade coa que se lanzan 
soflamas, ás veces, é bo, pois, 
tremendamente inxusto, non cos 
partidos políticos, aos que lles 
toque xestionar, senón coas 
familias que non teñen nada e que 
necesitan que as institucións lles 
axuden. 
 
Nun momento dado, iso foi moi 
inxusto con algunhas familias, 
que non causaron, nin están a 
causar inseguridade en Novo 
Mesoiro. Que non están a causar 
inseguridade en ningún sitio, 
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porque los trabajos de inclusión 
social hay que hacerlos de una 
manera cuidadosa e importante. 
 
Me gustaría que, en este caso, 
todos fuéramos capaces y, desde 
luego, quienes están gobernando 
en las distintas instituciones, de 
hacerlo desde la lealtad, desde la 
transparencia y pensando en los 
vecinos de Novo Mesoiro y 
pensando en que haríamos bien en 
solucionar esto, porque hay 
asentamientos de infravivienda 
que hay que solventar y que hay 
que resolver, y a nadie le gustaría, 
desde luego, a mí no me gustaría,, 
que pasasen, ni este gobierno, ni 
los que vengan, lo que pasaron 
otros gobiernos y otras concejalas, 
pero sobre todo, lo que pasaron 
otras familias.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Polo Grupo Popular. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Muchas gracias. 
 
Bueno, pues, efectivamente el 
Instituto Galego de Vivenda e 
Solo da Xunta de Galicia, fue 
convocado por la Asociación de 
Vecinos de Novo Mesoiro para 

porque os traballos de inclusión 
social hai que facelos dunha 
maneira coidadosa e importante. 
 
Gustaríame que, neste caso, todos 
fósemos capaces e, desde logo, 
quen está gobernando nas 
distintas institucións, de facelo 
desde a lealdade, desde a 
transparencia e pensando nos 
veciños de Novo Mesoiro e 
pensando en que fariamos ben en 
solucionar isto, porque hai 
asentamentos de infravivenda que 
hai que liquidar e que hai que 
resolver, e a ninguén lle gustaría, 
desde logo, a min non me 
gustaría, que pasasen, nin este 
goberno, nin os que veñan, o que 
pasaron outros gobernos e outras 
concelleiras, pero sobre todo, o 
que pasaron outras familias.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Polo Grupo Popular. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Moitas grazas. 
 
Bo, pois, efectivamente o Instituto 
Galego de Vivenda e Solo da 
Xunta de Galicia, foi convocado 
pola Asociación de Veciños de 
Novo Mesoiro para unha reunión, 
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una reunión, el 15 de diciembre, a 
través de un correo electrónico. A 
ese correo se respondió, unos días 
antes de la reunión, diciendo que, 
bueno, que era imposible asistir a 
esa reunión, y que se convocaría, 
tanto a los vecinos como a las 
administraciones implicadas, a 
una reunión conjunta, que se 
entendía que era necesaria, que es 
lógico que la haya. 
 
La moción que presentaba la 
Marea, inicialmente, es una 
muestra más, de su absoluta falta 
de conocimiento, de su ignorancia 
del procedimiento administrativo, 
porque, además, yo creo que es, 
que no se quieren enterar. 
 
 
Me refiero, sobre todo, a lo que se 
trata desde la cesión de las 
viviendas al ayuntamiento, porque 
eso no soluciona absolutamente 
nada. Crearía otro problema. Las 
viviendas, para que se puedan 
adjudicar, han de estar vacantes, 
lo que significa, que no pueden 
tener un titular, titular legal, nadie 
que tenga  derechos legales sobre 
ellas. Ahora mismo, todas las 
vacantes ya han sido adjudicadas. 
Se han firmado varios contratos 
recientemente, con respecto al 
resto, que son seis o siete. Tras las 
denuncias de los vecinos se han 
iniciado los correspondientes 
procedimientos para poder 
recuperarlas, por parte del 

o 15 de decembro, a través dun 
correo electrónico. A ese correo 
respondeuse, uns días antes da 
reunión, dicindo que, bo, que era 
imposible asistir a esa reunión, e 
que se convocaría, tanto aos 
veciños como ás administracións 
implicadas, a unha reunión 
conxunta, que se entendía que era 
necesaria, que é lóxico que a 
haxa. 
 
A moción que presentaba a 
Marea, inicialmente, é unha 
mostra máis, da súa absoluta falta 
de coñecemento, da súa 
ignorancia do procedemento 
administrativo, porque, ademais, 
eu creo que é, que non se queren 
decatar. 
 
Refírome, sobre todo, ao que se 
trata desde a cesión das vivendas 
ao concello, porque iso non 
soluciona absolutamente nada. 
Crearía outro problema. As 
vivendas, para que se poidan 
adxudicar, han de estar vacantes, 
o que significa, que non poden ter 
un titular, titular legal, ninguén 
que teña  dereitos legais sobre 
elas. Agora mesmo, todas as 
vacantes xa foron adxudicadas. 
Asináronse varios contratos 
recentemente, con respecto ao 
resto, que son seis ou sete. Tras 
as denuncias dos veciños 
iniciáronse os correspondentes 
procedementos para poder 
recuperalas, por parte do 
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Instituto de Vivienda y que ya 
están próximos a finalizar, bien 
porque están ocupadas 
ilegalmente, o bien porque están 
desocupadas por parte de sus 
titulares. 
 
Con lo cual, no se pueden, ahora 
mismo, ceder al Ayuntamiento, ni 
a nadie. O sea, sería imposible su 
ocupación por nadie más. No 
obstante, paralelamente, por parte 
del Instituto de Vivienda se está 
realizando ya un proceso, para 
seleccionar por parte de la 
Comisión Provincial de Vivienda. 
Le pueden preguntar a los 
trabajadores sociales que asisten a 
la Comisión de Vivienda. Un 
proceso para seleccionar a los 
adjudicatarios, para que reste el 
menor tiempo posible, desde que 
queden libres, hasta que se puedan 
volver a adjudicar y por el 
procedimiento legalmente 
establecido, y es un sorteo ante 
notario, entre quienes están 
inscritos en el registro de 
demandantes y cumplen los 
requisitos y cumplen una 
necesidad real de vivienda.  
 
Entonces, eso no lo va a adjudicar 
ustedes de otra manera. Las 
viviendas se adjudican por un 
procedimiento legal a quienes lo 
necesitan. Y, ahora  mismo, hay 
viviendas que se pueden adjudicar 
y viviendas que no; que es el caso. 
Pero, mientras tanto, hay que 

Instituto de Vivenda e que xa 
están próximos a finalizar, ben 
porque están ocupadas 
ilegalmente, ou ben porque están 
desocupadas por parte dos seus 
titulares. 
 
Co cal, non se poden, agora 
mesmo, ceder ao Concello, nin a 
ninguén. Ou sexa, sería imposible 
a súa ocupación por ninguén 
máis. Con todo, paralelamente, 
por parte do Instituto de Vivenda 
estase a realizarse xa un proceso, 
para seleccionar por parte da 
Comisión Provincial de Vivenda. 
Pódenlle preguntar aos 
traballadores sociais que asisten 
á Comisión de Vivenda. Un 
proceso para seleccionar aos 
adxudicatarios, para que reste o 
menor tempo posible, desde que 
queden libres, ata que se poidan 
volver adxudicar e polo 
procedemento legalmente 
establecido, e é un sorteo ante 
notario, entre os que están 
inscritos no rexistro de 
demandantes e cumpren os 
requisitos e cumpren unha 
necesidade real de vivenda.  
 
Entón, iso non o vai a adxudicar 
vostedes doutra maneira. As 
vivendas adxudícanse por un 
procedemento legal a quen o 
necesita. E, agora  mesmo, hai 
vivendas que se poden adxudicar 
e vivendas que non; que é o caso. 
Pero, mentres tanto, hai que 
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seguir los plazos legales y los 
procedimientos administrativos.  
 
A finales del verano el concejal de 
Regeneración Urbana, usted, la 
concejala de Justicia Social se 
reunieron en Santiago con el 
director general del Instituto 
Gallego de Vivienda y Suelo para 
hablar de este tema, entre otros. 
También se les dio una relación de 
las familias que estaban ocupando 
ilegalmente las viviendas, que son 
las mayores causantes de los 
problemas. Hasta hoy no hemos 
vuelto a saber nada. Tampoco se 
han puesto en contacto con el 
Instituto de Vivienda y no sé si los 
vecinos saben  algo más, o han 
hecho alguna actuación, con 
respecto a estas familias, para que 
estudien sus casos y valoren su 
situación desde los Servicios 
Sociales. 
 
Pero bueno, no se han vuelto a 
preocupar, hasta que les convoca 
la Asociación de Vecinos cinco 
días antes de las elecciones y, 
¡como no! acuden tres concejales, 
para decir que participan y están 
en todo. ¿Qué solución les dan? 
Creemos que otra Comisión. Pues 
fíjese, yo les diría que no estaría 
de más, que en la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, 
precisamente, la convocan la 
semana que viene, se tratase este 
tema. Yo creo que es una ocasión 
fantástica para reunir la Comisión 

seguir os prazos legais e os 
procedementos administrativos.  
 
A finais do verán o concelleiro de 
Rexeneración Urbana, vostede, a 
concelleira de Xustiza Social 
reuníronse en Santiago co 
director xeral do Instituto Galego 
de Vivenda e Solo para falar deste 
tema, entre outros. Tamén se lles 
deu unha relación das familias 
que estaban a ocupar ilegalmente 
as vivendas, que son as maiores 
causantes dos problemas. Ata 
hoxe non volvemos a saber nada. 
Tampouco se puxeron en contacto 
co Instituto de Vivenda e non sei 
se os veciños saben  algo máis, ou 
fixeron algunha actuación, con 
respecto a estas familias, para 
que estuden os seus casos e 
valoren a súa situación desde os 
Servizos Sociais. 
 
 
Pero bo, non se volveron a 
preocupar, ata que lles convoca a 
Asociación de Veciños cinco días 
antes das eleccións e, como non! 
acoden tres concelleiros, para 
dicir que participan e están en 
todo. Que solución danlles? 
Cremos que outra Comisión. Pois 
fixese, eu diríalles que non estaría 
de máis, que na Comisión de 
Seguridade Cidadá, precisamente, 
convócana a semana que vén, se 
tratase este tema. Eu creo que é 
unha ocasión fantástica para 
reunir a Comisión de Seguridade 
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de Seguridad Ciudadana y poder 
tratar el tema. 
 
En septiembre, desde el Área 
Provincial del Instituto de 
Vivienda y Suelo, se reunió con la 
Comunidad de Propietarios, con la 
Asociación de Vecinos de Novo 
Mesoiro, con la Administración 
de Fincas y en esa reunión se 
expusieron todos los problemas de 
convivencias y se determinaron 
los pasos a seguir y los motivos 
del, bueno, de los mayores 
conflictos de los pisos que estaban  
vacíos. Bueno, los vecinos fueron 
estableciendo un poco los pisos 
que están vacíos, los que causaban 
problemas y tal.  
 
Entonces, a partir de ahí se está 
trabajando en el Instituto de 
Vivienda. Se está trabajando. Se 
han puesto al día las cuotas de la 
comunidad de  los vecinos que no 
pagan… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor, señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Se actuó en el caso del incendio 
de un trastero, que fue un 
incendio… y mandado al técnico 
a las instalaciones, y se va a 
abonar una factura por los daños 
que han ocurrido. Se han hecho 

Cidadá e poder tratar o tema. 
 
 
En setembro, desde a área 
Provincial do Instituto de Vivenda 
e Solo, reuniuse coa Comunidade 
de Propietarios, coa Asociación 
de Veciños de Novo Mesoiro, coa 
Administración de Terreos e nesa 
reunión expuxéronse todos os 
problemas de convivencias e 
determináronse os pasos para 
seguir e os motivos do, bo, dos 
maiores conflitos dos pisos que 
estaban  baleiros. Bo, os veciños 
foron establecendo un pouco os 
pisos que están baleiros, os que 
causaban problemas e tal.  
 
 
Entón, a partir de aí estase 
traballando no Instituto de 
Vivenda. Estase a traballar. 
Puxéronse ao día as cotas da 
comunidade dos  veciños que non 
pagan… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor, 
señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Actuouse no caso do incendio dun 
trasteiro, que foi un incendio… e 
mandado ao técnico ás 
instalacións, e vaise a abonar 
unha factura polos danos que 
ocorreron. Fixéronse repetidas 
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repetidas inspecciones, se han 
precintado viviendas, se está 
trabajando en los procedimientos. 
 
Lo que queremos saber es si el 
Ayuntamiento, en vez de tanto 
instar a las Administraciones, por 
eso va el cuarto punto, es que 
también participe y también 
colabore con todas las actuaciones 
que se realicen desde la Xunta de 
Galicia y desde la Administración 
del Estado, con mayor presencia 
policial y en toda la coordinación 
de todo este problema. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Procedemos a 
votar a moción. 
 
Votación de la primera moción 
del Grupo Municipal de Marea 
Atlántica con las enmiendas 
aportadas por los Grupos 
Municipales del Partido 
Popular y del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas 

 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la primera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 

inspeccións, precintáronse 
vivendas, estase a traballar nos 
procedementos. 
 
O que queremos saber é se o 
Concello, no canto de tanto instar 
as Administracións, por iso vai o 
cuarto punto, é que tamén 
participe e tamén colabore con 
todas as actuacións que se 
realicen desde a Xunta de Galicia 
e desde a Administración do 
Estado, con maior presenza 
policial e en toda a coordinación 
de todo este problema. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Procedemos a 
votar a moción. 
 
Votación da primeira moción do 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica coas emendas 
achegadas polos Grupos 
Municipais do Partido Popular e 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas 
 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal de Marea Atlántica, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
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de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA (1 
voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Pois, queda aprobada por 
unanimidade. 
 
13  - Moción del Grupo 
Municipal de la  Marea 
Atlántica sobre la problemática 
de convivencia y seguridad de 
Novo Mesoiro. 
 

Acuerdo 
 
1.- Adoptar as medidas e 
actuacións necesarias para 
restablecer e manter unha 
adecuada convivencia no bloque 
de vivendas da rúa Ribeira Sacra 
números 15, 17, 19, 21 para o cal 
se insta á Xunta de Galiza e á 
Subdelegación do Goberno á 
participar na comisión constituída. 

de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA (1 
voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Pois, queda aprobada por 
unanimidade. 
 
13 - Moción do Grupo Municipal 
da Marea Atlántica sobre a 
problemática de convivencia e 
seguridade de Novo Mesoiro. 
Traducir  Borrar 

 
Acordo 

 
1.- Adoptar as medidas e 
actuacións necesarias para 
restablecer e manter unha 
adecuada convivencia no bloque 
de vivendas da rúa Ribeira Sacra 
números 15, 17, 19, 21 para o cal 
se insta á Xunta de Galiza e á 
Subdelegación do Goberno a 
participar na comisión 
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2.- Sen prexuízo do anterior, 
instar á Xunta de Galiza a cumprir 
as súas responsabilidades 
adquiridas como propietaria no 
mantemento, coidado e vixilancia 
do edificio, así como a que 
participe nas xuntas de 
comunidades de persoas 
propietarias onde se trasladan as 
problemáticas tanto ordinarias 
como extraordinarias que alí 
acontecen e dando cumprida 
resposta ás que destas se deriven. 
 
 
3.- O concello comprométese a 
iniciar  no prazo de seis meses os 
trámites necesarios, para 
rehabilitar os baixos destes 
edificios, aínda baleiros e dotalos 
dun mínimo de equipamento co 
obxecto de que nun futuro se 
poidan empregar para usos 
dotacionais do barrio, de 
conformidade coa normativa 
urbanística de aplicación. 
 
4.- Instar ao Goberno Municipal a 
colaborar co goberno do Estado e 
coa Xunta de Galicia nas 
actuacións necesarias para 
restablecer a convivencia nas 
citadas vivendas. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 

constituída. 
 
2.- Sen prexuízo do anterior, 
instar á Xunta de Galiza a 
cumprir as súas 
responsabilidades adquiridas 
como propietaria no mantemento, 
coidado e vixilancia do edificio, 
así como a que participe nas 
xuntas de comunidades de 
persoas propietarias onde se 
trasladan as problemáticas tanto 
ordinarias como extraordinarias 
que alí acontecen e dando 
cumprida resposta ás que destas 
se deriven. 
 
3.- O concello comprométese a 
iniciar  no prazo de seis meses os 
trámites necesarios, para 
rehabilitar os baixos destes 
edificios, aínda baleiros e dotalos 
dun mínimo de equipamento co 
obxecto de que nun futuro se 
poidan empregar para usos 
dotacionais do barrio, de 
conformidade coa normativa 
urbanística de aplicación. 
 
4.- Instar ao Goberno Municipal 
a colaborar co Goberno do 
Estado e coa Xunta de Galicia 
nas actuacións necesarias para 
restablecer a convivencia nas 
citadas vivendas. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
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Moción da Marea Atlántica sobre 
cambio climático. 
 
Segunda.- Moción del Grupo 
Municipal de la  Marea 
Atlántica sobre cambio 
climático. 
 
Señora García Gómez 
 
Bueno. 
 
Pois, acabamos de… Estase 
cumprindo un mes dende o último 
cumio de Cambio Climático que 
se celebrou en París e iso, creo, 
que nos lanza a nivel mundial un 
mandato, que dende este goberno 
queremos recoller. 
 
Polo tanto, o Grupo Municipal da 
Marea Atlántica, propón ao resto 
dos Grupos Municipais os 
seguintes acordos: 
 
1. Establecer anualmente 
obxectivos concretos, indicadores  
e métodos de control na redución 
da pegada de carbono-redución de 
emisións, expansión das enerxías 
renovables e incremento da 
vexetación- con vistas a cumprir 
os acordos do Pacto dos Alcaldes. 
Para iso analizaranse os 
obxectivos definidos por outras 
entidades gobernamentais e non 
gobernamentais como  a FEMP, a 
FEGAMP, o Seminario 
Permanente de Cambio Climático 
e outras. 

Moción da Marea Atlántica sobre 
cambio climático. 
 
Segunda.- Moción do Grupo 
Municipal da  Marea Atlántica 
sobre cambio climático. 
 
 
Señora García Gómez 
 
Bo. 
 
Pois, acabamos de… Estase 
cumprindo un mes dende o último 
cumio de Cambio Climático que 
se celebrou en París e iso creo 
que nos lanza a nivel mundial un 
mandato, que dende este goberno 
queremos recoller. 
 
Polo tanto, o Grupo Municipal da 
Marea Atlántica, propón ao resto 
dos Grupos Municipais os 
seguintes acordos: 
 
1. Establecer anualmente 
obxectivos concretos, indicadores  
e métodos de control na redución 
da pegada de carbono-redución 
de emisións, expansión das 
enerxías renovables e incremento 
da vexetación- con vistas a 
cumprir os acordos do Pacto dos 
Alcaldes. Para iso analizaranse 
os obxectivos definidos por outras 
entidades gobernamentais e non 
gobernamentais como  a FEMP, a 
FEGAMP, o Seminario 
Permanente de Cambio Climático 
e outras. 
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2. Elaborar un plan de adaptación 
ao cambio climático con análise 
de riscos e medidas preventivas. 
 
 
3. Ampliar a Oficina de Cambio 
Climático con representantes de 
todas as Concellerías en aras de 
integrar a loita contra o cambio 
climático nas ordenanzas, 
estratexias e contratación pública 
de todas as áreas de goberno, de 
maneira especial na rexeneración 
urbana, a mobilidade, a economía, 
o consumo, a educación e a 
participación cidadá, revisando e 
aplicando a Estratexia de Cambio 
Climático 2014-2020, que se 
actualizará regularmente. A 
Comisión Informativa de Medio 
Ambiente informará 
periodicamente sobre o traballo da 
Oficina de Cambio Climático aos 
partidos políticos. 
 
4. Establecer canles que aseguren 
a transparencia e faciliten a 
participación cidadá no control e o 
reforzo da loita contra o cambio 
climático. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Votamos a urxencia. 
 
 

2. Elaborar un plan de 
adaptación ao cambio climático 
con análise de rochas e medidas 
preventivas. 
 
3. Ampliar a Oficina de Cambio 
Climático con representantes de 
todas as Concellerías en aras de 
integrar a loita contra o cambio 
climático nas ordenanzas, 
estratexias e contratación pública 
de todas as áreas de goberno, de 
maneira especial na rexeneración 
urbana, a mobilidade, a 
economía, o consumo, a 
educación e a participación 
cidadá, revisando e aplicando a 
Estratexia de Cambio Climático 
2014-2020, que se actualizará 
regularmente. A Comisión 
Informativa de Medio Ambiente 
informará periodicamente sobre o 
traballo da Oficina de Cambio 
Climático aos partidos políticos. 
 
4. Establecer canles que aseguren 
a transparencia e faciliten a 
participación cidadá non control 
e o reforzo da loita contra o 
cambio climático. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Votamos a urxencia. 
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Votación de la urgencia de la 
segunda moción del Grupo 
Municipal de la  Marea 
Atlántica sobre cambio 
climático. 
 
Sometida por la Presidencia la 
presente moción a la preceptiva 
declaración de la urgencia, se 
produce el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Ten a palabra, de novo, a señora 
García. 
 
Señora García Gómez 
 
Bueno. 
 
Pois, despois de décadas de debate 

Votación da urxencia da segunda 
moción do Grupo Municipal da  
Marea Atlántica sobre cambio 
climático. 
 
 
Sometida pola presidencia a 
presente moción á preceptiva 
declaración da urxencia, 
prodúcese o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Ten a palabra, de novo, a señora 
García. 
 
Señora García Gómez 
 
Bo. 
 
Pois, despois de décadas de 
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sobre o cambio climático, o efecto 
invernadeiro, parece que chega o 
momento de actuar. E actuar non 
é reunirse e falar, senón, actuar é 
comprometerse a realizar os 
deberes. Parece importante que 
nos fixemos, efectivamente en 
seis obxectivos cuantificables, 
indicadores e os métodos de 
control e de transparencia. 
Sabemos que o cambio climático 
é un tema serio e a ninguén lle 
gusta falar das consecuencias que 
acarrea, pero sí, nalgún momento, 
se queremos actuar, temos que 
lembrar que está na orixe das 
crises humanitarias que estamos 
vivindo, hoxe en día, relacionadas 
con guerras, con fame, con 
pobreza. 
 
 
A nivel local, ainda que vivimos 
nunhas latitudes privilexiadas, 
temos que contar con fenómenos 
meteorolóxicos moito máis 
extremos, con danos moitísimos 
máis granves por temporal, con 
proliferación de incendios 
forestales no eido urbano, con 
unha subida do nivel do mar e, 
posiblemente, con desprazamento 
de especies comerciais de interese 
para o marisqueo e a pesca, entre 
outras consecuencias, que ata 
certo punto son impredicibles. E 
en París, se acaban de reunir 
prácticamente os gobernos de todo 
o mundo, e chegaron aos acordos, 
que a nós nos gustaría que foran 

debate sobre o cambio climático, 
o efecto invernadeiro, parece que 
chega o momento de actuar. E 
actuar non é reunirse e falar, 
senón, actuar é comprometerse a 
realizar os deberes. Parece 
importante que nos fixemos, 
efectivamente en seis obxectivos 
cuantificables, indicadores e os 
métodos de control e de 
transparencia. Sabemos que o 
cambio climático é un tema serio 
e a ninguén lle gusta falar das 
consecuencias que carrexa, pero 
si, nalgún momento, queremos 
actuar, temos que lembrar que 
está na orixe das crises 
humanitarias que estamos 
vivindo, hoxe en día, relacionadas 
con guerras, con fame, con 
pobreza. 
 
A nivel local, ainda que vivimos 
nunhas latitudes privilexiadas, 
temos que contar con fenómenos 
meteorolóxicos moito máis 
extremos, con danos moitísimos 
máis granves por temporal, con 
proliferación de incendios 
forestais no eido urbano, cunha 
subida do nivel do mar e, 
posiblemente, con desprazamento 
de especies comerciais de interese 
para o marisqueo e a pesca, entre 
outras consecuencias, que ata 
certo punto son impredicibles. E 
en París, acábanse de reunir 
practicamente os gobernos de 
todo o mundo, e chegaron aos 
acordos, que a nós gustaríanos 
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moitísimo máis concretos e 
vinculantes e, por suposto, 
moitísimo máis ambiciosos, pero 
non quita que nós, a nivel local, 
non utilicemos a marxe de 
maniobra que nos queda para, 
efectivamente facer os nosos 
deberes. Temos que loitan no que 
se refire ao cambio climático, a 
tres bandas.  
 
A primeira banda é a da 
mitigación,  a de efectivamente 
reducir as emisións de CO 2 e 
expandir a vexetación, de maneira 
que contribuamos a frear o 
incremento das temperaturas. 
 
A segunda banda é a de 
adaptación, porque sabemos que o 
cambio climático está en marcha. 
Nos temos que preparar como 
cidade, para que nos golpee o 
menos posible. 
 
E a terceira banda é a de aunar 
esforzos cos da cidadanía e con 
outras entidades, para que 
realmente as forzas que 
invistamos se multipliquen na 
medida do posible. 
 
Os concellos, como 
administración local, temos unhas 
competencias privilexiadas para 
contribuir a reducir as emisións e 
a aforrar enerxía. Entre outras, 
está toda a cuestión da 
rehabilitación enerxética, todo o 
que  ten que ver, con estratexias 

que foran moitísimo máis 
concretos e vinculantes e, por 
suposto, moitísimo máis 
ambiciosos, pero non quita que 
nós, a nivel local, non utilicemos 
a marxe de manobra que nos 
queda para, efectivamente facer 
os nosos deberes. Temos que 
loitan no que se refire ao cambio 
climático, a tres bandas.  
 
A primeira banda é a da 
mitigación,  a de efectivamente 
reducir as emisións de CO 2 e 
expandir a vexetación, de maneira 
que contribuamos a frear o 
incremento das temperaturas. 
 
A segunda banda é a de 
adaptación, porque sabemos que 
o cambio climático está en 
marcha. Nos temos que preparar 
como cidade, para que nos golpee 
o menos posible. 
 
E a terceira banda é a de axuntar 
esforzos cos da cidadanía e con 
outras entidades, para que 
realmente as forzas que 
invistamos multiplíquesen na 
medida do posible. 
 
Os concellos, como 
administración local, temos unhas 
competencias privilexiadas para 
contribuír a reducir as emisións e 
a aforrar enerxía. Entre outras, 
está toda a cuestión da 
rehabilitación enerxética, todo o 
que  ten que ver, con estratexias 
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de mobilidade que reduzan o uso 
do automóvil, toda a expansión de 
vexetación, vía zonas verdes-
parques e xardíns, todo o tema de 
contratación e, tamén unha 
posición privilexiada no trato coa 
cidadanía e cos sectores,  cos 
axentes da cidade, digamos. 
 
Boa mostrade esa capacidade de 
actuación, pois, son circulares e 
instruccións  que se están 
implementando xa,  desde este 
goberno, como é todo o que ten 
que ver coa compra pública 
responsable, que introduce 
cláusulas ambieantais  nos 
contratos. Introdución do criterio 
de enerxía renovable no 
subministro eléctrico  e outras 
moitas, nas que estamos 
traballando e que se farán públicas 
proximamente. 
 
Quen entenda, que a loita contra o 
cambio climático é unha renuncia, 
entendemos que se equivoca, pois, 
pode ser unha continuidade  e, 
sobre todo, cando priorizamos nas 
medidas, aquelas que repercuten 
nun benefico directo para a 
cidadanía, como pode ser  o 
saneamento enerxético das 
vivendas, para a mellora do 
confort térmico nas casas. 
 
 
Exemplos deses hai moitos; eu 
creo que deberíamos abordalos 
sen dilación. 

de mobilidade que reduzan o uso 
do automóbil, toda a expansión de 
vexetación, vía zonas verdes-
parques e xardíns, todo o tema de 
contratación e, tamén unha 
posición privilexiada no trato coa 
cidadanía e cos sectores,  cos 
axentes da cidade, digamos. 
 
Boa mostrade esa capacidade de 
actuación, pois, son circulares e 
instruccións  que se están 
implementando xa,  desde este 
goberno, como é todo o que ten 
que ver coa compra pública 
responsable, que introduce 
cláusulas ambieantais  nos 
contratos. Introdución do criterio 
de enerxía renovable no 
subministro eléctrico  e outras 
moitas, nas que estamos 
traballando e que se farán 
públicas proximamente. 
 
Quen entenda, que a loita contra 
o cambio climático é unha 
renuncia, entendemos que se 
equivoca, pois, pode ser unha 
continuidade  e, sobre todo, 
cando priorizamos nas medidas, 
aquelas que repercuten nun 
benefico directo para a 
cidadanía, como pode ser  o 
saneamento enerxético das 
vivendas, para a mellora do 
confort térmico nas casas. 
 
Exemplos deses hai moitos; eu 
creo que deberiamos abordalos 
sen dilación. 
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Por último, entendemos que na 
loita  conta o cambio climático e 
no compromiso que asumimos 
públicamente, aparecen tamén 
medidas de transparencia e de 
control  para iso. Nos 
comprometemos tamén, a 
establecer as canles oportunas, 
para informar e controlar e ser 
controladas pola cidade.  
 
Pola miña banda, nada máis.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, concelleira. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
 Grazas. 
 
En primero lugar, a dúbida que 
me xorde é unha cuestión de… 
Bueno.  A concelleira MarÍa 
García nos achegou a todos os 
Grupos Municipais, esta moción. 
Cando menos, eu e o BNG e o 
Grupo Socialista fixo achegas, e  
eu entendía que ia a ser unha 
moción conxunta. De todas 
maneiras, non ten ninguha 
importancia, a nivel de 
aprobación, porque imos a votar a 
favor, porque evidentemente, se 
fixemos achegas, é pare darlle 
para diante. Sobre todo, estamos a 

Por último, entendemos que na 
loita  conta o cambio climático e 
non compromiso que asumimos 
publicamente, aparecen tamén 
medidas de transparencia e de 
control  para iso. Nos 
comprometemos tamén, a 
establecer as canles oportunas, 
para informar e controlar e ser 
controladas pola cidade.  
 
Pola miña banda, nada máis.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, concelleira. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
 Grazas. 
 
En primeiro lugar, a dúbida que 
me xorde é unha cuestión de… 
Bo.  A concelleira María García 
nos achegou a todos os Grupos 
Municipais, esta moción. Cando 
menos, eu e o BNG e o Grupo 
Socialista fixo achegas, e  eu 
entendía que ia a ser unha moción 
conxunta.De todas maneiras, non 
ten ninguha importancia, a nivel 
de aprobación, porque imos a 
votar a favor, porque 
evidentemente, se fixemos 
achegas, é pare darlle para 
diante. Sobre todo, estamos a 
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favor, polo que falaba a propia 
concelleira, porque, do que 
supuxo o cumio de París e os 
acordos que se tomaron, porque 
non foron vinculantes, máis, 
estamos dacordo co que o 
Concello da Coruña si se vincule, 
ou si faga os seus deberes, nese 
sentido. E, pois, plasme nunha 
moción estes acordos, para loitar 
verdaderamente  contra o cambio 
climático. 
 
Nós botabamos de menos, pois, 
no mandato anterior, precisamente 
que as cuestións estivesen máis 
concretadas, precisamente que 
houbese obxectivos concretos e se 
fixese un seguimento real, 
adoptando, por exemplo, tamén é, 
pois, os estudos, os diferentes 
estudos que se foron facendo 
durante o anterior mandato. Nese 
sentido, estamos  a favor de que se  
faga, se marquen obxectivos 
anuais e se marquen indicadores e 
métodos de control anuais. 
 
 
E sobre todo que se informe á 
Comisión, de se se están 
cumprindo, ou non e que os 
Grupos da Oposición podamos 
controlar; que se vaia cumprindo 
esta moción e que  se vaian 
cumprindo eses parámetros que se 
marcan. 
 
Polo tanto estamos a favor e  nada 
máis. 

favor, polo que falaba a propia 
concelleira, porque, do que 
supuxo o cumio de París e os 
acordos que se tomaron, porque 
non foron vinculantes, máis, 
estamos dacordo co que o 
Concello da Coruña si se vincule, 
ou si faga os seus deberes nese 
sentido. E, pois, plasme nunha 
moción estes acordos, para loitar 
verdadeiramente  contra o cambio 
climático. 
 
Nós botabamos de menos, pois, 
no mandato anterior, 
precisamente que as cuestións 
estivesen máis concretadas, 
precisamente que houbese 
obxectivos concretos e se fixese 
un seguimento real, adoptando, 
por exemplo, tamén é, pois, os 
estudos, os diferentes estudos que 
se foron facendo durante o 
anterior mandato. Nese sentido, 
estamos  a favor de que se faga, 
se marquen obxectivos anuais e se 
marquen indicadores e métodos 
de control anuais. 
 
E sobre todo que se informe á 
Comisión, dese estanse 
cumprindo, ou non e que os 
Grupos da Oposición podamos 
controlar; que se vaia cumprindo 
esta moción e que  se vaian 
cumprindo eses parámetros que 
se marcan. 
 
Polo tanto estamos a favor e  
nada máis. 
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Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Muchas gracias. 
 
No hay duda de que  el clima está 
cambiando. El calentamiento 
global se está acelerando más 
rápido de lo previsto. Anécdotas 
como las del primo de Rajoy, se 
están quedando, se están 
quedando simplemente en eso. 
Muestras de irresponsabilidad de 
pasados gobernantes. 
 
Queremos, desde luego, y 
queremos y quieren así los 
ciudadanos, gobiernos que crean 
que el cambio climático es 
provocado por el hombre. Pero se 
requiere menos retórica y más 
hechos. 
 
Algunas de las medidas que hay 
que tomar pueden, resultar 
impopulares y se envían, a veces, 
señales confusas desde las 
administraciones a los ciudadanos. 
Se pide ahorro y eficiencia 
energética a todos y, al mismo 
tiempo, se invita a los ciudadanos 
a consumir. Debe haber un 
equilibrio. El objetivo, a reducir 
nuestras emisiones al mínimo 

Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Moitas grazas. 
 
Non hai dúbida de que  o clima 
está a cambiar. O quecemento 
global está a acelerarse máis 
rápido do previsto. Anécdotas 
como as do primo de Rajoy, 
estanse a quedarse, estanse a 
quedar simplemente niso. Mostras 
de irresponsabilidade de pasados 
gobernantes. 
 
Queremos, desde logo, e 
queremos e queren así os 
cidadáns, gobernos que crean que 
o cambio climático é provocado 
polo home. Pero requírese menos 
retórica e máis feitos. 
 
 
Algunhas das medidas que hai 
que tomar, poden resultar 
impopulares e envíanse, ás veces, 
sinais confusas desde as 
administracións aos cidadáns. 
Pídese aforro e eficiencia 
enerxética a todos e, ao mesmo, 
tempo convídase aos cidadáns 
para consumir. Debe haber un 
equilibrio. O obxectivo, para 
reducir as nosas emisións ao 
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posible, manteniendo desde luego 
la economía.  
 
El mundo de la energía del siglo 
XXI es sustancialmente distinto 
del que conocimos en el siglo 
pasado. En la última década, no 
pocos países han puesto en 
marcha procesos de revisión de 
sus patrones energéticos. 
Sabedores de que ello va a 
depender, en buena medida, sus 
opciones de futuro, en un marco 
de competitividad globalizada. 
Pero, siendo vital llevar a cabo la 
reformulación de los patrones 
energéticos, por las razones 
expuestas, no es menos 
importante, que esos procesos han 
de acometerse con vocación de 
ambos consensos, que es tanto, 
como garantizar su estabilidad en 
un marco temporal razonable, 
tratándose de cuestiones 
estratégicas. 
 
España debe acometer una 
imprescindible transición 
energética y desde los municipios 
debemos cooperar en ese objetivo. 
El Partido Socialista aporta, para 
ese proceso de diálogo, una 
propuesta intensamente trabajada 
durante los últimos años y 
refrendada en la última 
conferencia  política del Partido 
Socialista. 
 
Una propuesta, que quiere situar 
en el centro del protagonismo a 

mínimo posible, mantendo desde 
logo a economía.  
 
O mundo da enerxía do século 
XXI é substancialmente distinto 
do que coñecemos no século 
pasado. Na última década, non 
poucos países puxeron en marcha 
procesos de revisión dos seus 
patróns enerxéticos. Sabedores de 
que iso vai depender, en boa 
medida, as súas opcións de 
futuro, nun marco de 
competitividade globalizada. 
Pero, sendo vital levar a cabo a 
reformulación dos patróns 
enerxéticos, polas razóns 
expostas, non é menos importante, 
que eses procesos teñen que 
acometerse con vocación de 
ambos os consensos, que é tanto, 
como garantir a súa estabilidade 
nun marco temporal razoable, 
tratándose de cuestións 
estratéxicas. 
 
España debe acometer unha 
imprescindible transición 
enerxética e desde os municipios 
debemos cooperar nese obxectivo. 
O Partido Socialista achega, para 
ese proceso de diálogo, unha 
proposta intensamente traballada 
durante os últimos anos e 
referendada na última 
conferencia  política do Partido 
Socialista. 
 
Unha proposta, que quere situar 
no centro do protagonismo a 
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quienes, hasta ahora, no han sido 
más que meros sujetos pasivos de 
la política energética. Los 
ciudadanos. “Luchar contra el 
cambio energético, meter la 
ecología en nuestro ADN  es 
justo, es solidario, es progresista,    
es responsable. Esto es lo que 
tenemos que hacer, aunque nunca 
lleguemos a conocer a los 
beneficiarios de nuestra 
solidaridad”. Son palabras 
pronunciadas por nuestro 
Secretario General, en aquel 
momento, Alfredo  Pérez 
Rubalcaba en la clausura de la 
última conferencia política del 
Partido Socialista. 
 
En ese foro de reflexión, la 
Conferencia Política, se pretendió 
marcar un punto de inflexión; 
inflexión en el compromiso del 
Partido Socialista Medio 
Ambiental y se hizo, por las 
razones que exponía, entonces, 
nuestro Secretario General en sus 
palabras,  porque es justo. 
 
Los recursos naturales de un país, 
son patrimonio del conjunto de los 
ciudadanos. De los que hoy lo 
habitan y de los que lo harán en el 
futuro y no es razonable que los 
excesos de hoy se conviertan en 
privaciones para generaciones 
venideras, porque es solidario. No 
podemos asistir impasibles al 
sufrimiento de seres humanos que 
habitan las regiones  más 

quen, ata agora, non foron máis 
que meros suxeitos pasivos da 
política enerxética. Os cidadáns. 
“Loitar contra o cambio 
enerxético, meter a ecoloxía no 
noso ADN  é xusto, é solidario, é 
progresista,    é responsable. Isto 
é o que temos que facer, aínda 
que nunca cheguemos a coñecer 
aos beneficiarios da nosa 
solidariedade”. Son palabras 
pronunciadas polo noso 
Secretario Xeral, naquel 
momento, Alfredo  Pérez 
Rubalcaba ma clausura da última 
conferencia política do Partido 
Socialista. 
 
 
Nese foro de reflexión, a 
Conferencia Política, pretendeuse 
marcar un punto de inflexión; 
inflexión no compromiso do 
Partido Socialista Medio 
Ambiental e fíxose, polas razóns 
que expoñía, entón, o noso 
Secretario Xeral nas súas 
palabras,  porque é xusto. 
 
Os recursos naturais dun país, 
son patrimonio do conxunto dos 
cidadáns. Dos que hoxe o habitan 
e dos que o farán no futuro e non 
é razoable que os excesos de hoxe 
convértanse en privacións para 
xeracións vindeiras, porque é 
solidario. Non podemos asistir 
impasibles ao sufrimento de seres 
humanos que habitan as rexións  
máis vulnerables do planeta, 
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vulnerables del planeta, 
padeciendo, ya hoy, los efectos 
del calentamiento global. La 
ausencia o la existencia de un 
acuerdo internacional no diluye la 
cuota de responsabilidad de cada 
país, individualmente 
considerado, y porque es 
responsable, no podemos salir de 
esta crisis, sin la lección 
aprendida. 
 
La explotación insostenible, 
ilimitada de los recursos naturales, 
anticipa crisis futuras, que 
multiplicarán los efectos de las 
actuales. Es posible compatibilizar 
el desarrollo que genera la 
actividad económica y el empleo, 
con un uso más razonable de los 
bienes naturales que lo sustentan.  
Es más, es imprescindible hacerlo 
así, porque cada vez que el 
crecimiento sobrepase de los 
límites de la sostenibilidad, las 
crisis harán su aparición y en un 
planeta, cada vez más global, las 
consecuencias serán también más 
difíciles de gestionar.   
 
Y, ¿por qué es progresista? 
Porque no vendrá de la mano de la 
ideología liberal, una respuesta, 
un necesario reequilibrio de las 
condiciones de vida, que ahora 
exponen a realidades, 
radicalmente diversas, en los 
distintos países y continentes. O la 
humanidad es capaz de avanzar 
con decisión, hasta la superación 

padecendo, xa hoxe, os efectos do 
quentamento global. A ausencia 
ou a existencia dun acordo 
internacional non dilúe a cota de 
responsabilidade de cada país, 
individualmente considerado, e 
porque é responsable, non 
podemos saír desta crise, sen a 
lección aprendida. 
 
 
 
A explotación insustentable, 
ilimitada dos recursos naturais, 
anticipa crises futuras, que 
multiplicarán os efectos das 
actuais. É posible compatibilizar 
o desenvolvemento que xera a 
actividade económica e o 
emprego, cun uso máis razoable 
dos bens naturais que o sustentan.  
É máis, é imprescindible facelo 
así, porque cada vez que o 
crecemento exceda dos límites da 
sustentabilidade, as crises farán a 
súa aparición e nun planeta, cada 
vez máis global, as consecuencias 
serán tamén máis difíciles de 
xestionar.   
 
E, por que é progresista? Porque 
non virá da man da ideoloxía 
liberal, unha resposta, un 
necesario reequilibrio das 
condicións de vida, que agora 
expoñen a realidades, 
radicalmente diversas, nos 
distintos países e continentes. Ou 
a humanidade é capaz de avanzar 
con decisión, ata a superación da 
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del hambre y de la miseria que 
convive con el despilfarro, a la 
vista  de todos, o los conflictos 
que se atisban con preocupación 
en este siglo, alcanzará 
dimensiones insospechadas. 
 
Todas estas razones nos harán 
apoyar la moción presentada. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Polo Grupo Popular, señora 
Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Buenas tarde a todos los presentes 
y los que nos siguen por 
streaming. 
 
En diciembre de 2015, la lucha 
contra el cambio climático 
consiguió poner de acuerdo a  195 
países. Con lo cual era difícil, que 
no consiguiera ponernos de 
acuerdo, hoy, a 4 grupos 
municipales. 
 
Un acuerdo de intenciones para 
limitar el aumento de 
temperaturas del planeta. Un 
acuerdo global, para atajar el 
calentamiento desencadenado por 
el hombre, con sus emisiones de 
gases, efecto invernadero.  

fame e da miseria que convive co 
malgasto, á vista  de todos, ou os 
conflitos que se atisban con 
preocupación neste século, 
alcanzarán dimensións 
insospeitadas. 
 
Todas estas razóns farannos 
apoiar a moción presentada. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Polo Grupo Popular, señora 
Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Boas tarde a todos os presentes e 
os que nos seguen por streaming. 
 
 
En decembro de 2015, a loita 
contra o cambio climático 
conseguiu poñer dacordo a 195  
países, co cal era difícil, que non 
conseguise poñernos de acordo, 
hoxe, a 4 grupos municipais. 
 
 
Un acordo de intencións para 
limitar o aumento de 
temperaturas do planeta. Un 
acordo global, para atallar o 
quentamemento desencadeado 
polo home, coas súas emisións de 
gases, efecto invernadoiro.  
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El pacto, como decía la concejala 
de Marea, ha abierto un camino,  
pero evidentemente, no es la meta. 
 
El acuerdo del París fija, entre 
otros objetivos, elevar los flujos 
financieros, para caminar hacia un 
modelo productivo y económico, 
bajo en emisiones de gases de 
efecto invernadero, cuyo sobre 
calentamiento en la atmósfera por 
las actividades humanas ha 
desencadenado en el cambio 
climático. Como decía el 
representante de un país 
occidental, movilizar la inversión 
es fundamental para lograr una 
transición  a una economía limpia, 
cosa que no es tan sencillo,  
 
 
Por tanto, los representantes de los 
l95 países reunidos en París, y 
entiendo que todos los concejales, 
también aquí presentes, admitimos 
que el problema del cambio, no 
solo existe, sino que el aumento 
de temperatura es responsabilidad 
de todos. 
 
Por tanto, las ciudades, entre ellas 
La Coruña, tienen que jugar 
también un papel esencial en la 
puesta en marcha de una serie de 
medidas, o la consolidación de las 
ya iniciadas, que fijen el camino 
adecuado para reducir las 
emisiones de los gases de efecto 
invernadero, que contribuyen en 
empeorar la situación de calidad 

O pacto, como dicía a concelleira 
de Marea, abriu un camiño,  pero 
evidentemente, non é a meta. 
 
O acordo do París fixa, entre 
outros obxectivos, elevar os fluxos 
financeiros, para camiñar cara a 
un modelo produtivo e 
económico, baixo en emisións de 
gases de efecto invernadoiro, 
cuxo sobre quentamento na 
atmosfera polas actividades 
humanas desencadenou no 
cambio climático. Como dicía o 
representante dun país occidental, 
mobilizar o investimento é 
fundamental para lograr unha 
transición  a unha economía 
limpa, cousa que non é tan 
sinxelo,  
 
Por tanto, os representantes dos 
l95 países reunidos en París, e 
entendo que todos os concelleiros, 
tamén aquí presentes, admitimos 
que o problema do cambio, non 
só existe, senón que o aumento de 
temperatura é responsabilidade 
de todos. 
 
Por tanto, as cidades, entre elas A 
Coruña, teñen que xogar tamén 
un papel esencial na posta en 
marcha dunha serie de medidas, 
ou a consolidación das xa 
iniciadas, que fixen o camiño 
adecuado para reducir as 
emisións dos gases de efecto 
invernadoiro, que contribúen en 
empeorar a situación de calidade 
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ambiental a nivel local. 
 
En relación con la consolidación 
de las medidas ya iniciadas, 
señalar que el anterior alcalde del 
Ayuntamiento de A Coruña se 
unió en abril de 2012 al pacto del 
os alcaldes, movimiento europeo 
en el que participan las 
autoridades locales y regionales, 
que han asumido el compromiso 
voluntario de mejorar la eficiencia 
energética, utilizar fuentes de 
energía renovables en sus 
territorios y reducir las emisiones 
de CO2 en sus respectivos 
territorios. Acuerdo de pactos de 
alcalde que, si no estoy mal 
informada, ha ratificado 
recientemente el Alcalde, Xulio 
Ferreiro. 
 
Asímismo, se creó la Oficina  
contra el Cambio Climático, como 
organismo de coordinacion y que  
en la presentada por la Marea 
sigue un papel fundamental. 
 
Por tanto estamos totalmente de 
acuerdo con la moción que se ha 
presentado. De hecho era una 
moción, como decía la Concejal 
del BNG, inicialmente la íbamos a 
votar consensuada, pero no 
cambia el voto del Grupo 
Municipal Popular y sabe seguir 
trabajando en planes y programas 
municipales que aborden la 
movilidad sostenible, la gestión de 
la energía, la edificación y 

ambiental a nivel local. 
 
En relación coa consolidación 
das medidas xa iniciadas, sinalar 
que o anterior alcalde do 
Concello da Coruña uniuse en 
abril de 2012 ao pacto dos 
alcaldes, movemento europeo no 
que participan as autoridades 
locais e rexionais, que asumiron o 
compromiso voluntario de 
mellorar a eficiencia enerxética, 
utilizar fontes de enerxía 
renovables nos seus territorios e 
reducir as emisións de CO2 nos 
seus respectivos territorios. 
Acordo de pactos de alcalde que, 
se non estou mal informada,  
ratificou recentemente o Alcalde, 
Xulio Ferreiro. 
 
 
Así mesmo, creouse a Oficina  
contra o Cambio Climático, como 
organismo de coordinacion e que  
na presentada pola Marea segue 
un papel fundamental. 
 
Por tanto estamos totalmente de 
acordo coa moción que se 
presentou. De feito era unha 
moción, como dicía a Concelleira 
do BNG, inicialmente iámola a 
votar consensuada, pero non 
cambia o voto do Grupo 
Municipal Popular e sabe seguir 
traballando en plans e programas 
municipais que aborden a 
mobilidade sustentable, a xestión 
da enerxía, a edificación e 
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planificación urbana, la gestión de 
residuos, la participación y 
sensibilidad ciudadana, la 
cooperación al desarrollo y otros 
planes y acciones dirigidos a los 
sectores industrial y comercial.  
 
 
Me gustaría insistir, ya para 
terminar, en el ámbito de la 
participación y sensibilización 
ciudadana, con la necesidad de 
abordar, como creo que está 
previstos,  programas 
educacionales e incentivos que 
favorezcan el transporte público,  
gestión de residuos y reciclaje y el 
fomento de energías renovables. 
 
El Grupo Municipal Popular, 
colaborará con los planes y 
programas municipales que 
favorezcan la reducción de 
emisiones  de gases de efecto 
invernadero, como no podría ser 
de otra manera. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Lendoiro. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
 

planificación urbana, a xestión de 
residuos, a participación e 
sensibilidade cidadá, a 
cooperación ao desenvolvemento 
e outros plans e accións dirixidos 
aos sectores industrial e 
comercial.  
 
Gustaríame insistir, xa para 
terminar, no ámbito da 
participación e sensibilización 
cidadá, coa necesidade de 
abordar, como creo que está 
previstos,  programas 
educacionales e incentivos que 
favorezan o transporte público,  
xestión de residuos e reciclaxe e o 
fomento de enerxías renovables. 
 
O Grupo Municipal Popular, 
colaborará cos plans e programas 
municipais que favorezan a 
redución de emisións  de gases de 
efecto invernadoiro, como non 
podería ser doutra maneira. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Lendoiro. 
 
Procedemos á votación dá 
moción. 
 
Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
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Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la segunda 
moción o presentada por el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Mare Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pois, queda tamén aprobada por 
unanimidade. 
 
14 – Moción del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
sobre el cambio climático 
 

Acuerdo 
 

1. Establecer anualmente 
obxectivos concretos, indicadores  
e métodos de control na redución 

Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a segunda 
moción ou presentada polo Grupo 
Municipal de Marea Atlántica, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Mare Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pois, queda tamén aprobada por 
unanimidade. 
 
14 - Moción do Grupo Municipal 
de Marea Atlántica sobre o 
cambio climático 
 

Acordo 
 
1. Establecer anualmente 
obxectivos concretos, indicadores  
e métodos de control na redución 
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da pegada de carbono-redución de 
emisións, expansión das enerxías 
renovables e incremento da 
vexetación- con vistas a cumprir 
os acordos do Pacto dos Alcaldes. 
Para iso analizaranse os 
obxectivos definidos por outras 
entidades gobernamentais e non 
gobernamentais como  a FEMP, a 
FEGAMP, o Seminario 
Permanente de Cambio Climático 
e outras. 
 
2. Elaborar un plan de adaptación 
ao cambio climático con análise 
de riscos e medidas preventivas. 
 
 
3. Ampliar a Oficina de Cambio 
Climático con representantes de 
todas as Concellerías en aras de 
integrar a loitar contra o cambio 
climático nas ordenanzas, 
estratexias e contratación pública 
de todas as áreas de goberno, de 
maneira especial na rexeneración 
urbana, a mobilidade, a economía, 
o consumo, a educación e a 
participación cidadá, revisando e 
aplicando a Estratexia de Cambio 
Climático 2014-2020, que se 
actualizará regularmente. A 
Comisión Informativa de Medio 
Ambiente informará 
periodicamente sobre o traballo da 
Oficina de Cambio Climático aos 
partidos políticos. 
 
4. Establecer canles que aseguren 
a transparencia e faciliten a 

da pegada de carbono-redución 
de emisións, expansión das 
enerxías renovables e incremento 
da vexetación- con vistas a 
cumprir os acordos do Pacto dos 
Alcaldes. Para iso analizaranse 
os obxectivos definidos por outras 
entidades gobernamentais e non 
gobernamentais como  a FEMP, a 
FEGAMP, o Seminario 
Permanente de Cambio Climático 
e outras. 
 
2. Elaborar un plan de 
adaptación ao cambio climático 
con análise de riscos e medidas 
preventivas. 
 
3. Ampliar a Oficina de Cambio 
Climático con representantes de 
todas as Concellerías en aras de 
integrar a loitar contra o cambio 
climático nas ordenanzas, 
estratexias e contratación pública 
de todas as áreas de goberno, de 
maneira especial na rexeneración 
urbana, a mobilidade, a 
economía, o consumo, a 
educación e a participación 
cidadá, revisando e aplicando a 
Estratexia de Cambio Climático 
2014-2020, que se actualizará 
regularmente. A Comisión 
Informativa de Medio Ambiente 
informará periodicamente sobre o 
traballo da Oficina de Cambio 
Climático aos partidos políticos. 
 
4. Establecer canles que aseguren 
a transparencia e faciliten a 
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participación cidadá no control e o 
reforzo da loita contra o cambio 
climático. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Moción da Marea sobre San Pedro 
de Visma. 
 

Intervenciones 
 

Persidencia 
 
Moción da Marea sobre San Pedro 
de Visma. 
 
Tercera.- Moción del Grupo 
Municipal de la  Marea sobre 
San Pedro de Visma. 
 
Señor Sande García  
 
Si, logo do novo acordo adoptado 
pola Federación Galega de Fútbol, 
o pasado día 30 de decembro de 
2015, solicitamos: 
 
1º.-Instar á Federación Galega de 
Fútbol, a que, respecte os acordos 
adoptados  polas dúas partes e 
formalizados no convenio de 2012 
e na posterior concesión 
municipal outorgada con licenza 
de obra de decembro de 2014. 
 
2º.-Instar á Federación Galega de 
Fútbol a que manteña e constrúa a 
súa sede central prevista na cidade 

participación cidadá no control e 
o reforzo da loita contra o cambio 
climático. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moción da Marea sobre San 
Pedro de Visma. 
 

Intervencións 
 

Persidencia 
 

Moción da Marea sobre San 
Pedro de Visma. 
 
Terceira.- Moción do Grupo 
Municipal da  Marea sobre San 
Pedro de Visma. 
 
Señor Sande García  
 
Si, logo do novo acordo adoptado 
pola Federación Galega de 
Fútbol, o pasado día 30 de 
decembro de 2015, solicitamos: 
 
1º.-Instar á Federación Galega de 
Fútbol, a que, respecte os acordos 
adoptados polas dúas partes e 
formalizados no convenio de 2012 
e na posterior concesión 
municipal outorgada con licenza 
de  obra de decembro de 2014. 
 
2º.-Instar á Federación Galega de 
Fútbol a que manteña e constrúa 
a súa sede central prevista na 
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da Coruña, de conformidade cos 
acordos e condicións pactadas e 
estabelecidas. 
 
 
3º.-No caso de non cumprir a 
Federación Galega de Fútbol cos 
compromisos recollidos no 
convenio asinado en 2012 e na 
concesión demanial gratuíta, 
ínstase ao goberno municipal ao 
exercicio das súas competencias 
en relación coa extinción da 
concesión e reversión dos terreos, 
asi como  da esixencia á FGF dos 
danos e perxuízos derivados do 
incumprimento do pactado e 
acordado. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Votación de la urgencia de la  
tercera moción presentada por 
el Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) 
 
Sometida por la Presidencia la 
presente moción a la preceptiva 
declaración de la urgencia, se 
produce el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Mare Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 

cidade da Coruña, de 
conformidade cos acordos e 
condicións pactadas e 
estabelecidas. 
 
3º.-No caso de non cumprir a 
Federación Galega de Fútbol cos 
compromisos recollidos no 
convenio asinado en 2012 e na 
concesión demanial gratuíta, 
ínstase ao goberno municipal ao 
exercicio das súas competencias 
en relación coa extinción da 
concesión e reversión dos terreos, 
asi como  da esixencia á FGF dos 
danos e perxuízos derivados do 
incumprimento do pactado e 
acordado. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Votación da urxencia da  terceira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) 
 
Sometida pola presidencia a 
presente moción á preceptiva 
declaración da urxencia, 
prodúcese o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Mare Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
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del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Ten a palabra de novo o señor 
Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Ben. 
 
Temos abondantes e, casi diría, 
monocordes antecedentes, sobre 
esta moción. Hai unha xuntanza 
en agosto coa Xunta directiva da 
Federación, neste mesmo 
Concello. 
 
Unha moción aprobada por 
unanimidade en outubro, neste 
Pleno, e logo de meses diriamos 
de desinformación, incluso de 
ambigüedade federativa, nos que 
o Concello, por certo, concedía 
facilidades para o remate da obra, 
de xeito unilateral, o pasado 30 de 
decembro a Federación Galega de 
Fútbol, presidida por Rafael 

do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Ten a palabra de novo o señor 
Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Ben. 
 
Temos abondantes e, case diría, 
monocordes antecedentes, sobre 
esta moción. Hai unha xuntanza 
en agosto coa Xunta directiva da 
Federación, neste mesmo 
Concello. 
 
Unha moción aprobada por 
unanimidade en outubro, neste 
Pleno, e logo de meses diriamos 
de desinformación, mesmo de 
ambigüedade federativa, nos que 
o Concello, por certo, concedía 
facilidades para o remate da 
obra, de xeito unilateral, o 
pasado 30 de decembro a 
Federación Galega de Fútbol, 
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Louzan, establecía na súa 
asamblea un punto na orde do día, 
onde se transformaban os acordos, 
presentes no convenio e na propia 
concesión administrativa, 
eliminando a construcción da 
sede, en San Pedro de Visma, 
engadindo como sustituto ao 
proxecto existente, un local 
alugado en Someso. 
 
 
Non se especificaba se ese espazo 
ia a servir de sede central 
federativa, tal e como estaba 
acordado, porque ao tempo, tamén 
se proponían melloras noutras 
sedes, sen diferenciar, digamos, 
esas sedes, territoriais ou locais. 
 
 
Isto, había un complemento dos 
acordos adoptados no convenio, 
asinado polo anterior alcalde da 
Coruña, don Carlos Negreira e o 
presidente da Federación Galega 
de Fútbol, na altura, don José 
García Liñares, así como a 
expresa aceptación da concesión, 
outorgada polo Concello. Unha 
concesión aceptada pola 
Federación Galega, na que se 
incorporaban as determinacións e 
compromisos de dito convenio. 
Intentando así sintetizar.  
 
Entendemos que son varios os 
aspectos graves e que trataremos 
de transmitir, presumiblemente 
neste asunto. Primeiro, a absoluta 

presidida por Rafael Louzan, 
establecía na súa asemblea un 
punto na orde do día, onde 
transformábanse os acordos, 
presentes no convenio e na propia 
concesión administrativa, 
eliminando a construción da sede 
en San Pedro de Visma, 
engadindo como substituto ao 
proxecto existente, un local 
alugado en Someso. 
 
Non se especificaba se ese espazo 
ia a servir de sede central 
federativa, tal e como estaba 
acordado, porque ao tempo, 
tamén propoñíanse melloras 
noutras sedes, sen diferenciar, 
digamos, esas sedes, territoriais 
ou locais. 
 
Isto, había un complemento dos 
acordos adoptados no convenio, 
asinado polo anterior alcalde da 
Coruña, don Carlos Negreira e o 
presidente da Federación Galega 
de Fútbol na altura, don José 
García Liñares, así como a 
expresa aceptación da concesión 
outorgada, polo Concello. Unha 
concesión aceptada pola 
Federación Galega, na que se 
incorporaban as determinacións e 
compromisos de dito convenio. 
Tentando así sintetizar.  
 
Entendemos que son varios os 
aspectos graves e que trataremos 
de transmitir, presumiblemente 
neste asunto. Primeiro, a absoluta 
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ausencia de diálogo ou 
comunicación que acompaña a 
esta decisión, unilateral da 
Federación, e ocasiona, o que 
diriamos, este exercicio de 
deslealdade. Os acordos ou 
decisións, cando hai dúas partes, 
sobra dicir, que deben ser 
compartidos, e só soubemos, a 
través de técnicos e 
colaboradores, deste punto da 
orde do día, da súa asamblea, e a 
decisión final chega literamente 
pola prensa. 
 
Una mágoa, nese sentido. Hai que 
dicir, que este goberno solicitou 
unha cita coa presidencia da 
Federación e agardamos resposta 
para esa xuntanza. 
 
 
E segundo, a deliberada 
desinformación, diriamos, que 
conleva, ademais demagoxia e 
palabrería. Fálase de obras de 
magnitude, de contías que 
deberon e puideron ser valoradas 
hai moito tempo, e sen necesidade 
de ser moi previsores, previsores, 
francamente, nun asunto que 
entendemos que estaba bastante 
claro desde o inicio. Se había 
algún problema económico, ben 
podería ser plantexado ou falado. 
 
Isto me recorda, que unha vez 
escoitei un comentario político, 
diría, irónico, non moi sofisticado, 
pero lapidario, que describía, por 

ausencia de diálogo ou 
comunicación que acompaña a 
esta decisión, unilateral da 
Federación, e ocasiona o que 
diriamos, este exercicio de 
deslealdade. Os acordos ou 
decisións, cando ten dúas partes, 
sobra dicir, que deben ser 
compartidos, e só soubemos, a 
través de técnicos e 
colaboradores, deste punto da 
orde do día, da súa asamblea, e a 
decisión final chega literamente 
pola prensa. 
 
Unha mágoa, nese sentido. Hai 
que dicir que este goberno 
solicitou unha cita coa 
presidencia da Federación e 
agardamos resposta para esa 
xuntanza. 
 
E segundo, a deliberada 
desinformación, diriamos, que 
conleva, ademais demagoxia e 
palabrería. Fálase de obras de 
magnitude, de contías que 
deberon e puideron ser valoradas 
ten moito tempo, e sen necesidade 
de ser moi previsores, previsores, 
francamente, nun asunto que 
entendemos que estaba bastante 
claro desde o inicio. Se había 
algún problema económico, ben 
podería ser plantexado ou falado. 
 
Isto me recorda, que unha vez 
escoitei un comentario político, 
diría, irónico, non moi 
sofisticado, pero lapidario, que 
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certo, un intento de renovación 
fracasado do  socialismo. A frase 
dicía: 
 
“La tercera vía es la cuneta” 
 
E, bueno, pensamos en Giddens, 
Blair,… hoxe, que é un día, 
ademais,  que importa moito, aquí, 
o inglés, neste Pleno, polo que 
parece de traición ao socialismo. 
E  aproveito a digresión, porque 
aquí, todo o mundo aproveita as 
digresión. Como recordatorio, 
todo o noso agarimo a outro 
cidadán británico, infinitamente 
moito máis famoso, falecido hoxe, 
David Bowie. Ou creo que é un 
pracer, que o coñecemento, 
tamén,  e sensibilidade podan, en 
última instancia, coa barbarie. 
Alguen que non falaba de fogo 
amigo, nin danos colaterales. E fin 
da digresión. O que avisa non é 
traidor. Ou sexa, paso. 
 
 
Esta terceira vía, que é a que me 
interesaba, é a vía da cuneta, da 
nada, da tracción permanente, do 
camiño a ningunha parte é que, 
escollido, creo pola directiva da 
Federación Galega de Fútbol e 
reforza a nosa intención. A nosa 
intención de rematar con tantas 
conductas arraigadas e irregulares, 
cos convenios de servilletas, 
chapuzas e os apaños, como 
pretende ser esta saída federativa. 
 

describía, por certo, un intento de 
renovación fracasado do  
socialismo. A frase dicía: 
 
“A terceira vía é a cuneta” 
 
E, bo, pensamos en Giddens, 
Blair,…hoxe, que é un día, 
ademais,  que importa moito, 
aquí, o inglés, neste Pleno, polo 
que parece de traizón ao 
socialismo. E  aproveito a 
digresión, porque aquí, todo o 
mundo aproveita as disgresións. 
Como recordatorio, todo o noso 
agarimo a outro cidadán 
británico, infinitamente moito 
máis famoso, falecido hoxe, David 
Bowie. Ou creo que é un pracer, 
que o coñecemento, tamén,  e 
sensibilidade podan, en última 
instancia, coa barbarie. Alguen 
que non falaba de fogo amigo, nin 
danos colaterais. E fin da 
digresión. O que avisa non é 
traidor. Ou sexa, paso. 
 
Esta terceira vía que é a que me 
interesaba, é a vía da cuneta, da 
nada, da tracción permanente, do 
camiño a ningunha parte é que, 
escollido, creo pola directiva da 
Federación Galega de Fútbol e 
reforza a nosa intención. A nosa 
intención de rematar con tantas 
condutas arraigadas e 
irregulares, cos convenios de 
servilletas, chapuzas e os apaños, 
como pretende ser esta saída 
federativa. 
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O presidente da Federación 
Galega de Fútbol chega a falar 
posteriormente, á  asamblea, de 
informes xurídicos que 
descoñecemos, ou non nos 
enviaron. Dun préstamo que non 
ten constancia documental e, 
entendemos que esto forma parte 
desa deliberada desinformación. 
 
O terceiro punto, o terceiro 
aspecto, a ambigüedade, carencia, 
ou falta de claridade, pode 
interpretarse en crave política, 
desde logo, en crave de interese 
territorial.  
 
Como dicía ao inicio, a decisión 
tomada pola Federación, en 
ningún momento resolve a sede. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si, disculpa, acabo rápido. 
 
Que a Sede Central Galega, vai a 
estar aquí. 
 
A las veinte horas y veintinueve 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Fraga Sáenz. 
 
E último punto e, realmente, o que 
ten máis enjundia, a falta de 
respecto á legalidade. Temos uns 
antecedentes únicos, claros, 

O presidente da Federación 
Galega de Fútbol chega a falar 
posteriormente, á  asemblea, de 
informes xurídicos que 
descoñecemos, ou non nos 
enviaron. Dun préstamo que non 
ten constancia documental e, 
entendemos que isto forma parte 
desa deliberada desinformación. 
 
O terceiro punto, o terceiro 
aspecto, a ambigüedade, 
carencia, ou falta de claridade, 
pode interpretarse en crave 
política, desde logo, en crave de 
interese territorial.  
 
Como dicía ao inicio, a decisión 
tomada pola Federación en 
ningún momento resolve a sede. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si, desculpa, acabo rápido. 
 
Que a Sede Central Galega, vai 
estar aquí. 
 
Ás vinte horas e vinte e nove 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Fraga Sáenz. 
 
E último punto  e, realmente, o 
que ten máis enxunlla, a falta de 
respecto á legalidade. Temos uns 
antecedentes únicos, claros, 
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protocolo de intencións, 
concesións administrativas, 
cambio de cualificación, 
outorgamento de licenza. E moi 
fácil ter dereitos, non obrigas e 
cremos, que os convenios de 
protocolos de colaboración, si é 
certo que están, as veces, suxeitos 
a prácticas e regulacións legais 
moi amplas, pero que neste caso, 
vai acompañados, ademáis, dunha 
concesión administrativa, unha 
concesión de parcelas con obrigas 
de ambos, que entendemos, que 
non deixa lugar a dúbidas, e que 
esta corporación pode solicitar e, 
como se dixo, parece transmitido 
na moción, responsabilidades 
patrimoniais á Federación, por 
medio dunha demanda 
contencioso-administrativa, na 
que podría solicitar indemnización 
económica por danos e prexuízos, 
con independencia da revogación 
da concesión administrativa por 
manifesto incumprimento da 
Federación. 
 
 
E catro grupos políticos 
defendéronse  logo da asamblea 
que… 
 
Presidencia 
 
Vai xa rematando, concelleiro, por 
favor. 
 
Señor Sande García 
 

protocolo de intencións, 
concesións administrativas, 
cambio de cualificación, 
outorgamento de licenza. E moi 
fácil ter dereitos, non obrigas e 
cremos, que os convenios de 
protocolos de colaboración, se é 
certo que están, as veces, suxeitos 
a prácticas e regulacións legais 
moi amplas, pero que neste caso, 
vai acompañados, ademáis, 
dunha concesión administrativa, 
unha concesión de parcelas con 
obrigas de ambos, que 
entendemos, que non deixa lugar 
a dúbidas, e que esta corporación 
pode solicitar e, como se dixo, 
parece transmitido na moción, 
responsabilidades patrimoniais á 
Federación, por medio dunha 
demanda contencioso-
administrativa, na que podería 
solicitar indemnización 
económica por danos e prexuízos, 
con independencia da revogación 
da concesión administrativa por 
manifesto incumprimento da 
Federación. 
 
E catro grupos políticos 
defendéronse  logo da asemblea 
que… 
 
Presidencia 
 
Vai xa rematando, concelleiro, 
por favor. 
 
Señor Sande García 
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A última frase.  
 
Ante outra decisión unánime en 
defensa da cidade. 
 
Grazas e desculpas por pasarme 
do tempo. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Está claro que a Federación 
Galega de Fútbol, xa hai tempo, 
en concreto, desde a toma de 
posesión do señor Louzan, como é 
presidente da Federación, que non 
ten pensado cumprir co convenio. 
 
 
Por que o digo? Porque en xaneiro 
de dous mil quince, o señor 
Louzan saiu publicamente 
decindo, que era probable que a 
Federación Galega non tivese 
aquí, na Coruña, a súa sede, 
saltándose, completamente, o  que 
establece o convenio, ou o 
protocolo de colaboración, como 
se lle queira chamar. Igualmente é 
un convenio. E tamén, saltándose 
o que establece a concesión 
demanial e  gratuita. 
 

A última frase.  
 
Ante outra decisión unánime en 
defensa da cidade. 
 
Grazas e desculpas por pasarme 
do tempo. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra doa Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Está claro que a Federación 
Galega de Fútbol, xa hai tempo, 
en concreto, desde a toma de 
posesión do señor Louzan, como é 
presidente da Federación, que 
non ten pensado cumprir co 
convenio. 
 
Por que o digo? Porque en 
xaneiro de dous mil quince, o 
señor Louzan saiu publicamente 
decindo, que era probable que a 
Federación Galega non tivese 
aquí, na Coruña, a súa sede, 
saltándose,completamente,  o  que 
establece o convenio, ou o 
protocolo de colaboración como 
se lle queira chamar. Igualmente 
é un convenio. E tamén, 
saltándose o que establece a 
concesión demanial e  gratuíta. 
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Polo tanto, non é unha novidade… 
 
 
A las veinte horas y treinta y 
cuatro minutos entra en el Salón 
de Sesiones la señora Fraga 
Sáenz. 
 
… isto que está dicindo a 
Federación Galega de Fútbol. Xa 
o dixen en varias ocasións. Se 
cadra, agora o culme é, pois, esa 
asamblea na que deciden 
unilateralmente saltarse un 
convenio, cando saben que iso 
non pode facerse. E ademais, 
agora cumpre, que o concello da 
Coruña diga que iso non se pode 
facer. E estariamos dando, pois, 
unha mala menxase á cidadanía, 
ás federacións e ás asociación, se 
permitisimos que a Federación 
Galega de Fútbol, incumprise este 
convenio e se fose de rositas, 
como se adoita a dicir. 
 
Por que o digo? Porque este 
convenio coa Federación Galega 
de Fútbol ten costado muito a este 
concello, muito. 
 
Empezamos pola cesión dos 
terreos municipais, que no seu 
momento, nós cualificamos como 
un agasallo á Federación Galega 
de Fútbol e, finalmente, pois, 
mira, estamos pagando ese 
agasallo. Eran terreos públicos 
que se lle cederon á Federación 
Galega de Fútbol,  en concreto, 

Polo tanto, non é unha 
novidade… 
 
Ás vinte horas e trinta e catro 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Fraga Sáenz. 
 
 
…isto que está dicindo a 
Federación Galega de Fútbol. Xa 
o dixen en varias ocasións. Se 
cadra, agora o culme é, pois, esa 
asemblea na que deciden 
unilateralmente saltarse un 
convenio, cando saben que iso 
non pode facerse. E ademais, 
agora cumpre, que o concello da 
Coruña diga que iso non se pode 
facer. E estariamos dando, pois, 
unha mala menxase á cidadanía, 
ás federacións e ás asociacións se 
permitisemos que a Federación 
Galega de Fútbol, incumprise este 
convenio e se fose de rosiñas, 
como se adoita a dicir. 
 
Por que o digo? Porque este 
convenio coa Federación Galega 
de Fútbo, ten costado muito a este 
concello, muito. 
 
Empezamos pola cesión dos 
terreos municipais, que no seu 
momento nós cualificamos como 
un agasallo á Federación Galega 
de Fútbol e, finalmente, pois, 
mira, estamos a pagar ese 
agasallo. Eran terreos públicos 
que se lle cederon á Federación 
Galega de Fútbol,  en concreto, 
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unha parcela para a construcción 
da súa sede. Por iso se fiso esa 
concesión demanial gratuita. Pero 
é que ademáis, o Concello da 
Coruña, construiu, por valor de 
máis de seiscentos mil euros, os 
accesos a esas parcelas e ,polo 
tanto, o Concello da Coruña ten 
gastado muito, neste convenio. E 
era tamén, un dos compromisos, 
que o Concello da Coruña, que se 
recollen por parte do Concello da 
Coruña, neste convenio. Polo 
tanto se o Concello da Coruña 
cumpriu, agora tócalle comprir a 
Federación. Se a Federación non 
cumpre, o que hai que facer é, 
pois, executar o que temos neste 
terceiro punto, desta moción, que  
a min paréceme importantísimo, 
porque reitero, non se pode lanzar 
a mensaxe de que aquí se poden 
asinar protocolos de colaboración 
que, ainda por riba, teñen un custo 
para o Concello e despois, decidir, 
cando se queira e unilateralmente, 
que non se cumpren, fancedo un 
dano, por suposto as arcas 
municipais, e a este Concello. 
 
 
E, polo tanto, especialmente 
importante é ese punto terceiro, se 
non se cumpre os concellos 
volven a cidadanía da Coruña, 
volven ao Concello da Coruña e 
espero que non se lle dea moito 
prazo, á Federación Galega de 
Fútbol para cumprir con isto, 
porque xa digo que levan desde 

unha parcela para a construción 
da súa sede. Por iso se fiso esa 
concesión demanial gratuíta. 
Pero é que ademáis, o Concello 
da Coruña, construíu, por valor 
de máis de seiscentos mil euros, 
os accesos a esas parcelas e, polo 
tanto, o Concello da Coruña ten 
gastado muito, neste convenio. E 
era tamén, uns dos compromisos 
que o Concello da Coruña, que se 
recollen por parte do Concello da 
Coruña, neste convenio. Polo 
tanto se o Concello da Coruña 
cumpriu, agora tócalle comprir a 
Federación. Se a Federación non 
cumpre, o que hai que facer é, 
pois, executar o que temos neste 
terceiro punto desta moción, que  
a min paréceme importantísimo, 
porque reitero, non se pode 
lanzar a mensaxe de que aquí se 
poden asinar protocolos de 
colaboración que, ainda por riba 
teñen un custo para o Concello e 
despois, decidir, cando se queira 
e unilateralmente, que non se 
cumpren, fancendo un dano, por 
suposto as arcas municipais, e a 
este Concello. 
 
E, polo tanto, especialmente, 
importante,  é ese punto terceiro, 
se non se cumpre os concellos 
volven a cidadanía da Coruña, 
volven ao Concello da Coruña e 
espero que non se lle dea moito 
prazo, á Federación Galega de 
Fútbol para cumprir con isto, 
porque xa digo que levan desde 
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xaneiro de 2015 con estas 
intencións á volta.  
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias, señor Ferreiro. 
 
Da gusto señor Sande, escucharle 
a usted pronunciar en inglés. De 
hecho, nos gusta tanto escuchar su 
pronunciación que nos gustaría 
que jóvenes de esta ciudad… 
 
 
A las veinte horas y treinta y 
siete minutos se ausenta del 
Salón de  Sesiones la señora 
Cameán Calvete. 
 
… también pudieran aprender a 
hablar inglés, como usted y 
entender las canciones de Bowie. 
Es, ni más, ni  menos que eso, 
justamente eso. 
 
Efectivamente, vamos a respaldar 
esta moción. Lo dijimos en su día. 
La señora Veira acaba de hablar 
de un momento que se produjo en 
este Pleno, en la anterior 
legislatura, que era precisamente, 

xaneiro de 2015 con estas 
intencións á volta.  
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor Ferreiro. 
 
Dá gusto señor Sande, escoitarlle 
a vostede pronunciar en inglés. 
De feito, gústanos tanto escoitar a 
súa pronunciación que nos 
gustaría que xovenes desta 
cidade… 
 
Ás vinte horas e trinta e sete 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións  a señora Cameán 
Calvete. 
 
… tamén puidesen aprender a 
falar inglés, como vostede e 
entender as cancións de Bowie. É, 
nin máis, nin  menos que iso, 
xustamente iso. 
 
Efectivamente, imos apoiar esta 
moción. Dixémolo no seu día. A 
señora Veira acaba de falar dun 
momento que se produciu neste 
Pleno, na anterior lexislatura, que 
era precisamente, cando, 
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cuando, de alguna manera, se le 
regalaba o se le hacía un regalo 
del Patrimonio Municipal, 
precisamente, a la Federación 
Gallega de Fútbol, en aquel 
momento presidida por nuestro 
compañero, el hoy alcalde de 
Cerceda, Pepe Liñares.  
 
Nosotros votamos a favor de 
aquella cesión, porque 
entendíamos que en primer lugar, 
bueno, pues, que era de interés 
para la ciudad. No sólo el 
mantenimiento de la sede, sino la 
creación de esos campos, que 
ayudasen también a despejar y a 
incrementar el número de horas 
para entrenamientos que podían 
tener. 
 
En segundo lugar que era lógico 
que se mantuviera aquí la sede y 
que si la Federación necesitaba un 
edificio, bueno, en el que reunir 
todos los servicios, estaba bien. Y 
además era una buena manera de 
completar, de rematar esa zona de 
San Pedro de Visma, ese parque 
de Adolfo Suárez, que finalmente 
se hizo. Pero también, enseguida 
alertamos que en la campaña 
electoral de la Federación Galega 
de Fútbol. El señor Louzán por 
donde fue, fue prometiendo, 
justamente,  lo contrario, fue 
prometiendo que se llevaba la 
sede de la ciudad. 
 
 

dalgunha maneira, regalábaselle 
ou se lle facía un agasallo do 
Patrimonio Municipal, 
precisamente, á Federación 
Galega de Fútbol, naquel 
momento presidida polo noso 
compañeiro, o hoxe alcalde de 
Cerceda, Pepe Liñares.  
 
Nós votamos a favor daquela 
cesión, porque entendiamos que 
en primeiro lugar, bo, pois, que 
era de interese para a cidade. 
Non só o mantemento da sede, 
senón a creación deses campos, 
que axudasen tamén a despexar e 
a incrementar o número de horas 
para adestramentos que podían 
ter. 
 
 
En segundo lugar que era lóxico 
que se mantivese aquí a sede e 
que se a Federación necesitaba 
un edificio, bo, no que reunir 
todos os servizos, estaba ben. E 
ademais era unha boa maneira de 
completar, de rematar esa zona 
de San Pedro de Visma, ese 
parque de Adolfo Suárez, que 
finalmente se fixo. Pero tamén, 
enseguida alertamos que na 
campaña electoral da Federación 
Galega de Fútbol. O señor 
Louzán por onde foi, foi 
prometendo, xustamente,  o 
contrario, foi prometendo que 
levaba a sede da cidade. 
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Y nosotros vamos a respaldar esta 
moción por tres cuestiones: 
 
Primero, porque hacen falta… 
Porque hay un convenio legal 
firmado y hay que respetarlo y 
además a la institución municipal 
no se la puede ningunear. Ni se 
puede enterar por el periódico. 
Tendrán que hablar, negociar lo 
que haga falta, los plazos, como 
sea. 
 
Segundo, porque no hay ningún 
motivo objetivo para que la 
Federación Galega de Fútbol se 
vaya de esta ciudad, que es la 
ciudad que aporta más número de 
practicantes, de aficionados, ya 
saben entre cinco y siete mil 
licencias. Niños y niñas, jóvenes, 
mayores, practican todos los fines 
de semana y todas las semanas el 
fútbol. 
 
En tercer lugar, porque la tanto la 
FAG, como los clubes, como el 
propio Ayuntamiento en el pasado 
lejano, en el pasado reciente, y en 
este momento, han demostrado 
sobrada capacidad para gestionar 
las áreas de deportes, para ayudar 
y promover el deporte en la 
ciudad. Por lo tanto, creemos que 
la ciudad lo merece y no hay 
ninguna. Cosa diferente,es que se 
quiera hacer el edificio más 
grande, más pequeño o que no 
tengan dinero para el edificio y se 
pida prórrogar. 

E nós imos apoiar esta moción 
por tres cuestións: 
 
Primeiro, porque fan falta… 
Porque hai un convenio legal 
asinado e hai que respectalo e 
ademais á institución municipal 
non lla pode ningunear. Nin se 
pode decatar polo xornal. Terán 
que falar, negociar o que faga 
falta, os prazos, como sexa. 
 
 
Segundo, porque non hai ningún 
motivo obxectivo para que a 
Federación Galega de Fútbol se 
vaia desta cidade, que é a cidade 
que achega máis número de 
practicantes de afeccionados, xa 
saben entre cinco e sete mil 
licencias. Nenos e nenas, novos, 
maiores, practican todos os fins 
de semana e todas as semanas o 
fútbol. 
 
En terceiro lugar, porque a tanto 
a FAG, como os clubs, como o 
propio Concello no pasado 
afastado, no pasado recente, e 
neste momento, demostraron 
sobrada capacidade para 
xestionar as áreas de deportes, 
para axudar e promover o 
deporte na cidade. Por tanto, 
cremos que a cidade o merece e 
non hai ningunha. Cousa 
diferente é que se queira facer o 
edificio máis grande, máis 
pequeno ou que non teñan diñeiro 
para o edificio e se  poida 
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En definitiva, nosotros creemos 
que el único, el único motivo por 
el que se está haciendo eso, es por 
una promesa electoral del señor 
Louzán y, por lo tanto, vamos a 
votar a favor y,  si me permiten 
además, yo les voy a pedir a 
ustedes, al Grupo Popular, que le 
digan al señor Louzán que decaiga 
de su actitud, porque no debe 
hacer esto, por cierto, insisto, no 
es una cuestión de localismos, es 
una cuestión de cumplir los 
compromisos y es una cuestión de 
que,  en está ciudad no hay ningún 
motivo objetivo, para que se lleve 
la sede  de la Federación Gallega 
de esta ciudad.Ninguno que no sea 
que le habrá dicho, no sé cuántos 
clubes de Pontevedra o de 
Ourense, si me votais a mí, la sede 
se vuelve para otro lugar. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Barcón. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Bien. 
 
Buenas tardes de nuevo. 
 

prorrogar. 
 
En definitiva, nós cremos que o 
único, o único motivo polo que se 
está facendo iso, é por unha 
promesa electoral do señor 
Louzán e, por tanto, imos votar a 
favor e,  se me permiten ademáis, 
eu voulles pedir a vostedes, ao 
Grupo Popular, que lle digan ao 
señor Louzán que decaia da súa 
actitude, porque non debe facer 
isto, por certo, insisto, non é unha 
cuestión de localismos, é unha 
cuestión de cumprir os 
compromisos e é unha cuestión de 
que, en está cidade non hai 
ningún motivo obxectivo, para 
que leve a sede  da Federación 
Galega desta cidade. Ningún que 
non sexa que lle diría, non sei 
cantos clubs de Pontevedra ou de 
Ourense, se me votades a min, a 
sede volve para outro lugar. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Ben. 
 
Boas tardes de novo. 
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Bien, obviamente, vamos a votar 
que sí, como no podía ser de otra 
manera.  
 
Lo que pensamos nosotros y lo 
que hemos hecho está en el 
convenio, está recogido en el 
convenio. Sede y campos. No hay 
otra forma. Es lo que está firmado. 
Nosotros somos gente de cumplir 
los contratos, de hacerlos cumplir 
y, por tanto, no podemos votar 
otra cousa  que no sea, 
lógicamente, a favor. 
 
Lo que me extraña y, bueno, 
aparte de algunos comentarios que 
han hecho por aquí… Señora 
Avia… 600 mil euros si hemos 
gastado, evidentemente. Los 
campos valen más de  tres y pico 
millones de euros. Es que no sé 
esto … 
 
Y aparte, son accesos que valen 
para el parque Adolfo Suárez. 
Pero bueno, menos mal que es la 
Federación Gallega de Fútbol, 
porque si llega a ser la Federación 
Española … ¡Mi madre, lo que es 
capaz de decir! 
 
Pero bueno, en el caso que nos 
establece, lógicamente, pues, todo 
nuestro apoyo. Los requerimientos 
deben de ser rápidos, deben de ser 
precisos, concisos, exigentes y los 
convenios y  los contratos 
lógicamente están para 
cumplirlos. 

Ben, obviamente, imos votar que 
si, como non podía ser doutra 
maneira.  
 
O que pensamos nós e o que 
fixemos está no convenio, está 
recollido no convenio. Sede e 
campos. Non hai outra forma. É o 
que está asinado. Nós somos 
xente de cumprir os contratos, de 
facelos cumprir e, por tanto, non 
podemos votar outra cosa, que 
non sexa, loxicamente, a favor. 
 
 
O que me estraña e, bo, á parte 
dalgúns comentarios que fixeron 
por aquí... Señora Avia… 600 mil 
euros si gastamos, evidentemente. 
Os campos valen máis de tres  e 
pico millóns de euros. É que non 
sei isto … 
 
 
E á parte, son accesos que valen 
para o parque Adolfo Suárez. 
Pero bo, menos mal que é a 
Federación Galega de Fútbol, 
porque se chega a ser a 
Federación Española … A miña 
nai, o que é capaz de dicir! 
 
Pero bo, no caso que nos 
establece, loxicamente, pois, todo 
o noso apoio. Os requirimentos 
deben de ser rápidos, deben de 
ser precisos, concisos, esixentes e 
os convenios e  os contratos 
loxicamente están para cumprilos. 
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Quisiera recordar aquí las 
obligaciones para los demás. 
También nosotros, para hacernos 
respetar, debemos cumplir 
nuestros contratos. Si eso es 
bueno, a la hora de todos los que 
ustedes han dado de baja, en otras 
áreas, en otros temas, pues, los 
que ustedes quieran decir… Un 
Ayuntamiento se hace valer, se 
hace respetar también, por el 
respeto hacia lo que esté firmado 
o contratado, en este caso, por 
anteriores gobiernos u otras (…). 
 
 
Mire, y ya hablando de deporte, 
pues, hombre, estaría muy bien, 
que hablando del interés y la 
defensa de los coruñeses y demás, 
pues, por ejemplo, no sé por qué 
han quitado 500 mil euros en el 
modificativo, de deportes, o 
¿dónde está el proyecto del campo 
de Eiris, que no van a ejecutar? 
porque, bueno, está muy bien esto 
de hablar y de tener buenas 
intenciones. Todos tenemos 
buenísimas intenciones, pero, 
luego, hay también que hacerlas, 
hijo, luego, es que ahí estamos.  
 
Todos queremos aprender inglés, 
todos queremos aprender inglés, y 
de repente desaparece, nosotros 
no tenemos culpa y no tenemos 
nada. Entonces se acuerda de 
David Bowie. Me parece perfecto. 
 
En cualquier caso, vamos a votar 

Quixese lembrar aquí as 
obrigacións para os demais. 
Tamén nós, para facernos 
respectar, debemos cumprir os 
nosos contratos. Se iso é bo, á 
hora de todos os que vostedes 
deron de baixa, noutras áreas, 
noutros temas, pois, os que 
vostedes queiran dicir… Un 
Concello faise valer, faise 
respectar tamén, polo respecto 
cara ao que estea asinado ou 
contratado, neste caso, por 
anteriores gobernos ou outras 
(…). 
 
Mire, e xa falando de deporte, 
pois, home, estaría moi ben, que 
falando do interese e a defensa 
dos coruñeses e demais, pois, por 
exemplo, non sei por que quitaron 
500 mil euros no modificativo, de 
deportes, ou onde está o proxecto 
do campo de Eiris, que non van 
executar? porque, bo está moi ben 
isto de falar e de ter boas 
intencións, Todos temos boísimas 
intencións, pero logo, hai tamén 
que facelas, fillo, logo, é que aí 
estamos.  
 
 
Todos queremos aprender inglés, 
todos queremos aprender inglés, e 
de súpeto desaparece, nós non 
temos culpa e non temos nada. 
Entón acórdase de David Bowie. 
Paréceme perfecto. 
 
En calquera caso, imos votar a 
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a favor, como no puede ser de otra 
manera. Le requerimos, en 
cualquier caso, sede y campos que 
están en el convenio y es que no 
hay vuelta. Entiendo, entiendo, en 
otro caso, que ustedes hacen una 
moción para que le digamos al 
Alcalde  lo que tiene que hacer.  
 
O sea, la Marea Atlántica presenta 
una moción  para que le digamos 
a su Alcalde lo que tenemos que 
hacer, a nuestro Alcalde lo que 
tenemos que hacer. Bueno, yo 
creo que es de la Marea, todavía 
sigue la Marea. 
 
Es una duda que me acaba de 
surgir. Pero bueno, en el caso, 
cuente con nuestro voto positivo, 
a favor y, lógicamente, hasta las 
últimas consecuencias. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Mourelo. 
 
Procedemos a votación da 
moción. 
 
Votación de la tercera moción 
presentada por el  Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
 
Seguidamente se somete a 
votación la moción número tres, 
presentada por el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica, 

favor, como non pode ser doutra 
maneira. Requirímoslle, en 
calquera caso, sede e campos que 
están no convenio e é que non hai 
volta. Entendo, entendo, noutro 
caso, que vostedes fan unha 
moción para que lle digamos ao 
alcalde  o que ten que facer.  
 
Ou sexa, a Marea Atlántica 
presenta unha moción  para que 
lle digamos ao seu alcalde o que 
temos que facer, ao noso alcalde 
o que temos que facer. Bo, eu creo 
que é da Marea, aínda segue a 
Marea. 
 
É unha dúbida que me acaba de 
xurdir. Pero bo, no caso, conte co 
noso voto positivo, a favor e, 
loxicamente ata, as últimas 
consecuencias. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Mourelo. 
 
Procedemos a votación da 
moción. 
 
Votación da terceira moción 
presentada polo Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
 
Seguidamente sométese a 
votación a moción número tres, 
presentada polo Grupo Municipal 
de Marea Atlántica, producíndose 
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produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (9 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
15 – Moción del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
sobre San Pedro de Visma. 
 

Acuerdo 
 
1º.-Instar á Federación Galega de 
Fútbol, a que, respecte os acordos 
adoptados  polas dúas partes  e 
formalizados no convenio de 2012 
e na posterior concesión 
municipal outorgada  
 
2º.-Instar á Federación Galega de 
Fútbol a que manteña e constrúa a 
súa sede central prevista na cidade 
da Coruña, de conformidade cos 
acordos e condicións pactadas e 
estabelecidas. 
 

o seguinte resultado: 
 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (9 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (4 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
15 – Moción do Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
sobre San Pedro de Visma. 
 

Acordo 
 

1º.-Instar á Federación Galega de 
Fútbol, a que, respecte os acordos 
adoptados polas dúas partes e 
formalizados no convenio de 2012 
e na posterior concesión 
municipal outorgada. 
 
2º.-Instar á Federación Galega de 
Fútbol a que manteña e constrúa 
a súa sede central prevista na 
cidade da Coruña, de 
conformidade cos acordos e 
condicións pactadas e 
estabelecidas. 
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3º.-No caso de non cumprir a 
Federación Galega de Fútbol cos 
compromisos recollidos no 
convenio asinado en 2012 e na 
concesión demanial gratuíta, 
ínstase ao goberno municipal ao 
exercicio das súas competencias 
en relación coa extinción da 
concesión e reversión dos terreos, 
asi como  da esixencia á FGF dos 
danos e perxuízos derivados do 
incumprimento do pactado e 
acordado. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Pasamos a continuación ás 
preguntas de resposta oral. 
 
3º.- Preguntas orales 
 
Preguntas orales presentadas 
por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego- 
Asembleas Abertas 
 
Presidencia 
 
Pasamos a continuación ás 
preguntas de resposta oral.  
 
A las veinte horas y cuarenta y 
cuatro minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Freire Vázquez. 
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego sobre os criterios de 

3º.-No caso de non cumprir a 
Federación Galega de Fútbol cos 
compromisos recollidos no 
convenio asinado en 2012 e na 
concesión demanial gratuíta, 
ínstase ao goberno municipal ao 
exercicio das súas competencias 
en relación coa extinción da 
concesión e reversión dos terreos, 
asi como  da esixencia á FGF dos 
danos e perxuízos derivados do 
incumprimento do pactado e 
acordado. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pasamos a continuación ás 
preguntas de resposta oral. 
 
3º.- Preguntas orais 
 
Preguntas orais presentadas polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego- Asembleas 
Abertas 
 
Presidencia 
 
Pasamos a continuación ás 
preguntas de resposta oral.  
 
Ás vinte horas e corenta e catro 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Freire Vázquez.  
 
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego sobre os criterios de 
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acceso aos grupos da oposición 
aos Orzamentos Municipais 2016. 
 
Primera.- Pregunta oral sobre 
los criterios de acceso a los 
grupos de la oposición a los 
Presupuestos Municipales 2016.  
 
Señor Veira González 
 
Cales son os criterios de acceso 
aos grupos da oposición da 
documentación relativa aos 
Orzamentos Municipais 2016? 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Pois, unha vez conformado o 
expediente,  e os criterios de 
acceso son os mesmos que para 
todos os expedientes municipais. 
É decir, os que figuran na 
lexislación básica e no 
Regulamento Orgánico 
Municipal.  
 
Señora Veira González 
 
Bueno, pois daquela, aquí hai 
dúas versións dos feitos.  
 
Porque, hai un mes, o señor 
alcalde saiu en prensa, nunha 
rolda de prensa, presentándolle 
aos medios de comunicación datos 
concretos dos orzamentos 
municipais para 2016. 
 
Datos moi concretos que se foron 
debullando durante esa fin de 

acceso aos grupos da oposición 
aos Orzamentos Municipais 2016. 
 
Primeira.- Pregunta oral sobre 
os criterios de acceso aos grupos 
da oposición aos Orzamentos 
Municipais 2016. 
 
Señora Veira González 
 
Cales son os criterios de acceso 
aos grupos da oposición da 
documentación relativa aos 
Orzamentos Municipais 2016? 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Pois, unha vez conformado o 
expediente, e os criterios de 
acceso son os mesmos que para 
todos os expedientes municipais. 
É decir, os que figuran na 
lexislación básica e no 
Regulamento Orgánico 
Municipal.  
 
Señora Veira González 
 
Bueno, pois daquela, aquí hai 
dúas versións dos feitos.  
 
Porque, hai un mes, o señor 
alcalde saiu en prensa, nunha 
rolda de prensa, presentándolle 
aos medios de comunicación 
datos concretos dos orzamentos 
municipais para  2016. 
 
Datos moi concretos que se foron 
debullando durante esa fin de 
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semana nos medios de 
comunicación. Polo tanto, hemos 
de deducir que os medios de 
comunicación teñen no seu poder 
grande documentación, relativa 
aos orzamentos municipais de 
2016.  
 
Ben, ante esta circunstancia, o 
grupo municipal do BNG e dado 
que non houbo iniciativa por parte 
do goberno municipal, de achegar 
eses documentos ao grupo 
municipal do BN. Si que se dixo 
que se lle ía a achegar ao grupo 
socialista, cousa que non me 
parece mal; simplemente, 
demando a mesma información 
que teñen o resto dos grupos.  
 
A las veinte horas y cuarenta y 
seis minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor 
Mourelo Barreiro y entra la 
señora Cameán Calvete. 
 
Como digo, tomamos a iniciativa, 
solicitamos por rexistro o acceso a 
estes orzamentos municipais, pero 
o que se nos contesta desde a Área 
de Economía e Facenda é que o 
único documento, formalmente 
incorporado ao expediente de 
orzamentos para 2016, é a 
instrucción emitida por alcaldía no 
mes de agosto, para que 
trasladaran á oficina orzamentaria 
as necesidades para  2016.  
 
 

semana nos medios de 
comunicación. Polo tanto, temos 
que deducir que os medios de 
comunicación teñen no seu poder 
grande documentación, relativa 
aos orzamentos municipais de 
2016.  
 
Ben, ante esta circunstancia, o 
grupo municipal do BNG e dado 
que non houbo iniciativa por 
parte do goberno municipal, de 
achegar eses documentos ao 
grupo municipal do BNG. Si que 
se dixo que se lle ía a achegar ao 
grupo socialista, cousa que non 
me parece mal; simplemente, 
demando a mesma información 
que teñen o resto dos grupos.  
 
Ás vinte horas e corenta e seis 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Mourelo 
Barreiro e entra a señora 
Cameán Calvete. 
 
Como digo, tomamos a iniciativa, 
solicitamos por rexistro o acceso 
a estes orzamentos municipais, 
pero o que se nos contesta desde 
a Área de Economía e Facenda é 
que o único documento, 
formalmente incorporado ao 
expediente de orzamentos para 
2016, é a instrucción emitida por 
alcaldía no mes de agosto, para 
que trasladaran á oficina 
orzamentaria as necesidades para  
2016.  
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Os documentos de traballo 
existentes están en fase de 
elaboración e non forman parte, 
aínda, do proxecto de orzamentos, 
que será sometido á detallada 
tramitación, regulada e prevista no 
Real Decreto…durante a cal, 
todos os membros da corporación 
terán oportunidade de acceder aos 
datos necesarios para o exercicio 
das súas funcións.  
 
Ben, isto é o que di a resolución, o 
decreto da responsable de 
Economía e Facenda do goberno 
municipal. Sen embargo, a nós, 
parécenos unha auténtica 
tomadura de pelo. Unha tomadura 
de pelo, que se presenten en 
prensa, que se lle dean aos medios 
de comunicación; é algo que 
temos que deducir polos datos que 
vimos en prensa e que os grupos 
da oposición sigamos sen saber 
nada dos orzamentos. Por non 
falar xa, do retraso que temos na 
súa aprobación. E por non falar 
tampouco, de que tampouco, a 
cidadanía da Coruña coñece máis 
cos datos que foron achegados, 
insisto, pola prensa. Nada na web 
municipal, nada aos grupos da 
oposición.  
 
 
A nós parécenos unha tomadura 
de pelo que non se nos achegasen. 
Parécenos unha tomadura de pelo 
que se presentasen en prensa e que 
se nos responda isto, que non 

Os documentos de traballo 
existentes están en fase de 
elaboración e non forman parte, 
aínda, do proxecto de orzamentos, 
que será sometido á detallada 
tramitación, regulada e prevista 
no Real Decreto…durante a cal, 
todos os membros da corporación 
terán oportunidade de acceder 
aos datos necesarios para o 
exercicio das súas funcións.  
 
Ben, isto é o que di a resolución, 
o decreto da responsable de 
Economía e Facenda do goberno 
municipal. Sen embargo, a nós, 
parécenos unha auténtica 
tomadura de pelo. Unha 
tomadura de pelo, que se 
presenten en prensa, que se lle 
dean aos medios de 
comunicación; é algo que temos 
que deducir polos datos que 
vimos en prensa e que os grupos 
da oposición sigamos sen saber 
nada dos orzamentos. Por non 
falar xa, do retraso que temos na 
súa aprobación. E por non falar 
tampouco, de que tampouco, a 
cidadanía da Coruña coñece máis 
cos datos que foron achegados, 
insisto, pola prensa. Nada na web 
municipal, nada aos grupos da 
oposición.  
 
A nós parécenos unha tomadura 
de pelo que non se nos achegasen. 
Parécenos unha tomadura de pelo 
que se presentasen en prensa e 
que se nos responda isto, que non 
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existen os orzamentos municipais. 
Pois daquela, non sei o que 
presentou o alcalde en prensa. 
Non sei a que responden os datos 
que os medios de comunicación 
foron ofrecendo, xa digo, hai un 
mes.  
 
E, por suposto, non sabemos nada 
de cando se vai a aprobar, nin de 
cando vai a ir á Xunta de 
Goberno. Ao mellor, pois, nos 
convocan dun día a outro. Con 
menos de vinte e catro horas de 
antelación, nos envían o informe 
proposta e, por arte de 
birlibirloque, temos que ter toda a 
documentación, e temos que ter, 
un criterio e unha opinión ó día 
seguinte nunha Xunta de Goberno 
Local.  
 
Desde logo, para nós, isto non 
cumpre, en absoluto, coas 
expectativas que vostedes 
verqueron de transparencia e de 
participación para os grupos.  
 
Nada máis. 
 
A las veinte horas y cuarenta y 
siete minutos entra en el Salón 
de Sesiones el señor Mourelo 
Barreiro.  
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bueno, en primeiro lugar, como 
sabe o grupo municipal do BNG, 
é a Xunta de Goberno Local o 

existen os orzamentos municipais. 
Pois daquela, non sei o que 
presentou o alcalde en prensa. 
Non sei a que responden os datos 
que os medios de comunicación 
foron ofrecendo, xa digo, hai un 
mes.  
 
E, por suposto, non sabemos nada 
de cando se vai a aprobar, nin de 
cando vai a ir á Xunta de 
Goberno. Ao mellor, pois, nos 
convocan dun día a outro. Con 
menos de vinte e catro horas de 
antelación, nos envían o informe 
proposta e, por arte de 
birlibirloque, temos que ter toda a 
documentación, e temos que ter, 
un criterio e unha opinión ó día 
seguinte nunha Xunta de Goberno 
Local.  
 
Desde logo, para nós, isto non 
cumpre, en absoluto, coas 
expectativas que vostedes 
verqueron de transparencia e de 
participación para os grupos.  
 
Nada máis. 
 
Ás vinte horas e corenta e sete 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Mourelo 
Barreiro. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bueno, en primeiro lugar, como 
sabe o grupo municipal do BNG, 
é a Xunta de Goberno Local o 
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órgano competente para 
aprobación do proxecto de 
orzamentos como expediente 
administrativo. E lle compete 
tamén, posteriormente, ao Pleno a 
súa aprobación inicial e definitiva.  
 
 
E en relación cos orzamentos do 
2016 demos xa resposta, 
precisamente, a ese escrito do 
BNG, con data de 18 de decembro 
de 2015, precisando que, 
loxicamente, ese acceso ao 
expediente poderá materializarse 
de xeito efectivo cando teña tal 
natureza; isto é, cando esté 
completo e pechado, para o seu 
sometemento ao órgano municipal 
competente, neste caso, á Xunta 
de Goberno Local; momento en 
que calquera dos grupos 
municipais teñen acceso á 
documentación íntegra do 
expediente. E ademais, é que terán 
acceso, non só, en base a súa 
condición de concelleira ou 
concelleiro, senón tamén, do 
dereito de asistencia a dito órgano 
colexiado, que, polo que se ve, hai 
que recordalle insistentemente, 
que este goberno lles atribuiu a 
todos os grupos municipais, cousa 
que non sucedía antes.  
 
 
En calquera caso, e como debe 
saber tamén o BNG. os 
documentos de traballo suxeitos a 
negociación política cos grupos 

órgano competente para 
aprobación do proxecto de 
orzamentos como expediente 
administrativo. E lle compete 
tamén, posteriormente, ao Pleno a 
súa aprobación inicial e 
definitiva.  
 
E en relación cos orzamentos do 
2016 demos xa resposta, 
precisamente, a ese escrito do 
BNG, con data de 18 de decembro 
de 2015, precisando que, 
loxicamente, ese acceso ao 
expediente poderá materializarse 
de xeito efectivo cando teña tal 
natureza; isto é, cando esté 
completo e pechado, para o seu 
sometemento ao órgano 
municipal competente, neste caso, 
á Xunta de Goberno Local; 
momento en que calquera dos 
grupos municipais teñen acceso á 
documentación íntegra do 
expediente. E ademais, é que 
terán acceso, non só, en base a 
súa condición de concelleira ou 
concelleiro, senón tamén, do 
dereito de asistencia a dito 
órgano colexiado, que, polo que 
se ve, hai que recordalle 
insistentemente, que este goberno 
lles atribuiu a todos os grupos 
municipais, cousa que non 
sucedía antes.  
 
En calquera caso, e como debe 
saber tamén o BNG. os 
documentos de traballo suxeitos a 
negociación política cos grupos 
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municipais, e neste caso co grupo 
municipal socialista, non teñen 
natureza de expedientes 
administrativos suxeitos a dereito 
de acceso. Polo tanto, e ata o 
momento da conformación 
completa de dito expediente, para 
a súa tramitación orzamentaria e 
aprobación polo órgano 
competente. De tal maneira, e en 
tempo e forma, evidentemente, 
todos os membros da corporación 
terán oportunidade de acceder a 
todos os datos necesarios para o 
exercicio da súa función, como é 
procedente, como recolle a 
lexislación básica e o 
Regulamento Orgánico 
Municipal.  
 
Nada máis. 
 
Grazas.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego sobre ordenanza 
municipal de limpeza viaria. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre 
la ordenanza municipal de 
limpeza viaria. 
 
Señora Veira González 
 
Ten pensado o goberno municipal 
modificar a ordenanza municipal 

municipais, e neste caso co grupo 
municipal socialista, non teñen 
natureza de expedientes 
administrativos suxeitos a dereito 
de acceso. Polo tanto, e ata o 
momento da conformación 
completa de dito expediente, para 
a súa tramitación orzamentaria e 
aprobación polo órgano 
competente. De tal maneira, e en 
tempo e forma, evidentemente, 
todos os membros da corporación 
terán oportunidade de acceder a 
todos os datos necesarios para o 
exercicio da súa función, como é 
procedente, como recolle a 
lexislación básica e o 
Regulamento Orgánico 
Municipal.  
 
Nada máis. 
 
Grazas.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego sobre ordenanza 
municipal de limpeza viaria. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre a 
ordenanza municipal de limpeza 
viaria. 
 
Señora Veira González 
 
Ten pensado o goberno municipal 
modificar a ordenanza municipal 
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de limpeza viaria? 
 
Señora García Gómez 
 
Pois, a ordenanza municipal de 
limpeza viaria é tamén a de 
residuos e recollida, e en vista de 
que, posiblemente, se introduzan 
novidades na recollida do lixo, é 
moi posible que modifiquemos a 
ordenanza. Si.  
 
Señora Veira González 
 
Si, bueno, eu, máis no que se 
refire, en concreto, a o que é a 
recollida de lixo, eu quería 
preguntar por unha cuestión que 
aconteceu neste Pleno, que ao 
mellor non foi moi pública, pero 
que si, que aconteceu, e ten unha 
certa gravidade.  
 
A semana pasada, catro mozos da 
nosa cidade foron ás oficinas da 
Franxa a pagar 704 euros dunha 
multa por facer un mural. 
Podemos chamarlle pintada, 
podemos chamarlle como 
queiramos. Por exercer a 
expresión, a liberdade de 
expresión. É certo, que a 
ordenanza regula, precisamente, 
bueno,  que non se poden pegar 
carteis na rúa; regula, tamén, que 
non se poden facer este tipo de 
pintadas, digamos, ou este tipo de 
expresións. Eu chámolle 
expresión, porque ao final é o que 
é. Porque era unha expresión con 

de limpeza viaria? 
 
Señora García Gómez 
 
Pois, a ordenanza municipal de 
limpeza viaria é tamén a de 
residuos e recollida, e en vista de 
que, posiblemente, se introduzan 
novidades na recollida do lixo, é 
moi posible que modifiquemos a 
ordenanza. Si.  
 
Señora Veira González 
 
Si, bo, eu, máis no que se refire, 
en concreto, a o que é a recollida 
de lixo, eu quería preguntar por 
unha cuestión que aconteceu 
neste Pleno, que ao mellor non foi 
moi pública, pero que si, que 
aconteceu, e ten unha certa 
gravidade.  
 
A semana pasada, catro mozos da 
nosa cidade foron ás oficinas da 
Franxa a pagar 704 euros dunha 
multa por facer un mural. 
Podemos chamarlle pintada, 
podemos chamarlle como 
queiramos. Por exercer a 
expresión, a liberdade de 
expresión. É certo, que a 
ordenanza regula, precisamente, 
bo, que non se poden pegar 
carteis na rúa; regula, tamén, que 
non se poden facer este tipo de 
pintadas, digamos, ou este tipo de 
expresións. Eu chámolle 
expresión, porque ao final é o que 
é. Porque era unha expresión con 
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contido político, ademáis, nun 
muro que non tiña, absolutamente, 
ningún valor patrimonial.  
 
 
Sin embargo, decidiuse por parte 
do goberno, tramitar a 
correspondente multa e a 
correspondente sanción, como 
tamén se fixo, anteriormente, polo 
anterior goberno municipal.  
 
A verdade é, que non nos parece 
nin propio dunha cidade rebelde, 
nin propio dun goberno 
municipal, ou dunha organización 
política que, por exemplo, tamén 
pegou carteis noutras ocasións e 
non foi multado ata o que 
sabemos, á organización que 
sustenta ao gorberno municipal, 
por facelo.  
 
Polo tanto, parécenos que 
primeiro que é necesario 
modificar a ordenanza, porque, 
efectivamente, ten unha serie de 
restriccións que non se entenden 
hoxe en día. E despois, en 
concreto, no relacionado á libre 
expresión na cidade. E despois, 
non entendemos esta sanción, 
sobre todo, porque se tramitou por 
parte, efectivamente, do goberno 
municipal. Non dicimos que non 
haxa que cumprir coas 
ordenanzas, pero, desde logo, 
home, ou se aplican na súa 
totalidade a todo o mundo, ou 
senón, modifiquémolas e fagamos 

contido político, ademáis, nun 
muro que non tiña, 
absolutamente, ningún valor 
patrimonial.  
 
Sen embargo, decidiuse por parte 
do goberno, tramitar a 
correspondente multa e a 
correspondente sanción, como 
tamén se fixo, anteriormente, polo 
anterior goberno municipal.  
 
A verdade é, que non nos parece 
nin propio dunha cidade rebelde, 
nin propio dun goberno 
municipal, ou dunha organización 
política que, por exemplo, tamén 
pegou carteis noutras ocasións e 
non foi multado ata o que 
sabemos, á organización que 
sustenta ao gorberno municipal, 
por facelo.  
 
Polo tanto, parécenos que 
primeiro que é necesario 
modificar a ordenanza, porque, 
efectivamente, ten unha serie de 
restriccións que non se entenden 
hoxe en día. E despois, en 
concreto, no relacionado á libre 
expresión na cidade. E despois, 
non entendemos esta sanción, 
sobre todo, porque se tramitou 
por parte, efectivamente, do 
goberno municipal. Non dicimos 
que non haxa que cumprir coas 
ordenanzas, pero, desde logo, 
home, ou se aplican na súa 
totalidade a todo o mundo, ou 
senón, modifiquémolas e fagamos 
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esta cidade un pouquiño máis 
libre, e deixemos á xente 
expresarse e tamén, permitamos 
tamén, como non, o feito de que 
se poidan colgar carteis na nosa 
cidade, que actualmente, aínda 
que moita xente non o saiba, non 
se pode facer e sería obxecto de 
sanción por parte deste goberno 
municipal. Digo deste goberno e 
desta concelleira, porque son os 
que a ordenanza autoriza para as 
sancións.  
 
Polo tanto, eu creo que cómpre 
repensar nisto e cómpre repensar a 
ordenanza, neste sentido, e non só 
no da recollida do lixo, senón 
tamén, na posibilidade de que a 
xente se poida expresar, tamén, 
nas nosas rúas.  
 
Nada máis.  
 
Señora García Gómez 
 
Vamos a ver. O que estamos 
plantexando agora mesmo, dende 
o goberno municipal, é definir 
espazos e procedementos que 
dean cabida a esa liberdade de 
expresión. Nós entendemos que a 
arte urbana e os muráis, pois, 
poden realmente aportar, xa non 
só liberdade de expresión, senón, 
chamadas de atención sobre 
problemáticas da cidade,, que nos 
poden estar pasado 
desapercibidas, e que teñen que 
ver, se cadra, como cidade ou 

esta cidade un pouquiño máis 
libre, e deixemos á xente 
expresarse e tamén, permitamos 
tamén, como non, o feito de que 
se poidan colgar carteis na nosa 
cidade, que actualmente, aínda 
que moita xente non o saiba, non 
se pode facer e sería obxecto de 
sanción por parte deste goberno 
municipal. Digo deste goberno e 
desta concelleira, porque son os 
que a ordenanza autoriza para as 
sancións.  
 
Polo tanto, eu creo que cómpre 
repensar nisto e cómpre repensar 
a ordenanza, neste sentido, e non 
só no da recollida do lixo, senón 
tamén, na posibilidade de que a 
xente se poida expresar tamén, 
nas nosas rúas.  
 
Nada máis.  
 
Señora García Gómez 
 
Imos ver. O que estamos 
plantexando agora mesmo, dende 
o goberno municipal, é definir 
espazos e procedementos que 
dean cabida a esa liberdade de 
expresión. Nós entendemos que a 
arte urbana e os muráis, pois, 
poden realmente aportar, xa non 
só liberdade de expresión, senón, 
chamadas de atención sobre 
problemáticas da cidade, que nos 
poden estar pasado 
desapercibidas, e que teñen que 
ver, se cadra, como cidade ou 
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como minorías. Poden moitas 
veces, como era o caso deste 
mural, falar de dereitos humanos. 
Se falaba de Palestina neste caso, 
en concreto. Incluso, moitas 
veces, aportan calidad e estética e 
poden contribuir a rexenerar áreas 
degradadas.  
 
Todo eso o vemos. Queremos 
definir zonas onde se pode levar 
eso a cabo. Agora ben, que nós 
deamos ese espacio, non quere 
dicir que non haxa límites. E os 
límites veñen impostos por as 
propias demandas da cidadanía 
tamén. Nós non podemos 
autorizar pintadas en muros 
privados, que non son nosos. Non 
podemos facelo. Non podemos, 
tampouco, autorizar muráis con 
lemas ofensivos e xenófobos, 
como está chea a cidade; non sei 
si se decataron. Nin podemos 
avalar, dalgunha maneira, o 
vandalismo puro e duro. 
 
A vostede lle sorprende que a 
Marea sancione unha iniciativa 
deste tipo, e a min me sorprende 
que me pidan que prevarique. 
Porque, en realidade, o 
procedemento foi o seguinte. 
Houbo unha denuncia veciñal 
porque se estaba pintando nun 
muro privado, sen ningún tipo de 
autorización. Ante unha denuncia 
a policía acudiu e levantou un 
expediente sancionador que eu 
non vou a paralizar, porque, 

como minorías. Poden moitas 
veces, como era o caso deste 
mural, falar de dereitos humanos. 
Falábase de Palestina neste caso, 
en concreto. Incluso, moitas 
veces, aportan calidad e estética e 
poden contribuir a rexenerar 
áreas degradadas.  
 
Todo iso o vemos. Queremos 
definir zonas onde se pode levar 
iso a cabo. Agora ben, que nós 
deamos ese espacio, non quere 
dicir que non haxa límites. E os 
límites veñen impostos por as 
propias demandas da cidadanía 
tamén. Nós non podemos 
autorizar pintadas en muros 
privados, que non son nosos. Non 
podemos facelo. Non podemos, 
tampouco, autorizar muráis con 
lemas ofensivos e xenófobos, 
como está chea a cidade; non sei 
si se decataron. Nin podemos 
avalar, dalgunha maneira, o 
vandalismo puro e duro. 
 
A vostede lle sorprende que a 
Marea sancione unha iniciativa 
deste tipo, e a min me sorprende 
que me pidan que prevarique. 
Porque, en realidade, o 
procedemento foi o seguinte. 
Houbo unha denuncia veciñal 
porque se estaba pintando nun 
muro privado, sen ningún tipo de 
autorización. Ante unha denuncia 
a policía acudiu e levantou un 
expediente sancionador que eu 
non vou a paralizar, porque, 
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efectivamente, está amparado por 
unha ordenanza.  
 
Eu creo que, efectivamente, a 
modificación da ordenanza ten 
que, con sensibilidade, abordar 
esta cuestión. E, se cadra, dunha 
maneira parecida á que facía 
Nestor Rego, compañeiro de 
partido, me parece, dende 
Santiago, que decía que, 
efectivamente, se ían a habilitar 
zonas para este tipo de muráis e 
de expresións artísticas. Pero que 
as pintadas non estarían 
autorizadas, de ningunha maneira, 
en Santiago de Compostela. Disto 
non fai tanto tempo.  
 
 
Tamén quero dicir que, queixas 
veciñais por temas de pintadas, 
que, ao fin e ao cabo, foron os que 
deron lugar á denuncia, son unhas 
setecentas ao ano; concretamente, 
en datos de 2015, setecentas 
SYRES, das seis mil que estamos 
recibindo en Medio Ambiente.  
 
 
Entonces, conclusión, eu creo que, 
con sensibilidade e con ánimo de 
entendernos, temos que buscar ese 
equilibrio entre, efectivamente, 
dar cabida á liberdade de 
expresión e, por outro lado, 
protexer o espazo público e o ben 
común. Aí está a arte, me dá a min 
a impresión. 
 

efectivamente, está amparado por 
unha ordenanza.  
 
Eu creo que, efectivamente, a 
modificación da ordenanza ten 
que, con sensibilidade, abordar 
esta cuestión. E, se cadra, dunha 
maneira parecida á que facía 
Nestor Rego, compañeiro de 
partido, paréceme, dende 
Santiago, que decía que, 
efectivamente, se ían habilitar 
zonas para este tipo de muráis e 
de expresións artísticas. Pero que 
as pintadas non estarían 
autorizadas, de ningunha 
maneira, en Santiago de 
Compostela. Disto non hai tanto 
tempo.  
 
Tamén quero dicir que, queixas 
veciñais por temas de pintadas, 
que, ao fin e ao cabo, foron os 
que deron lugar á denuncia, son 
unhas setecentas ao ano; 
concretamente, en datos de 2015, 
setecentas SYRES, das seis mil 
que estamos recibindo en Medio 
Ambiente.  
 
Entón, conclusión, eu creo que, 
con sensibilidade e con ánimo de 
entendernos, temos que buscar 
ese equilibrio entre, 
efectivamente, dar cabida á 
liberdade de expresión e, por 
outra banda, protexer o espazo 
público e o ben común. Aí está a 
arte, me dá a min a impresión. 
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Moitas grazas.  
 
Presidencia 
 
Pregunta do Bloque Nacionista 
Galego sobre vulneración de 
dereitos fundamentais de 
traballadoras e traballadores en 
Samyl S.L. 
 
Tercera.- Pregunta oral sobre 
vulneración de derechos 
fundamentales de trabajadoras 
e trabajadores en Samyl S.L. 
 
Señora Veira González 
 
Ten pensado o goberno municipal 
adoptar alguna medida logo da 
solicitude presentada por escrito 
pola representación das e dos 
traballadores do Servizo de 
atención ao público dos Museos 
Científicos? 
 
A las veinte horas y cincuenta y 
siete minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
García Gómez. 
 
Señor Sande García 
 
Xa as tomamos, somos 
coñecedores da situación laboral 
nos Museos Científicos e estamos 
atentos ao cumprimento dos 
dereitos fundamentais dos 
traballadores da empresa, na 
prestación do seu servizo de 
atención ao público.  

Moitas grazas.  
 
Presidencia 
 
Pregunta do Bloque Nacionista 
Galego sobre vulneración de 
dereitos fundamentais de 
traballadoras e traballadores en 
Samyl S.L. 
 
Terceira.- Pregunta oral sobre 
vulneración de dereitos 
fundamentais de traballadoras e 
traballadores en Samyl S.L. 
 
Señora Veira González 
 
Ten pensado o goberno municipal 
adoptar alguna medida logo da 
solicitude presentada por escrito 
pola representación das e dos 
traballadores do Servizo de 
atención ao público dos Museos 
Científicos? 
 
Ás vinte horas e cincuenta e sete 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora García Gómez. 
 
 
Señor Sande García 
 
Xa as tomamos, somos 
coñecedores da situación laboral 
nos Museos Científicos e estamos 
atentos ao cumprimento dos 
dereitos fundamentais dos 
traballadores da empresa, na 
prestación do seu servizo de 
atención ao público.  
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Señora Veira González 
 
Bueno, esto parece ser que, ou 
non é así, ou, desde logo, non 
satisfai, en absoluto, ás persoas 
que están sufrindo esta situación, 
nun servizo que é municipal. Que, 
por moito que esté concedido a 
unha empresa privada, é 
municipal.  
 
Estamos falando de traballadoras 
e traballadores que, como dicía na 
pregunta, presentaron un escrito o 
pasado 16 de decembro no 
Rexistro Municipal demandando, 
demandando, que se procedese a 
rescindir a contrata adxudicada 
coa empresa Samyl, para atención 
ao público dos Museos Científicos 
coruñeses, a fin, de facer 
preservar os dereitos laboráis do 
cadro de persoal de ditos museos, 
nos termos sinalados no artigo 28 
do propio prego de cláusulas 
administrativas, así como, no 
Estatuto dos Traballadores e 
normativa convencional.  
 
 
Estamos falando de que se está 
incrumpindo o prego de 
condicións e que, o que está 
acontecendo nesta empresa, daría 
lugar á finalización deste contrato.  
 
 
O escrito fai alusión á situación 
que, hoxe en día, se vive nos 
Museos Científicos. Xa temos 

Señora Veira González 
 
Bueno, isto parece ser que, ou 
non é así, ou, desde logo, non 
satisfai, en absoluto, ás persoas 
que están sufrindo esta situación, 
nun servizo que é municipal. Que, 
por moito que esté concedido a 
unha empresa privada, é 
municipal.  
 
Estamos falando de traballadoras 
e traballadores que, como dicía 
na pregunta, presentaron un 
escrito o pasado 16 de decembro 
no Rexistro Municipal 
demandando, demandando, que 
se procedese a rescindir a 
contrata adxudicada coa empresa 
Samyl, para atención ao público 
dos Museos Científicos coruñeses, 
a fin, de facer preservar os 
dereitos laboráis do cadro de 
persoal de ditos museos, nos 
termos sinalados no artigo 28 do 
propio prego de cláusulas 
administrativas, así como, no 
Estatuto dos Traballadores e 
normativa convencional.  
 
Estamos falando de que se está 
incrumpindo o prego de 
condicións e que, o que está 
acontecendo nesta empresa, daría 
lugar á finalización deste 
contrato.  
 
O escrito fai alusión á situación 
que, hoxe en día, vívese nos 
Museos Científicos. Xa temos 
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falado dela neste Pleno. E, 
ademais, achegan con esta 
solicitude, unha relación de ata, 
coido que, vinte e tres, si vinte e 
tres sentenzas, ditadas por 
diferentes tribunais, de 
vulneración dos dereitos 
fundamentais destas traballadores 
e destes traballadores.  
 
A las veintiuna horas entra en el 
Salón de Sesiones la señora 
Freire Vázquez. 
 
Unha empresa que, reitero, segue 
lucrándose, hoxe en día, de 
explotar un servizo municipal.  
 
E ademais, é que, nesta ocasión, 
senón puideron facelo na ORA, 
nesta ocasión si poden. Está nunha 
situación na que se pode actuar, 
porque está cun contrato 
prorrogado, que como máximo, se 
prorrogaría ata o 2017. Pero, se 
pode actuar xa, porque, esa 
vulneración, segue producíndose 
día a día; a última vez, coa 
concesión das vacacións das 
traballadores e dos traballadores.  
 
E, polo tanto, hai marxe de 
manobra porque a lei o permite, a 
lexislación o permite. Porque se 
está incumprindo o prego de 
condicións. Estamos nunha 
prórroga. Pois, tomemos algunha 
iniciativa. Pero estar parado, eu 
creo que non é unha opción, neste 
caso. Porque, xa digo, se están 

falado dela neste Pleno. E, 
ademais, achegan con esta 
solicitude, unha relación de ata, 
coido que, vinte e tres, si vinte e 
tres sentenzas, ditadas por 
diferentes tribunais, de 
vulneración dos dereitos 
fundamentais destas traballadores 
e destes traballadores.  
 
Ás vinte e unha horas entra no 
Salón de Sesións a señora Freire 
Vázquez. 
 
Unha empresa que, reitero, segue 
lucrándose, hoxe en día, de 
explotar un servizo municipal.  
 
E ademais, é que, nesta ocasión, 
senón puideron facelo na ORA, 
nesta ocasión si poden. Está 
nunha situación na que se pode 
actuar, porque está cun contrato 
prorrogado, que como máximo, se 
prorrogaría ata o 2017. Pero, se 
pode actuar xa, porque, esa 
vulneración, segue producíndose 
día a día; a última vez, coa 
concesión das vacacións das 
traballadores e dos traballadores.  
 
E, polo tanto, hai marxe de 
manobra porque a lei o permite, a 
lexislación o permite. Porque se 
está incumprindo o prego de 
condicións. Estamos nunha 
prórroga. Pois, tomemos algunha 
iniciativa. Pero estar parado, eu 
creo que non é unha opción, neste 
caso. Porque, xa digo, se están 
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incumprindo cuestións moi 
graves. Estamos falando de 
vulneración dos dereitos das 
traballadoras e dos traballadores. 
Incrumprimentos contractuais, 
cobertura de postos durante todo o 
horario, incluso, cuestións que 
están repercutindo, precisamente, 
no servizo que se lle ofrece á 
xente.  
 
Polo tanto, eu creo que, estar 
parado non é a solución. E as 
traballadoras e os traballadores 
estanno demandando. Estámolo 
dicindo por activa e por pasiva. Si 
realmente, o goberno vai 
prorrogar, ou deixar que se esgote 
a prórroga ata 2017, desde logo, a 
nós non nos parece unha opción, e 
hai que actuar canto antes. E, 
ademais, existe a posibilidade de 
remunicipalizar este servizo, 
maila que, vostedes non queren 
polo que demostraron na votación 
da moción que presentamos en 
novembro neste Pleno. Polo tanto, 
quíseramos saber si… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira. 
 
Señor Sande García 
 
Evidentemente, o tema, 
indirectamente, era esa querencia 
pola xestión directa, ou 
municipalización nosa. E houbo 

incumprindo cuestións moi 
graves. Estamos falando de 
vulneración dos dereitos das 
traballadoras e dos traballadores. 
Incrumprimentos contractuais, 
cobertura de postos durante todo 
o horario, incluso, cuestións que 
están repercutindo, precisamente, 
no servizo que se lle ofrece á 
xente.  
 
Polo tanto, eu creo que, estar 
parado non é a solución. E as 
traballadoras e os traballadores 
estanno demandando. Estámolo 
dicindo por activa e por pasiva. 
Se realmente, o goberno vai 
prorrogar, ou deixar que se 
esgote a prórroga ata 2017, desde 
logo, a nós non nos parece unha 
opción, e hai que actuar canto 
antes. E, ademais, existe a 
posibilidade de remunicipalizar 
este servizo, maila que, vostedes 
non queren polo que demostraron 
na votación da moción que 
presentamos en novembro neste 
Pleno. Polo tanto, quíseramos 
saber se… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira. 
 
Señor Sande García 
 
Evidentemente, o tema, 
indirectamente, era esa querencia 
pola xestión directa, ou 
municipalización nosa. E houbo 
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xuntanzas, tanto coa empresa, este 
mesmo venres pasado, como en 
diversas ocasións cos 
traballadores. Se encargaron 
informes, existe un informe 
favorable, no sentido que explica 
o funcionamento sin anomalías, 
nin problemas, polo menos, nos 
últimos meses, da empresa nos 
Museos Científicos na etapa na 
que, polo menos, levamos nós no 
goberno.  
 
O propio xefe de servizo acaba de 
presentar unha petición que, 
obviamente, todavía, agarda 
resposta, porque é recente, de 
informe da Asesoría Xurídica do 
Concello. E, repito, polo que 
afecta ao servizo municipal, non 
hai mostra algunha de incidencias 
ou, polo menos, non constan.  
 
Efectivamente, hai unha reducción 
de xornada con solicitude de 
rescisión do contrato. Están todas 
as sentenzas que menciona, que 
afecta a unha parte dos 
traballadores, por certo. E 
existiron nestes anos, como digo, 
moitas sentenzas, algunhas 
herdadas, tamén, do anterior 
contrato, cando a empresa 
adxudicataria era Vendex; incluso, 
a inicios do 2012, houbo 
descolgue salarial, ademais, feito 
público.  
 
A las veintiuna horas y dos 
minutos entra en el Salón de 

xuntanzas, tanto coa empresa, 
este mesmo venres pasado, como 
en diversas ocasións cos 
traballadores. Encargáronse 
informes, existe un informe 
favorable, no sentido que explica 
o funcionamento sin anomalías, 
nin problemas, polo menos, nos 
últimos meses, da empresa nos 
Museos Científicos na etapa na 
que, polo menos, levamos nós no 
goberno.  
 
O propio xefe de servizo acaba de 
presentar unha petición que, 
obviamente, todavía, agarda 
resposta, porque é recente, de 
informe da Asesoría Xurídica do 
Concello. E, repito, polo que 
afecta ao servizo municipal, non 
hai mostra algunha de incidencias 
ou, polo menos, non constan.  
 
Efectivamente, hai unha 
reducción de xornada con 
solicitude de rescisión do 
contrato. Están todas as sentenzas 
que menciona, que afecta a unha 
parte dos traballadores, por 
certo. E existiron nestes anos, 
como digo, moitas sentenzas, 
algunhas herdadas, tamén, do 
anterior contrato, cando a 
empresa adxudicataria era 
Vendex; incluso, a inicios do 
2012, houbo descolgue salarial, 
ademais, feito público. 
 
Ás vinte e unha horas e dous 
minutos entra no Salón de 
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Sesiones la señora García 
Gómez. 
 
E tamén indagamos sobre 
incidencias asociadas ao día 20 de 
decembro, o día das eleccións, na 
que, polo uso de dereito a voto, se 
contratou unha persoa, a maiores e 
se mantiveron todas as 
actividades, en contra de rumores 
e comentarios, que si, que nos 
chegaran, que, polo tanto, nos 
levaron a investigar e, como 
acabas de dicir, está en trámites 
esa nova licitación, o contrato 
actual (…) prorrogado. E polo que 
respecta para nós, si que está na 
súa etapa final e, ademais, a 
empresa non ten ningún interese 
por seguir. E creo que, 
efectivamente, é unha 
oportunidade, e veremos como se 
xestiona esa oportunidade.  
 
E efectivamente, é un dos temas 
favoritos deste Salón e a primeira 
vez que saiu, si que sorprende que 
ninguén soubese nada, ninguén do 
goberno anterior mencionase ese 
historial de enfrontamentos entre a 
empresa e os traballadores. De 
repente, parecía que Samyl era 
unha empresa descoñecida. 
Sorprendente.  
 
 
Si que o trouxéchedes a Pleno, si 
que se mencionou unha segunda 
vez, por parte de Rosa, como 
exemplo de muninicipalización, 

Sesións a señora García Gómez 
 
 
E tamén indagamos sobre 
incidencias asociadas ao día 20 
de decembro, o día das eleccións, 
na que, polo uso de dereito a 
voto, se contratou unha persoa, a 
maiores e se mantiveron todas as 
actividades, en contra de rumores 
e comentarios, que si, que nos 
chegaran, que, polo tanto, nos 
levaron a investigar e, como 
acabas de dicir, está en trámites 
esa nova licitación, o contrato 
actual (…) prorrogado. E polo 
que respecta para nós, si que está 
na súa etapa final e, ademais, a 
empresa non ten ningún interese 
por seguir. E creo que, 
efectivamente, é unha 
oportunidade, e veremos como se 
xestiona esa oportunidade.  
 
E efectivamente, é un dos temas 
favoritos deste Salón e a primeira 
vez que saiu, si que sorprende que 
ninguén soubese nada, ninguén 
do goberno anterior mencionase 
ese historial de enfrontamentos 
entre a empresa e os 
traballadores. De repente, 
parecía que Samyl era unha 
empresa descoñecida. 
Sorprendente.  
 
Si que o trouxéchedes a Pleno, si 
que se mencionou unha segunda 
vez, por parte de Rosa, como 
exemplo de muninicipalización, 



 
 
 
 
 
 
 

- 259 - 
 

 
 

de non municipalización, neste 
caso, pero se trouxo 
anteriormente, é certo, pero non... 
quero decir que se obviou o 
historial de enfrentamentos, quero 
dicir,  ese día, tanto PSOE como 
PP, se abstiveron dicindo que 
descoñecían, que no caso do PP 
era azonable, a situación que 
había coa empresa. Cando, en 
realidade, se viña dunha situación, 
efectivamente conflictiva, en 
todos os anos anteriores, co 
descolgue salarial, con todos eses 
máis de sesenta casos, vinte e tres 
sentezas, etcétera. Ademais, 
sentenzas nos dous sentidos. 
Entón, é a terceira vez que sae no 
Pleno, efectivamente, pero bueno, 
que tamén non manexemos 
ambigüedades por ningunha parte. 
 
 
E, bueno, nada máis.  
 
Preguntas orales presentadas 
por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia PSOE sobre cesión de 
terreos municipais para centro de 
Alzheimer e o seu proxecto de 
construcción.  
 

de non municipalización, neste 
caso, pero troúxose 
anteriormente, é certo, pero non... 
quero decir que se obviou o 
historial de enfrentamentos, quero 
dicir,  ese día, tanto PSOE como 
PP, abstivéronse dicindo que 
descoñecían, que no caso do PP 
era razonable, a situación que 
había coa empresa. Cando, en 
realidade, víñase dunha situación, 
efectivamente conflictiva, en todos 
os anos anteriores, co descolgue 
salarial, con todos eses máis de 
sesenta casos, vinte e tres 
sentezas, etcétera. Ademais, 
sentenzas nos dous sentidos. 
Entón, é a terceira vez que sae no 
Pleno, efectivamente, pero bo, que 
tamén non manexemos 
ambigüedades por ningunha 
parte. 
 
E, bo, nada máis.  
 
Preguntas orais presentadas polo 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia PSOE sobre cesión de 
terreos municipais para centro de 
Alzheimer e o seu proxecto de 
construción.  
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Primera.- Pregunta oral sobre 
cesión de terreno municipal 
para el centro de Alzheimer y su 
proyecto de construcción. 
 
Señora Longueira Castro 
 
¿En qué situación se encuentra el 
proyecto de construcción del 
centro de Alzheimer en terreno 
municipal en Eirís del que no se 
sabe nada?  
 
Señora Fraga Saenz 
 
A entidade renunciou 
voluntariamente á licenza de obra 
no 2011, que fora otourgada polo 
concello en agosto de 2007. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Sí, efectivamente, la entidad 
renunció en el 2011 porque, en 
aquel momento, y aquí estamos 
asistiendo, otra vez, a un caso de 
despatrimonialización de este 
ayuntamiento, en aquel momento, 
donde se iba a acometer la 
construcción de aquel centro de 
día estando, todavía, en el año 
2008 o 2009, el gobierno del 
señor Touriño en la Xunta. Al 
perder el gobierno de la Xunta, no 
se lleva a cabo la construcción de 
ese centro de Alzheimer y en el 
primer gobierno del señor Feijoo 
hay la posibilidad de construir 
este centro, pero, resulta que, para 
que pueda llevarse a cabo, ese 

Primera.- Pregunta oral sobre 
cesión de terreo municipal para o 
centro de Alzheimer e o seu 
proxecto de construción. 
 
Señora Longueira Castro 
 
En que situación atópase o 
proxecto de construción do centro 
de Alzheimer en terreo municipal 
en Eirís do que non se sabe nada? 
 
 
Señora Fraga Saenz 
 
A entidade renunciou 
voluntariamente á licenza de obra 
no 2011, que fora otourgada polo 
concello en agosto de 2007. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Si, efectivamente, a entidade 
renunciou no 2011 porque, 
naquel momento, e aquí estamos a 
asistir, outra vez, a un caso de 
despatrimonialización deste 
concello, naquel momento, onde 
se ía a acometer a construción 
daquel centro de día estando, 
aínda, no ano 2008 ou 2009, o 
goberno do señor Touriño na 
Xunta. Ao perder o goberno da 
Xunta, non se leva a cabo a 
construción dese centro de 
Alzheimer e no primeiro goberno 
do señor Feijoo hai a posibilidade 
de construír este centro, pero, 
resulta que, para que poida 
levarse a cabo, ese terreo que é 
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terreno que es terreno municipal y 
que había sido cedido en una 
cesión demanial, tiene que pasar a 
ser propiedad de la Xunta de 
Galicia, para que, con unos fondos 
determinados, pueda llegar a 
construirse. 
 
A día de hoy, pasando ya, desde el 
año 2011, una buena pila de años 
y de ejercicios presupuestarios, no 
se sabe qué ha sucedido. Es decir, 
el terreno hoy está en manos de la 
Xunta de Galicia. No hay, no 
existe, no es nuestro, en este 
sentido, para poder llevar a cabo 
una construcción, y nunca se ha 
dado respuesta.  
 
El motivo por el que se renuncia, 
en aquel momento, a esa 
construcción, y se nos pide, 
además, que esa cesión pase a la 
Xunta, quedó en el limbo y no se 
ha hecho absolutamente nada en 
esos terrenos, teniendo en cuenta 
que, al lado de ese mismo terreno, 
están los terrenos de Aspanaes, en 
donde tampoco se sabe nada de 
ningún proyecto que pueda dar 
cabida a la asociación.  
 
En cualquier caso, pudiendo ser, 
en la época adecuada o no, para la 
construcción de este centro que 
contaría con recursos, tal y como 
contaba en aquel momento, con 
recursos de la Xunta de Galicia, 
de la Diputación de La Coruña y 
también de este ayuntamiento, que 

terreo municipal e que fora 
cedido nunha cesión demanial, 
ten que pasar a ser propiedade da 
Xunta de Galicia, para que, cuns 
fondos determinados, poida 
chegar a construírse. 
 
 
A día de hoxe, pasando xa, desde 
o ano 2011, unha boa pila de 
anos e de exercicios 
orzamentarios, non se sabe que 
sucedeu. É dicir, o terreo hoxe 
está en mans da Xunta de Galicia. 
Non hai, non existe, non é noso, 
neste sentido, para poder levar a 
cabo unha construción, e nunca 
se deu resposta.  
 
O motivo polo que se renuncia, 
naquel momento, a esa 
construción, e pídesenos, 
ademais, que esa cesión pase á 
Xunta, quedou no limbo e non se 
fixo absolutamente nada neses 
terreos, tendo en conta que, á 
beira dese mesmo terreo, están os 
terreos de Aspanaes, onde 
tampouco se sabe nada de ningún 
proxecto que poida dar cabida á 
asociación.  
 
En calquera caso, podendo ser, 
na época adecuada ou non, para 
a construción deste centro que 
contaría con recursos, tal e como 
contaba naquel momento, con 
recursos da Xunta de Galicia, da 
Deputación da Coruña e tamén 
deste concello, que quixésemos 
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quisiéramos volver a llamar la 
atención sobre lo que en su día ha 
sido un proyecto avalado por la 
Fundación Reina Sofía, que es una 
entidad específica y especializada 
en estudios de alzheimer, que ha 
llevado a este ayuntamiento a 
estar en la punta de lanza con 
algunos otros ayuntamientos sobre 
la investigación y la lucha de esta 
enfermedad y que, por un motivo 
que desconocemos cuál ha sido, 
ha sido, bueno, pues, una pérdida, 
insisto, de patrimonio del 
ayuntamiento, ha sido una pérdida 
de tiempo en los procesos de 
investigación de la enfermedad y, 
sobre todo, un alivio para aquellas 
familias residentes en esta ciudad 
y que ven como, día tras día, no 
hay ninguna solución específica 
para los enfermos a los que tienen 
que cuidar y, sobre todo, para el 
futuro de muchos otros que siguen 
todavía en los centros de día de 
alzheimer de esta ciudad, 
promovidos por este ayuntamiento 
y que se ha roto, de alguna 
manera, esa línea de colaboración 
existente con Afaco y con el 
Ayuntamiento de La Coruña.  
 
Muchas gracias.  
 
Señora Fraga Saenz 
 
Ben, falamos dun proceso que 
comezou en 2005 coa concesión 
demanial da parcela a Afaco; que 
está sen revertir esa concesión. 

volver chamar a atención sobre o 
que no seu día foi un proxecto 
avalado pola Fundación Reina 
Sofía, que é unha entidade 
específica e especializada en 
estudos de alzheimer, que levou a 
este concello para estar na punta 
de lanza con algúns outros 
concellos sobre a investigación e 
a loita desta enfermidade e que, 
por un motivo que descoñecemos 
cal foi, foi, bo, pois, unha perda, 
insisto, de patrimonio do 
concello, foi unha perda de tempo 
nos procesos de investigación da 
enfermidade e, sobre todo, un 
alivio para aquelas familias 
residentes nesta cidade e que ven 
como, día tras día, non hai 
ningunha solución específica para 
os enfermos aos que teñen que 
coidar e, sobre todo, para o 
futuro de moitos outros que 
seguen aínda nos centros de día 
de alzheimer desta cidade, 
promovidos por este concello e 
que se rompeu, dalgunha 
maneira, esa liña de colaboración 
existente con Afaco e co Concello 
da Coruña.  
 
 
Moitas grazas.  
 
Señora Fraga Saenz 
 
Ben, falamos dun proceso que 
comezou en 2005 coa concesión 
demanial da parcela a Afaco; que 
está sen revertir esa concesión. 
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Tras un proceso de concesión de 
licenza longo, que requería de 
informes de Fomento, coa 
influencia do túnel de Eirís e 
unhas subsanacións do propio 
proxecto, xa co primeiro excedía 
de edificabilidade e retranque, 
concédese a licenza de obra e 
apertura en agosto de 2007. 
 
Durante este período hai 
diferentes paróns do expediente, 
dos que descoñecemos as causas, 
pero que no seu grupo saberán con 
maior precisión, xa que era 
concelleira, naquel momento, a 
señora Barcón. En 2008 se lle 
reclama a fianza, que a entidade 
non aboou desde a concesión da 
licenza e o seguinte dato coñecido 
é a renuncia da licenza, feita pola 
propia entidade en 2011, coa 
consecuente perda de dereitos 
sobre a mesma; sobre a licenza, 
non sobre a parcela.  
 
Os motivos da renuncia ás axudas, 
que a entidade alega durante ese 
tempo, veñen motivados pola 
tardanza na concesión de licenza, 
así como os cambios de criterios 
nas concesións das axudas de 
outras administracións, que neses 
anos, tamén estaban gobernadas 
polo Partido Socialista.  
 
 
Esto, máis a chegada da mal 
chamada crise, fan que o proxecto 
sexa inasumible pola entidade, e 

Tras un proceso de concesión de 
licenza longo, que requería de 
informes de Fomento, coa 
influencia do túnel de Eirís e 
unhas subsanacións do propio 
proxecto, xa co primeiro excedía 
de edificabilidade e retranque, 
concédese a licenza de obra e 
apertura en agosto de 2007. 
 
Durante este período hai 
diferentes paróns do expediente, 
dos que descoñecemos as causas, 
pero que no seu grupo saberán 
con maior precisión, xa que era 
concelleira, naquel momento, a 
señora Barcón. En 2008 se lle 
reclama a fianza, que a entidade 
non aboou desde a concesión da 
licenza e o seguinte dato coñecido 
é a renuncia da licenza, feita pola 
propia entidade en 2011, coa 
consecuente perda de dereitos 
sobre a mesma; sobre a licenza, 
non sobre a parcela.  
 
Os motivos da renuncia ás 
axudas, que a entidade alega 
durante ese tempo, veñen 
motivados pola tardanza na 
concesión de licenza, así como os 
cambios de criterios nas 
concesións das axudas de outras 
administracións, que neses anos, 
tamén estaban gobernadas polo 
Partido Socialista.  
 
Isto, máis a chegada da mal 
chamada crise, fan que o proxecto 
sexa inasumible pola entidade, e 



 
 
 
 
 
 
 

- 264 - 
 

 
 

así o manifestan. 
 
 É para nós un misterio que nos 
fagan esa pregunta, xa que, como 
se pode observar, nas datas nas 
que permanece activo este 
proceso, son vostedes quen 
gobernan nesta e no resto das 
administracións implicadas, a 
Xunta de Galicia e a Deputación 
da Coruña. Polo que creo, que 
teñen, cremos, máis coñecemento 
del que nós mesmas e que se, 
tanto vostedes como o seguinte 
goberno do Partido Popular 
tiveran interese en levar a cabo 
este proxecto, houbo anos para 
facelo realidade. De feito, 
sabemos, pola propia memoria 
2011 da entidade, que mantiveron 
xuntanzas da directiva de Afaco 
con Carlos Negreira e Julio Flores 
en 2011, coincidindo, 
aproximadamente, coa renuncia 
da entidade á licenza de obra.  
 
Mesmo os cambios de gobernos 
nas diferentes administracións 
podía telo favorecido, xa que se 
foi producindo a famosa 
alternancia do extinto 
bipartidismo e as adminisatracións 
implicadas eran, nese momento, 
do Partido Popular.  
 
 
É certo que existe unha débeda 
coa entidade Afaco, a quen 
queremos recoñecer a súa labor, 
sen dúbida moi necesaria, pero 

así o manifestan.  
 
É para nós un misterio que nos 
fagan esa pregunta, xa que, como 
se pode observar, nas datas nas 
que permanece activo este 
proceso, son vostedes quen 
gobernan nesta e no resto das 
administracións implicadas, a 
Xunta de Galicia e a Deputación 
da Coruña. Polo que creo, que 
teñen, cremos, máis coñecemento 
del que nós mesmas e que se, 
tanto vostedes como o seguinte 
goberno do Partido Popular 
tiveran interese en levar a cabo 
este proxecto, houbo anos para 
facelo realidade. De feito, 
sabemos, pola propia memoria 
2011 da entidade, que mantiveron 
xuntanzas da directiva de Afaco 
con Carlos Negreira e Julio 
Flores en 2011, coincidindo, 
aproximadamente, coa renuncia 
da entidade á licenza de obra.  
 
Mesmo os cambios de gobernos 
nas diferentes administracións 
podía telo favorecido, xa que se 
foi producindo a famosa 
alternancia do extinto 
bipartidismo e as 
adminisatracións implicadas 
eran, nese momento, do Partido 
Popular.  
 
É certo que existe unha débeda 
coa entidade Afaco, a quen 
queremos recoñecer a súa labor, 
sen dúbida moi necesaria, pero 
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non é este goberno quen, polo de 
agora, pode afrontar esas 
responsabilidades, xa que a 
parcela segue sen revertir no 
Concello, e a aportación que no 
seu momento fixo, foi a única á 
que non tiveron que renunciar; á 
dos 100.000 euros do Concello da 
Coruña.  
 
Instamos, pois, a que o resto de 
administracións retomen este 
compromiso e, de facelo, contarán 
coa colaboración posible deste 
concello. Pero fagámolo rápido, 
que nunca se sabe. Aquí os 
cambios chegan cando menos o 
esperan e como mostra, aquí 
estamos nós lidiando con estas 
herdanzas que vostedes deixan e 
que unha vez máis, o que non 
fixeron uns e outros en dez anos, 
pretenden que o fagamos nós en 
sete meses, cos seus permanentes 
impedimentos. 
 
Reiteramos, pois, a petición a que 
a Xunta de Galicia manteña o 
compromiso adquirido, que así 
fixo e así se pode ver, se 
consultamos un pouco a 
hemeroteca, en relación coa 
construcción do Centro de 
Alzheimer. A este goberno, que 
nos toca e, en todo caso, manter a 
súa relacións coa entidade Afaco, 
tal e como imos facendo, e valorar 
a oportunidade, se así se presenta, 
de colaborar cos seus futuros 
proxectos.  

non é este goberno quen, polo de 
agora, pode afrontar esas 
responsabilidades, xa que a 
parcela segue sen revertir no 
Concello, e a aportación que no 
seu momento fixo, foi a única á 
que non tiveron que renunciar; á 
dos 100.000 euros do Concello da 
Coruña.  
 
Instamos, pois, a que o resto de 
administracións retomen este 
compromiso e, de facelo, 
contarán coa colaboración 
posible deste concello. Pero 
fagámolo rápido, que nunca se 
sabe. Aquí os cambios chegan 
cando menos o esperan e como 
mostra, aquí estamos nós lidiando 
con estas herdanzas que vostedes 
deixan e que unha vez máis, o que 
non fixeron uns e outros en dez 
anos, pretenden que o fagamos 
nós en sete meses, cos seus 
permanentes impedimentos. 
 
Reiteramos, pois, a petición a que 
a Xunta de Galicia manteña o 
compromiso adquirido, que así 
fixo e así se pode ver, se 
consultamos un pouco a 
hemeroteca, en relación coa 
construcción do Centro de 
Alzheimer. A este goberno, que 
nos toca e, en todo caso, manter a 
súa relacións coa entidade Afaco, 
tal e como imos facendo, e 
valorar a oportunidade, se así se 
presenta, de colaborar cos seus 
futuros proxectos.  
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Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Pregunta do Partido Socialista 
sobre proposta para celebrar 
plenos fóra de María Pita.  
 
Segunda.- Pregunta oral sobre 
la propuesta para celebrar 
plenos fuera de María Pita. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Muchas gracias.  
 
¿Tiene previsto celebrar plenos 
fuera de María Pita, tal y como 
hemos planteado en la Comisión 
de Participación y, para cuándo se 
prevé el primero? 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. Tal e como acordamos, por 
unanimidade de todos os grupos 
municipais na Comisión de 
Participación e Innovación 
Democrática, si temos previsto 
celebrar plenos fóra de María Pita, 
e nesa mesma comisión instamos 
á Xunta de Portavoces a estudar a 
súa pertinencia na planificación 
dos plenos deste ano 2016 
 
 
Señor Dapena Varela 
 

Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Pregunta do Partido Socialista 
sobre proposta para celebrar 
plenos fóra de María Pita.  
 
Segunda.- Pregunta oral sobre a 
proposta para celebrar plenos 
fóra de María Pita 
 
Señor Dapena Varela 
 
Moitas grazas.  
 
Ten previsto celebrar plenos fóra 
de María Pita, tal e como 
expuxemos na Comisión de 
Participación e, para cando se 
prevé o primeiro? 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. Tal e como acordamos, por 
unanimidade de todos os grupos 
municipais na Comisión de 
Participación e Innovación 
Democrática, si temos previsto 
celebrar plenos fóra de María 
Pita, e nesa mesma comisión 
instamos á Xunta de Voceiros a 
estudar a súa pertinencia na 
planificación dos plenos deste ano 
2016 
 
Señor Dapena Varela 
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Muchas gracias.  
 
Llevamos seis meses de mandato 
y, desde el Grupo Municipal 
Socialista, entendemos que ya es 
hora de que empecemos a celebrar 
plenos en los barrios de la ciudad.  
 
 
No es una idea que se nos ocurra 
solamente a los socialistas. 
Ustedes, la Marea y el Bloque 
Nacionalista Galego, también lo 
llevaban en el programa electoral.  
 
En la Comisión de Participación e 
Innovación Ciudadana, de 26 de 
octubre, se acordó de forma 
unánime, como se ha recordado, 
que se estudiase por parte del 
gobierno municipal, la posibilidad 
de celebración de sesiones no 
resolutivas plenarias, fuera de la 
Casa Consistorial. Plenos sobre la 
ciudad y el estado del barrio, 
donde se invitaría, además de los 
vecinos, a colectivos y 
asociaciones del mismo.  
 
En la última reunión de la 
Comisión, que preside mi 
compañero Fito Ferreiro, tres 
meses después, se contestó que 
era un tema complejo y que 
estaban realizando los primeros 
estudios. Como siempre, la 
complejidad y los estudios a 
realizar, como argumentos 
excusatorios. 
 

Moitas grazas.  
 
Levamos seis meses de mandato e, 
desde o Grupo Municipal 
Socialista, entendemos que xa é 
hora de que empecemos a 
celebrar plenos nos barrios da 
cidade.  
 
Non é unha idea que se nos 
ocorra soamente aos socialistas. 
Vostedes, a Marea e o Bloque 
Nacionalista Galego, tamén o 
levaban no programa electoral.  
 
Na Comisión de Participación e 
Innovación Cidadá, de 26 de 
outubro, acordouse de forma 
unánime, como se lembrou, que se 
estudase por parte do goberno 
municipal, a posibilidade de 
celebración de sesións non 
resolutivas plenarias, fóra da 
Casa Consistorial. Plenos sobre a 
cidade e o estado do barrio, onde 
se convidaría, ademais dos 
veciños, a colectivos e 
asociacións do mesmo.  
 
Na última reunión da Comisión, 
que preside o meu compañeiro 
Fito Ferreiro, tres meses despois, 
contestouse que era un tema 
complexo e que estaban a realizar 
os primeiros estudos. Como 
sempre, a complexidade e os 
estudos a realizar, como 
argumentos excusatorios. 
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Tenemos centros cívicos en la 
ciudad preparados para la 
realización de dichos plenos. Y 
creemos que los demás temas 
logísticos son temas menores, que 
un político que gobierne en una 
ciudad como A Coruña, tiene que 
saber resolver.  
 
Se comprometió usted, señor 
Ferreiro, a reformar el 
Reglamento Orgánico Municipal 
y hacerlo de la manera coordinada 
con el Reglamento Orgánico de 
Participación Ciudadana. Ni rastro 
hasta la fecha. Firmó usted un 
acuerdo que no está respetando y, 
en uno de los principales 
compromisos que había adquirido, 
la participación.  
 
Ni reforma del Reglamento 
Orgánico Municipal para permitir 
mejorar la participación o, por 
ejemplo, realizar plenos fuera de 
María Pita, ni reforma del 
Reglamento de Participación 
Ciudadana, ni presupuestos 
participativos.  
 
Vemos que se encuentran 
cómodos con el Reglamento 
Orgánico de Participación 
Ciudadana y el Reglamento 
Orgánico Municipal que aprobó 
un gobierno socialista. Desde 
luego, tan malos esos documentos 
no deben de ser, cuando se 
encuentran tan cómodos con ellos.  
 

Temos centros cívicos na cidade 
preparados para a realización 
dos devanditos plenos. E cremos 
que os demais temas loxísticos 
son temas menores, que un 
político que goberne nunha 
cidade como A Coruña, ten que 
saber resolver.  
 
Comprometeuse vostede, señor 
Ferreiro, a reformar o 
Regulamento Orgánico Municipal 
e facelo da maneira coordinada 
co Regulamento Orgánico de 
Participación Cidadá. Nin rastro 
ata a data. Asinou vostede un 
acordo que non está a respectar 
e, nun dos principais 
compromisos que adquirira, a 
participación.  
 
Nin reforma do Regulamento 
Orgánico Municipal para 
permitir mellorar a participación 
ou, por exemplo, realizar plenos 
fóra de María Pita, nin reforma 
do Regulamento de Participación 
Cidadá, nin orzamentos 
participativos.  
 
Vemos que se atopan cómodos co 
Regulamento Orgánico de 
Participación Cidadá e o 
Regulamento Orgánico Municipal 
que aprobou un goberno 
socialista. Desde logo, tan malos 
eses documentos non deben de 
ser, cando se atopan tan cómodos 
con eles.  
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Vivimos con ustedes una política 
de gestos. Sólo titulares. El 
llamado escaño ciudadano ha 
resultado una experiencia 
agotadora, en la que los vecinos y 
vecinas esperan hasta, a veces, 
ocho horas para hablar tres 
minutos y no recibir ninguna 
respuesta concreta. Luego, no hay 
seguimiento de las peticiones, ni 
nada sabemos que los problemas, 
que aquí traen, han sido resueltos 
o, al menos, tenidos en 
consideración. Y hoy ningún 
vecino ha solicitado intervenir. No 
nos alegramos por ello. Puede 
creerme, porque creemos, 
realmente, en la participación, 
pero llevada a cabo de forma 
consensuada, no con ocurrencias 
unilaterales.  
 
Ocho meses y comprobamos que 
esa Porta Aberta estaba más 
pensada para empaquetarla con un 
lacito, a los medios de 
comunicación, para que los 
vecinos, realmente, opinasen 
sobre sus barrios.  
 
Quizá por eso, el premio que han 
recibido no es por participación, 
ni de participación, ni de modelo 
participativo, sino simplemente de 
diseño. Porque, eso sí, el cartel es 
muy bonito.  
 
Sólo hace falta voluntad política 
para realizar los plenos en los 
barrios. Y lo que pedimos es, que 

Vivimos con vostedes unha 
política de xestos. Só titulares. O 
chamado escano cidadán resultou 
unha experiencia esgotadora, na 
que os veciños e veciñas esperan 
ata, ás veces, oito horas para 
falar tres minutos e non recibir 
ningunha resposta concreta. 
Logo, non hai seguimento das 
peticións, nin nada sabemos que 
os problemas, que aquí traen, 
foron resoltos ou, polo menos, 
tidos en consideración. E hoxe 
ningún veciño solicitou intervir. 
Non nos alegramos por elo. Pode 
crerme, porque cremos, 
realmente, na participación, pero 
levada a cabo de forma 
consensuada, non con 
ocorrencias unilaterais.  
 
 
Oito meses e comprobamos que 
esa Porta Aberta estaba máis 
pensada para empaquetarla cun 
laciño, aos medios de 
comunicación, para que os 
veciños, realmente, opinasen 
sobre os seus barrios.  
 
Quizá por iso, o premio que 
recibiron non é por participación, 
nin de participación, nin de 
modelo participativo, senón 
simplemente de deseño. Porque, 
iso si, o cartel é moi bonito.  
 
Só fai falta vontade política para 
realizar os plenos nos barrios. E 
o que pedimos é, que o Pleno 
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el Pleno salga del Palacio a las 
calles de nuestros barrios.  
 
Muchas gracias.  
 
Señora Delso Carreira 
 
Moi ben. Nos comprace 
escoitarlles decir que creen na 
participación. E aproveito para 
informar de dúas cuestións. 
Respecto á Porta Aberta, ese 
proceso que comezamos o ano 
pasado para tomar a decisión da 
organización da cidade en 
distritos. O próximo martes día 19 
de xaneiro, terá lugar ese foro 
cidadán e de evolución da 
cidadanía. 
 
Por outro lado, sorprende 
escoitarvos que o noso son 
políticas de xestos, cando en sete 
meses, tal e como decimos, tal e 
como nos comprometimos a abrir 
novos canais e novos dereitos de 
participación, para os veciños e 
veciñas da Coruña, xa podemos, 
podemos dicir todo o que fixemos. 
Efectivamente, o escano cidadá e 
efectivamente, hoxe non participó 
ninguén, e non pasa nada. Aquela 
está aberta e, obviamente, as datas 
de Nadal, seguramente, tiveron 
que ver. En todo caso, temos uns 
procesos participativos, como ben 
nomeou, o da Porta Aberta, que 
recibiron un premio á 
comunicación, á imaxe, pero 
tamén, recibiron unha altísima 

salga do Palacio ás rúas dos 
nosos barrios.  
 
Moitas grazas. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Moi ben. Nos comprace 
escoitarlles decir que creen na 
participación. E aproveito para 
informar de dúas cuestións. 
Respecto á Porta Aberta, ese 
proceso que comezamos o ano 
pasado para tomar a decisión da 
organización da cidade en 
distritos. Opróximo martes día 19 
de xaneiro, terá lugar ese foro 
cidadán e de evolución da 
cidadanía. 
 
Por outra banda, sorprende 
escoitarvos que o noso son 
políticas de xestos, cando en sete 
meses, tal e como dicimos, tal e 
como nos comprometimos a abrir 
novas canles e novos dereitos de 
participación, para os veciños e 
veciñas da Coruña, xa podemos, 
podemos dicir todo o que fixemos. 
Efectivamente, o escano cidadá e 
efectivamente, hoxe non participó 
ninguén, e non pasa nada. Aquela 
está aberta e, obviamente, as 
datas de Nadal, seguramente, 
tiveron que ver. En todo caso, 
temos uns procesos participativos, 
como ben nomeou, o da Porta 
Aberta, que recibiron un premio á 
comunicación, á imaxe, pero 
tamén, recibiron unha altísima 
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puntuación no Observatorio 
Internacional de Procesos 
Participativos. E aproveito, tamén, 
para informar dun novo canal e 
dun novo espacio de participación 
que comezaremos este mesmo 
mes de xaneiro, que será un 
espazo, un encontro informal co 
alcalde e cos distintos concelleiros 
e concelleiras da corporación, do 
goberno, quero dicir, e a 
veciñanza para conversar sobre os 
problemas da cidade, dos barrios, 
nun espazo informal sen normas 
estrictas de funcionamento. E que 
non é, en absoluto, incompatible 
con celebrar plenos fóra do 
Palacio Municipal. Pero, 
obviamente e como ben dixeches, 
o propio Secretario explicou na 
comisión e estamos todos os 
grupos alertados, de que, 
efectivamente,  celebrar plenos 
fóra de María Pita ten unha certa 
complexidade e non podemos 
celebrar plenos, así porque así. E 
fantástico que digades que hai 
centros cívicos preparados para 
elo, pois, na próxima comisión 
estaremos encantados de escoitar 
que centros cívicos considerades 
que están preparados para levar a 
cabo plenos.  
 
 
En todo caso, este primeiro 
encontro cos veciños e coas 
veciñas e co alcalde e cos distintos 
concelleiros, terá lugar o próximo 
sábado 30 de xaneiro no Centro 

puntuación no Observatorio 
Internacional de Procesos 
Participativos. E aproveito, 
tamén, para informar dun nova 
canle e dun novo espacio de 
participación que comezaremos 
este mesmo mes de xaneiro, que 
será un espazo, un encontro 
informal co alcalde e cos distintos 
concelleiros e concelleiras da 
corporación, do goberno, quero 
dicir, e a veciñanza para 
conversar sobre os problemas da 
cidade, dos barrios, nun espazo 
informal sen normas estrictas de 
funcionamento. E que non é, en 
absoluto, incompatible con 
celebrar plenos fóra do Palacio 
Municipal. Pero, obviamente e 
como ben dixeches, o propio 
Secretario explicou na comisión e 
estamos todos os grupos 
alertados, de que, efectivamente,  
celebrar plenos fóra de María 
Pita ten unha certa complexidade 
e non podemos celebrar plenos, 
así porque si. E fantástico que 
digades que hai centros cívicos 
preparados para elo, pois, na 
próxima comisión estaremos 
encantados de escoitar que 
centros cívicos considerades que 
están preparados para levar a 
cabo plenos.  
 
En todo caso, este primeiro 
encontro cos veciños e coas 
veciñas e co alcalde e cos 
distintos concelleiros, terá lugar o 
próximo sábado 30 de xaneiro no 
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Cívico de San Diego, de doce a 
unha e media, e así o repetiremos 
mensualmente, os últimos sábados 
de mes.  
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Socialista 
sobre viaxe do concelleiro de 
Economía a China. 
 
Tercera.- Pregunta oral sobre el 
viaje del concejal de Economía a 
China 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor alcalde. 
 
Señor Lema, puede explicarnos 
¿cuáles fueron los objetivos de su 
viaje, como concejal del 
ayuntamiento de A Coruña, a 
China? ¿qué agenda y reuniones 
mantuvo allí? Y sobre todo, 
¿cuáles fueron los resultados 
obtenidos del viaje para la ciudad? 
 
Señor Lema Suárez 
 
O obxetivo da viaxe a China foi o 
de buscar posibles socios 
comerciais que están interesados 
invertir no Porto Exterior da 
Coruña. E a axenda, os resultados 
explicareillos a continuación. 
 
 

Centro Cívico de San Diego, de 
doce a unha e media, e así o 
repetiremos mensualmente, os 
últimos sábados de mes.  
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Socialista 
sobre viaxe do concelleiro de 
Economía a China. 
 
Terceira.- Pregunta oral sobre a 
viaxe do concelleiro de 
Economía a China 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde.  
 
Señor Lema, pode explicarnos 
cales foron os obxectivos da súa 
viaxe, como concelleiro do 
concello da Coruña, a China? que 
axenda e reunións mantivo alí? E 
sobre todo, cales foron os 
resultados obtidos da viaxe para 
a cidade? 
 
Señor Lema Suárez 
 
O obxetivo da viaxe a China foi o 
de buscar posibles socios 
comerciais que están interesados 
invertir no Porto Exterior da 
Coruña. E a axenda, os 
resultados explicareillos a 
continuación. 
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Señor García Pérez 
 
(….)  
 
Mire señor Lema, no le busque 
usted dobles vueltas a la pregunta, 
que no las tiene. Es el normal 
ejercicio del control de la 
oposición a las acciones de 
gobierno que ustedes desempeñan. 
Usted, el 24 de noviembre, se 
desplazó a China haciendo unas 
declaraciones que, nada menos 
venía a decir que, iba a analizar 
distintas vías. Hablo 
entrecomillado. “Iba a analizar 
distintas vías de colaboración 
entre el ayuntamiento y esa ciudad 
de Shenzhen”, que tiene, nada 
menos, que 10 millones de 
habitantes.  
 
Iba a buscar un marco estable de 
relaciones empresariales y de 
carácter comercial entre el puerto 
coruñés y el de Yantian, tercer 
puerto del mundo por tráfico de 
contenedores, dado que el Puerto 
de A Coruña y principalmente, 
Langosteira, podría ser muy 
atractivo para la industria del 
puerto de Yantian, de cara a 
establecer conexiones con el norte 
de Europa, África y América.  
 
Recordó usted la necesidad de 
inversiones que precisa el Puerto 
Exterior, en cuya búsqueda, el 
ayuntamiento está profundamente 
comprometido. Y remató usted 

Señor García Pérez 
 
(…) 
 
Mire señor Lema, non lle busque 
vostede dobres voltas á pregunta, 
que non as ten. É o normal 
exercicio do control da oposición 
ás accións de goberno que 
vostedes desempeñan. Vostede, o 
24 de novembro, desprazouse a 
China facendo unhas 
declaracións que, nada menos 
viña dicir que, ía analizar 
distintas vías. Falo 
entrecomillado. “Ía analizar 
distintas vías de colaboración 
entre o concello e esa cidade de 
Shenzhen”, que ten, nada menos, 
que 10 millóns de habitantes.  
 
 
Ía buscar un marco estable de 
relacións empresariais e de 
carácter comercial entre o porto 
coruñés e o de Yantian, terceiro 
porto do mundo por tráfico de 
contedores, dado que o Porto da 
Coruña e principalmente, 
Langosteira, podería ser moi 
atractivo para a industria do 
porto de Yantian, para establecer 
conexións co norte de Europa, 
África e América.  
 
Lembrou vostede a necesidade de 
investimentos que precisa o Porto 
Exterior, en cuxa procura, o 
concello está profundamente 
comprometido. E rematou vostede 
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diciendo, que espera que todos los 
actores sociales e instituciones 
involucradas en la búsqueda de 
financiación para el Puerto 
Exterior, estén a la altura del 
Ayuntamiento de La Coruña. 
 
A nosotros nos gustaría conocer 
exactamente, cuáles fueron los 
resultados de las gestiones que 
usted realizó allí, si es que hay 
algún resultado. No le voy a 
preguntar por quién pagó el viaje, 
ni si viajó usted en business o en 
turista. Ni tampoco le voy a 
preguntar por las estrellas que 
tenía el hotel en el que se 
hospedó. Porque no son 
cuestiones que nos interesen. No 
buscamos con la pregunta 
dobleces de este tipo, a las que, a 
veces, ustedes nos tienen 
acostumbrados.  
 
Y abro una digresión, señor 
Sande. Todavía estoy sorprendido 
con la respuesta de la señora 
Cameán a lo de las becas USA, 
diciendo que es culpa de las 
empresas que no tengamos becas 
USA en el ayuntamiento. Manda 
chover na Habana, que cantaría 
Bowie se falara galego. Cierro la 
digresión.  
 
Vuelvo al tema de China. Señor 
Lema, con todos los respetos, si 
un concejal del Ayuntamiento de 
La Coruña, en este caso, el 
responsable del Área de Mercados 

dicindo, que espera que todos os 
actores sociais e institucións 
involucradas na procura de 
financiamento para o Porto 
Exterior, estean á altura do 
Concello da Coruña. 
 
A nós gustaríanos coñecer 
exactamente, cales foron os 
resultados das xestións que 
vostede realizou alí, se é que hai 
algún resultado. Non lle vou a 
preguntar por quen pagou a 
viaxe, nin se viaxou vostede en 
business ou en turista. Nin 
tampouco lle vou preguntar polas 
estrelas que tiña o hotel no que se 
hospedou. Porque non son 
cuestións que nos interesen. Non 
buscamos coa pregunta dobleces 
deste tipo, ás que, ás veces 
vostedes téñennos afeitos.  
 
 
E abro unha digresión, señor 
Sande. Aínda estou sorprendido 
coa resposta da señora Cameán 
ao das bolsas USA, dicindo que é 
culpa das empresas que non 
teñamos bolsas USA no concello. 
Manda chover na Habana, que 
cantaría Bowie se falara galego. 
Pecho a digresión.  
 
 
Volvo ao tema de China. Señor 
Lema, con todos os respectos, se 
un concelleiro do Concello da 
Coruña, neste caso, o responsable 
da área de Mercados e de 
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y de Empleo, se desplaza a China 
con una encomienda tan elevada, 
con unas pretensiones tan loables 
sin, por supuesto, acompañarse, 
salvo que yo tenga noticias 
equivocadas, de nadie del Puerto 
de La Coruña para trabajar, 
conjuntamente, en hacer las 
relaciones de una manera más 
normalizadas… Porque plantarse 
en Shenzhen, un concejal del 
Ayuntamiento de La Coruña, para 
decir que quiere establecer 
relaciones comerciales con el 
puerto de Shenzhen para mover 
contenedores con el Puerto de 
Langosteira, cuando menos, es 
paradigmático. 
 
Pero, más allá de todo eso…. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García 
 
Señor García Pérez 
 
Si.  
 
…es que, ni una foto vimos de 
todo este evento. Entonces, 
simplemente, ya sé que con los 
bocatas gourmets y con la 
exaltación del Lacón lo podemos 
hacer bien, pero, cuando hagan 
estas cosas, acostúmbrense a 
rendir cuentas. Sino es a la 
ciudadanía, háganlo, por lo 
menos, en el Pleno. 
 

Emprego, desprázase a China 
cunha encomenda tan elevada, 
cunhas pretensións tan loables 
sen, por suposto, acompañarse, 
salvo que eu teña noticias 
equivocadas, de ninguén do Porto 
da Coruña para traballar, 
conxuntamente, en facer as 
relacións dunha maneira máis 
normalizadas… Porque plantarse 
en Shenzhen, un concelleiro do 
Concello da Coruña, para dicir 
que quere establecer relacións 
comerciais co porto de Shenzhen 
para mover colectores co Porto 
de Langosteira, cando menos, é 
paradigmático. 
 
 
Pero, máis aló de todo iso... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García 
 
Señor García Pérez 
 
Si.  
 
…é que, nin unha foto vimos de 
todo este evento. Entón, 
simplemente, xa sei que cos 
bocadillos gourmets e coa 
exaltación do Lacón podémolo 
facer ben, pero, cando fagan estas 
cousas, afáganse a render contas. 
Senón é á cidadanía, fágano, polo 
menos, no Pleno. 
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Muchas gracias. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben, señor García, como vostede 
sabe, dado o seu extenso e 
profundo coñecemento do 
Regulamento Orgánico 
Municipal, as respostas no turno 
oral van a doble quenda e, entón, 
eu decidín responder primeiro 
brevemente e agora máis por 
extenso. 
 
Se vostede quería unha foto de 
China, pódena pedir agora. Eu 
pódolle dar unha foto da viaxe a 
China, como proba documental de 
que, efectivamente, estiven alí e 
non de vacacións nalgún outro 
lugar, como se supón por ahí a 
xente, que está pretendendo 
descubrir un suposto valor 
turístico, ou de destino de placer á 
cidade ésta de Shenzhen.  
 
Pero, indo xa máis ao serio, e 
respondendo ao que, 
efectivamente, se pregunta na súa, 
non capciosa cuestión, digamos o 
seguinte. Alí fomos chamados a 
participar no cuarto Foro de 
Desenvolvemento Industrial de 
Shenzhen, que é un evento que 
organiza a Federación de Industria 
de Shenzhen, que por dar un dato 
ilustrativo, digamos do potencial 
cuantificable en dólares neste 
caso, moven un orzamento anual 
de 246.000 millóns de euros, 

Moitas grazas. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben, señor García, como vostede 
sabe, dado o seu extenso e 
profundo coñecemento do 
Regulamento Orgánico 
Municipal, as respostas na 
quenda oral van a doble quenda 
e, entón, eu decidín responder 
primeiro brevemente e agora máis 
por extenso. 
 
Se vostede quería unha foto de 
China, pódena pedir agora. Eu 
pódolle dar unha foto da viaxe a 
China, como proba documental 
de que, efectivamente, estiven alí 
e non de vacacións nalgún outro 
lugar, como se supón por ahí a 
xente, que está pretendendo 
descubrir un suposto valor 
turístico, ou de destino de placer 
á cidade ésta de Shenzhen.  
 
Pero, indo xa máis ao serio, e 
respondendo ao que, 
efectivamente, se pregunta na súa, 
non capciosa cuestión, digamos o 
seguinte. Alí fomos chamados a 
participar no cuarto Foro de 
Desenvolvemento Industrial de 
Shenzhen, que é un evento que 
organiza a Federación de 
Industria de Shenzhen, que por 
dar un dato ilustrativo, digamos 
do potencial cuantificable en 
dólares neste caso, moven un 
orzamento anual de 246.000 
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aproximadamente equivalente ao 
PIB de Portugal, onde, 
básicamente, expuxemos as 
posibilidades que ten o Porto da 
Coruña de encaixar dentro do que 
eles chaman a Nova Ruta da Seda, 
que ven sendo un programa 
deseñado a nivel estatal para ir 
buscando enclaves en portos que 
conecten a China continental co 
resto do mundo, a través do 
Mediterráneo e, tamén unha saída 
ao Atlántico norte.  
 
 
Tamén nos reunimos co alcalde de 
Yantian, o señor Quiao Lin, é 
efectivamente, o alcalde do 
terceiro porto do mundo en tráfico 
de contedores, con quen asinamos 
un protocolo de colaboración. Se 
vostedes buscaban algo concreto 
do que se fixo alí, eu penso que 
este acordo de colaboración entre 
as dúas entidades, entre o 
Concello da Coruña e o de 
Yantian, pode ser ese primeiro 
paso dunha colaboración máis 
fonda, máis profunda no futuro. E 
mantivemos tamén unha xuntanza 
co señor Li Yizhong no contexto 
deste Cuarto Foro Industrial de 
Shenzhen, co exministro de 
Industria e Tecnoloxía de China, 
un exministro de Industria e 
Tecnoloxía. Tamén teño algunha 
foto por ahí. Despois, se quere, 
podo pasarlla. Non hai problema. 
Polo whatsapp, como vostede 
queira. E tamén nos xuntamos, 

millóns de euros, 
aproximadamente equivalente ao 
PIB de Portugal, onde, 
básicamente, expuxemos as 
posibilidades que ten o Porto da 
Coruña de encaixar dentro do que 
eles chaman a Nova Ruta da 
Seda, que ven sendo un programa 
deseñado a nivel estatal para ir 
buscando enclaves en portos que 
conecten a China continental co 
resto do mundo, a través do 
Mediterráneo e, tamén unha saída 
ao Atlántico norte.  
 
Tamén nos reunimos co alcalde 
de Yantian, o señor Quiao Lin, é 
efectivamente, o alcalde do 
terceiro porto do mundo en 
tráfico de contedores, con quen 
asinamos un protocolo de 
colaboración. Se vostedes 
buscaban algo concreto do que se 
fixo alí, eu penso que este acordo 
de colaboración entre as dúas 
entidades, entre o Concello da 
Coruña e o de Yantian, pode ser 
ese primeiro paso dunha 
colaboración máis fonda, máis 
profunda no futuro. E mantivemos 
tamén unha xuntanza co señor Li 
Yizhong no contexto deste Cuarto 
Foro Industrial de Shenzhen, co 
exministro de Industria e 
Tecnoloxía de China, un 
exministro de Industria e 
Tecnoloxía. Tamén teño algunha 
foto por ahí. Despois, se quere, 
podo pasarlla. Non hai problema. 
Polo whatsapp, como vostede 
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por último, co presidente do porto 
de Yantian, quen manifestou un 
bo interese polo Porto Exterior da 
Coruña e a súa vontade de 
devolver a visita a esta cidade, así 
como acompañado polo alcalde de 
Yantian e polo presidente da 
Federación de Industrias de 
China. 
 
 
En todo caso, o que se votou en 
falta, ten vostede toda a razón do 
mundo, señor García, é a presenza 
do presidente do Porto da Coruña, 
nesta visita, nesta visita a 
Shenzhen, que estaba buscando 
unha saída, unha sociedade, unha 
posibilidade de colaboración para 
unha infraestrutura que, sen 
dúbida, vai necesitar dela…. 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando… 
 
Señor Lema Suárez 
 
Eu creo que, esta actitude do 
señor Losada delata, unha vez 
máis, unha proba máis, xa non 
digo de só da súa desidia como 
xestor do Porto, senón tamén, 
como o que ven a ser a súa 
vontade de bloquear 
absolutamente, facendo un uso 
partidista da institución que 
preside, calquera posibilidade de 
desenvolvemento da Coruña 

queira. E tamén nos xuntamos, 
por último, co presidente do porto 
de Yantian, quen manifestou un 
bo interese polo Porto Exterior da 
Coruña e a súa vontade de 
devolver a visita a esta cidade, así 
como acompañado polo alcalde 
de Yantian e polo presidente da 
Federación de Industrias de 
China. 
 
En todo caso, o que se votou en 
falta, ten vostede toda a razón do 
mundo, señor García, é a 
presenza do presidente do Porto 
da Coruña, nesta visita, nesta 
visita a Shenzhen, que estaba 
buscando unha saída, unha 
sociedade, unha posibilidade de 
colaboración para unha 
infraestrutura que, sen dúbida, 
vai necesitar dela…. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando… 
 
Señor Lema Suárez 
 
Eu creo que, esta actitude do 
señor Losada delata, unha vez 
máis, unha proba máis, xa non 
digo de só da súa desidia como 
xestor do Porto, senón tamén, 
como o que ven a ser a súa 
vontade de bloquear 
absolutamente, facendo un uso 
partidista da institución que 
preside, calquera posibilidade de 
desenvolvemento da Coruña 
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cando esta cidade non é 
gobernada polo partido que o puso 
onde agora está.  
 
Grazas. 
 
Preguntas orales presentadas 
por el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Popular sobre 
equipamentos públicos. 
 
Primera.- Pregunta oral sobre 
los equipamientos públicos 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
¿Qué actuaciones tiene previstas 
en 2016 para mejorar los 
equipamientos públicos 
municipales? 
 
Señor Varela Gómez 
 
As actuacións son numerosas e 
están contempladas nos 
orzamentos do 2016. Serán 
presentadas, con máis detalle, nas 
próximas semanas.  
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Perdón. Me gustaría concretar la 
intervención en los mercados 
municipales.  

cando esta cidade non é 
gobernada polo partido que o 
puso onde agora está.  
 
Grazas. 
 
Preguntas orais presentadas polo 
Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Popular 
sobre equipamentos públicos. 
 
Primeira.- Pregunta oral sobre 
os equipamentos públicos 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Que actuacións ten previstas en 
2016 para mellorar os 
equipamentos públicos 
municipais? 
 
Señor Varela Gómez 
 
As actuacións son numerosas e 
están contempladas nos 
orzamentos do 2016. Serán 
presentadas, con máis detalle, nas 
próximas semanas. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Perdón. Gustaríame concretar a 
intervención nos mercados 
municipais.  
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El 23 de enero finalizan los seis 
meses, concedidos a la 
concesionaria del Mercado de 
Santa Lucía, para que hiciesen los 
trabajos de mantenimiento del 
edificio valorados, inicialmente, 
en 600.000 euros. En respuesta a 
una pregunta escrita, presentada 
por nuestro grupo en el Pleno de 
octubre, la Marea contestó que 
sólo se habían realizado obras 
menores y que no se había 
presentado ningún proyecto para 
dicha actuación y tampoco 
solicitud de licencia.  
 
Por tanto, nos gustaría saber qué 
obras se han realizado, 
transcurridos cinco meses y medio 
del plazo concedido y a falta de 
doce días para su finalización. En 
caso de que no se hagan dichas 
obras, qué medidas se tienen 
previsto adoptar y que pasará el 
24 de enero con los placeros y las 
placeras.  
 
Estamos también preocupados, 
quiero decir, con las obras en el 
Mercado de San Agustín, donde 
se paralizaron las obras a cambio 
de nada o, por lo menos, a cambio 
de nada que nosotros sepamos. 
Sabemos, ya, qué es lo que se va a 
hacer, en el Mercado de San 
Agustín; si van a incluir esos 
misteriosos presupuestos que, de 
momento, desconocemos, alguna 
inversión en el Mercado de San 
Agustín. Y también, en relación al 

O 23 de xaneiro finalizan os seis 
meses, concedidos á 
concesionaria do Mercado de 
Santa Lucía, para que fixesen os 
traballos de mantemento do 
edificio valorados, inicialmente, 
en 600.000 euros. En resposta a 
unha pregunta escrita, presentada 
polo noso grupo no Pleno de 
outubro, a Marea contestou que 
só se realizaron obras menores e 
que non se presentou ningún 
proxecto para a devandita 
actuación e tampouco solicitude 
de licenza.  
 
Por tanto, gustaríanos saber que 
obras se realizaron, transcorridos 
cinco meses e medio do prazo 
concedido e a falta de doce días 
para a súa finalización. No caso 
de que non se fagan ditas obras, 
que medidas se teñen previsto 
adoptar e que pasará o 24 de 
xaneiro cos placeiros e as 
placeiras.  
 
Estamos tamén preocupados, 
quero dicir, coas obras no 
Mercado de San Agustín, onde se 
paralizaron as obras a cambio de 
nada ou, polo menos, a cambio de 
nada que nós saibamos. Sabemos, 
xa, que é o que se vai a facer, no 
Mercado de San Agustín; se van 
incluír eses misteriosos 
orzamentos que, de momento, 
descoñecemos, algún investimento 
no Mercado de San Agustín. E 
tamén, en relación ao Mercado de 
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Mercado de Monte Alto, más de 
lo mismo. Se ha paralizado la 
remodelación de la plaza, de la 
planta superior del mercado sin 
ofrecer otra alternativa. Y, por 
tanto, entendemos que con el 
presupuesto prorrogado, no 
pueden realizar nuevas 
inversiones si no lo modifican y, 
por tanto, con el nuevo 
presupuesto nadie sabe lo que 
harán, porque es un misterio en 
estos tres emplazamientos. Por 
tanto, me gustaría saber cuál es la 
previsión para los tres mercados.  
 
Gracias.  
 
Señor Varela Gómez 
 
Bueno, é unha mágoa que non 
definiran un pouquiño máis a 
pregunta, previamente. Eu creo 
que hai que traballar un pouco 
máis, porque a pregunta era 
bastante abstracta.  
 
En calquera caso, como nós si 
traballamos, bueno, traio a 
contestación preparada ante 
distintas hipóteses que podía 
haber na pregunta. Si, bueno, esa 
pregunta que expón agora no 
estaba… Si, si, equipamentos pero 
despois concretaron nos 
mercados. Eu creo que era 
mellor…. 
 
Presidencia 
 

Monte Alto, máis do mesmo. 
Paralizouse a remodelación da 
praza, da planta superior do 
mercado sen ofrecer outra 
alternativa. E, por tanto, 
entendemos que co orzamento 
prorrogado, non poden realizar 
novos investimentos se non o 
modifican e, por tanto, co novo 
orzamento ninguén sabe o que 
farán, porque é un misterio nestes 
tres emprazamentos. Por tanto, 
gustaríame saber cal é a 
previsión para os tres mercados.  
 
Grazas.  
 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bueno, é unha mágoa que non 
definiran un pouquiño máis a 
pregunta, previamente. Eu creo 
que hai que traballar un pouco 
máis, porque a pregunta era 
bastante abstracta.  
 
En calquera caso, como nós si 
traballamos, bueno, traio a 
contestación preparada ante 
distintas hipóteses que podía 
haber na pregunta. Si, bo, esa 
pregunta que expón agora no 
estaba… Si, si, equipamentos pero 
despois concretaron nos 
mercados. Eu creo que era 
mellor…. 
 
Presidencia 
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Conteste, por favor, concelleiro. 
Non entremos nestas cousas.  
 
Señor Varela Gómez 
 
…que preparáramos a pregunta 
mellor.  
 
Pero bueno, en calquera caso, a 
teño preparada.  
 
Bueno, en calquera caso, as 
intervencións na cidade non se 
miden ao peso. Hai que pensalas e 
deseñalas ben e hai que executalas 
correctamente. Para mostra esa 
política que vostedes lideraron a 
Mariña. Un saco sen fondo de 
recursos públicos no que non se 
cumpriron os procedementos 
urbanísticos, por un lado, e se lle 
furtou á cidadanía a capacidade de 
opinar e decidir, polo outro. E no 
que, para máis inri, hai 
deficiencias serias de execución 
pola mala calidade do proxecto e 
as présas electorais na execución. 
E para ver isto, non hai máis que 
darse un paseo pola zona, ou ver a 
prensa nos últimos días.  
 
 
E para especificar as actuacións 
ou a maneira de proceder que nós 
non compartimos, vou a poñer un 
exemplo que é o proxecto da 
Praza de San Pablo. Que é unha 
obra cara e desproporcionada de 
1,4 millóns de euros, para a 
problemática que existe na praza. 

Conteste, por favor, concelleiro. 
Non entremos nestas cousas.  
 
Señor Varela Gómez 
 
…que preparáramos a pregunta 
mellor.  
 
Pero bo, en calquera caso, a teño 
preparada.  
 
Bo, en calquera caso, as 
intervencións na cidade non se 
miden ao peso. Hai que pensalas 
e deseñalas ben e hai que 
executalas correctamente. Para 
mostra esa política que vostedes 
lideraron a Mariña. Un saco sen 
fondo de recursos públicos no que 
non se cumpriron os 
procedementos urbanísticos, por 
un lado, e se lle furtou á 
cidadanía a capacidade de opinar 
e decidir, polo outro. E no que, 
para máis inri, hai deficiencias 
serias de execución pola mala 
calidade do proxecto e as présas 
electorais na execución. E para 
ver isto, non hai máis que darse 
un paseo pola zona, ou ver a 
prensa nos últimos días.  
 
E para especificar as actuacións 
ou a maneira de proceder que nós 
non compartimos, vou poñer un 
exemplo que é o proxecto da 
Praza de San Pablo. Que é unha 
obra cara e desproporcionada de 
1,4 millóns de euros, para a 
problemática que existe na praza. 
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Nós nos reunimos coa asociación 
de veciños e lles plantexamos 
cales eran as necesidades reales 
sobre a praza e que queríamos 
actuar nelas pero facendo un 
investimento máis axustado.  
 
Polo tanto, se plantexou un 
proxecto, un investimento de 
560.000 euros, que é un tercio do 
que se plantexaba inicialmente. 
Co que se vai a renovar, se vai a 
facer, exactamente, o que estaba 
previsto, renovando luminarias e 
mobiliario urbano, pero sen gastar 
336.000 euros en bancos, como se 
preveía no proxecto que vostedes 
lideraron. Se vai a 
impermeabilizar a cuberta do 
garaxe Madrid, se vai a desprazar 
alí a área de xogos infantís, 
acompañándoa dunha zona 
deportiva pública; cousas que se 
plantexaban no proxecto que nos 
pareceron axeitadas. No proxecto 
que, como digo, vostedes 
lideraron.  
 
Polo tanto, nós non temos ningún 
problema en reciclar e facer que 
os proxectos teñan máis sentidiño 
e sexan máis axeitados ás 
necesidades reais desta cidade e 
ao momento de contención e a 
distribución de recursos, que 
entendemos que é o que toca.  
 
En calquera caso, son moitas as 
actuacións previstas para poder 
detallalas, pero vou a esbozar 

Nós nos reunimos coa asociación 
de veciños e lles plantexamos 
cales eran as necesidades reales 
sobre a praza e que queríamos 
actuar nelas pero facendo un 
investimento máis axustado.  
 
Polo tanto, se plantexou un 
proxecto, un investimento de 
560.000 euros, que é un tercio do 
que se plantexaba inicialmente. 
Co que se vai renovar, se vai a 
facer, exactamente, o que estaba 
previsto, renovando luminarias e 
mobiliario urbano, pero sen 
gastar 336.000 euros en bancos, 
como se preveía no proxecto que 
vostedes lideraron. Se vai a 
impermeabilizar a cuberta do 
garaxe Madrid, se vai a desprazar 
alí a área de xogos infantís, 
acompañándoa dunha zona 
deportiva pública; cousas que se 
plantexaban no proxecto que nos 
pareceron axeitadas. No proxecto 
que, como digo, vostedes 
lideraron.  
 
Polo tanto, nós non temos ningún 
problema en reciclar e facer que 
os proxectos teñan máis sentidiño 
e sexan máis axeitados ás 
necesidades reais desta cidade e 
ao momento de contención e a 
distribución de recursos, que 
entendemos que é o que toca.  
 
En calquera caso, son moitas as 
actuacións previstas para poder 
detallalas, pero vou esbozar 
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algunhas delas centrándome, 
especialmente, no tema dos 
mercados.  
 
Nas próximas vamos a plantexar 
un plan de intervención nos 
mercados desta cidade, que o que 
vai a intentar é potenciar o modelo 
de praza decuberta, frente ao 
centro comercial pechado. 
Definir, reforzar e potenciar o 
carácter singular de cada un dos 
mercados municipais e recuperar 
o seu valor social dentro do barrio 
e a cidade. Porque para nos, o 
tema do pequeno comercio é 
básico no modelo de cidade que 
defendemos.  
 
Por un lado, no mercado de Santa 
Lucía se plantexa a remodelación 
e rehabilitación integral do actual 
mercado, redefinindo o espazo de 
postos, comercios e servizos, para 
facer do mercado un espazo social 
do barrio e da cidade, 
introducindo usos compatibles e 
potenciadores do centro de saúde 
e locais sociocomunitarios que se 
plantexan tamén no edificio.  
 
 
No Mercado de Monte Alto, o que 
plantexamos é a remodelación do 
actual mercado, para convertilo 
nun espazo aberto, visible, 
atractivo e accesible, 
intensificando o seu carácter de 
espazo social dentro do barrio e 
actuando, de maneira integral, no 

algunhas delas centrándome, 
especialmente, no tema dos 
mercados.  
 
Nas próximas imos plantexar un 
plan de intervención nos 
mercados desta cidade, que o que 
vai intentar é potenciar o modelo 
de praza decuberta, frente ao 
centro comercial pechado. 
Definir, reforzar e potenciar o 
carácter singular de cada un dos 
mercados municipais e recuperar 
o seu valor social dentro do 
barrio e a cidade. Porque para 
nos, o tema do pequeno comercio 
é básico no modelo de cidade que 
defendemos.  
 
Por unha banda, no mercado de 
Santa Lucía se plantexa a 
remodelación e rehabilitación 
integral do actual mercado, 
redefinindo o espazo de postos, 
comercios e servizos, para facer 
do mercado un espazo social do 
barrio e da cidade, introducindo 
usos compatibles e potenciadores 
do centro de saúde e locais 
sociocomunitarios que se 
plantexan tamén no edificio.  
 
No Mercado de Monte Alto, o que 
plantexamos é a remodelación do 
actual mercado, para convertilo 
nun espazo aberto, visible, 
atractivo e accesible, 
intensificando o seu carácter de 
espazo social dentro do barrio e 
actuando, de maneira integral, no 
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entorno, non solo cunha operación 
de maquillaxe como a que 
plantexaba o anterior gobernó, 
actuando tamén na escola infantil, 
que está nunha situación 
deprorable e na praza e na 
conexión do mercado co entorno. 
E actuando, como dicía, de 
maneira integral en todo o 
complexo.  
 
No Mercado de San Agustín… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, concelleiro.  
 
Señor Varela Gómez 
 
Si, si. Remato.  
 
Perdón, alcalde. 
 
No Mercado de San Agustín, o 
Plan Director do mercado que 
actúe no equipamento e rexenere 
o seu entorno. 
 
E no Mercado de Adormideiras, 
remodelar as actuáis instalacións 
para mellorar o abastecemento do 
barrio, incorporando servizos e 
reparando a edificación.  
 
E, ademais, en todos os restos de 
mercados da cidade, pois, facer as 
obras xerais de mantemento que 
precisen. 
 

entorno, non só cunha operación 
de maquillaxe como a que 
plantexaba o anterior goberno, 
actuando tamén na escola 
infantil, que está nunha situación 
deprorable e na praza e na 
conexión do mercado co entorno. 
E actuando, como dicía, de 
maneira integral en todo o 
complexo.  
 
No Mercado de San Agustín… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, concelleiro.  
 
Señor Varela Gómez 
 
Si, si. Remato.  
 
Perdón, alcalde. 
 
No Mercado de San Agustín, o 
Plan Director do mercado que 
actúe no equipamento e rexenere 
o seu entorno. 
 
E no Mercado de Adormideiras, 
remodelar as actuáis instalacións 
para mellorar o abastecemento do 
barrio, incorporando servizos e 
reparando a edificación.  
 
E, ademais, en todos os restos de 
mercados da cidade, pois, facer 
as obras xerais de mantemento 
que precisen. 
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Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Pregunta do Partido Popular sobre 
mobilidade.  
 
Segunda.- Pregunta oral sobre 
movilidad 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Si, gracias.  
 
Buenas tardes. 
 
¿Qué actuaciones tienen previstas 
en 2016 para mejorar la movilidad 
de la ciudad? 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Ola, boa noite.  
 
Este goberno municipal ten 
contempladas diferentes accións 
para a mellora da mobilidade 
neste ano 2016, especialmente 
vencelladas a transporte público, 
mobilidade peonil e mobilidade en 
bicicleta.  
 
Señora Freire Vázquez 
 
Bien, bueno, espero señor Díaz 
Grandío que no haga usted como 
su compañero de Regeneración 
Urbana que, con independencia de 

Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Pregunta do Partido Popular 
sobre mobilidade.  
 
Segunda.- Pregunta oral sobre 
mobilidade 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Si, grazas. 
 
Boas tardes. 
 
Que actuacións teñen previstas en 
2016 para mellorar a mobilidade 
da cidade? 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Ola, boa noite.  
 
Este goberno municipal ten 
contempladas diferentes accións 
para a mellora da mobilidade 
neste ano 2016, especialmente 
vencelladas a transporte público, 
mobilidade peonil e mobilidade 
en bicicleta.  
 
Señora Freire Vázquez 
 
Ben, bo, espero señor Díaz 
Grandío que non faga vostede 
como o seu compañeiro de 
Rexeneración Urbana que, con 
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ser responsable del área y tener 
que saber responder aquí, en este 
Pleno, a todas las preguntas que se 
le hacen, pues, bueno, se queje 
aquí, amargamente, de que no 
puede responder a la pregunta que 
se le hace.  
 
Bueno, dicho esto, espero que en 
2016 sea más productivo que en 
los pasados seis meses. 
Actuaciones cero. Peor todavía. El 
gobierno de la Marea ha remado 
en contra de la mejora de la 
movilidad de la ciudad. En 
bandeja, el primer aparcamiento 
disuasorio. No son capaces de 
poner en marcha un plan de 
gestión. Les recuerdo que 
anunciaron en noviembre una 
campaña de la que nada se sabe. 
Un mes sin tarjeta Millenium y sin 
alternativas. Su incompetencia le 
costó más de 60 euros a cada 
usuario con derecho a tarifa 
social. Los bocetos que 
presentaron para Alfonso Molina, 
para el tramo de Fomento de 
Alfonso Molina, incumplen la 
normativa. No resuelven las 
necesidades de mejora de los 
enlaces, impiden disponer un 
carril preferente para transporte 
público y, lo que es peor, atentan 
gravemente contra la seguridad 
vial.  
 
Su incongruencia llega a límites 
extremos, cuando persisten en la 
eliminación del viaducto con el 

independencia de ser responsable 
da área e ter que saber responder 
aquí, neste Pleno, a todas as 
preguntas que se lle fan, pois, bo, 
se queixe aquí, amargamente, de 
que non pode responder á 
pregunta que se lle fai.  
 
Bo, dito isto, espero que en 2016 
sexa máis produtivo que nos 
pasados seis meses. Actuacións 
cero. Peor aínda. O goberno da 
Marea remou en contra da 
mellora da mobilidade da cidade. 
En bandexa, o primeiro 
aparcadoiro disuasorio. Non son 
capaces de poñer en marcha un 
plan de xestión. Lémbrolles que 
anunciaron en novembro unha 
campaña da que nada se sabe. Un 
mes sen tarxeta Millenium e sen 
alternativas. A súa incompetencia 
custoulle máis de 60 euros a cada 
usuario con dereito a tarifa 
social. Os bosquexos que 
presentaron para Alfonso Molina, 
para o tramo de Fomento de 
Alfonso Molina, incumpren a 
normativa. Non resolven as 
necesidades de mellora das 
enlaces, impiden dispoñer un 
carril preferente para transporte 
público e, o que é peor, atentan 
gravemente contra a seguridade 
viaria.  
 
 
A súa incongruencia chega a 
límites extremos, cando persisten 
na eliminación do viaduto co que 
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que estaba previsto conectar la 
zona del Ofimático con San 
Vicente de Elviña y cuando su 
argumento, manifestado por el 
propio señor Ferreiro, es que no 
querían una avenida que dividiese 
la ciudad en dos. Precisamente, su 
alternativa destroza un importante 
punto de permeabilidad entre 
ambos lados de Alfonso Molina y 
con el Campus Universitario.  
 
 
Y lo que plantea en Alfonso 
Molina el gobierno de la Marea, sí 
que es una chapuza. Y no el 
levantamiento de cuatro losas de 
piedra tras haber soportado seis 
millones, digo, seis millones de 
vehículos que no debían soportar, 
amén de que se debe saber, que 
existen los plazos de garantía.  
 
Aquí se habló. Pero claro, es fácil 
recurrir al recurso fácil de la 
falacia. Además, aquí se habló de 
alimentar falacias. Pues eso les 
digo. Cuidado con alimentar las 
falacias porque pueden volverse 
en su contra.  
 
No critiquen tanto la Marina, 
tendrán que hacer lo mismo que 
hizo el concejal de Regeneración 
Urbana en un medio de radio la 
pasada semana, rectificar. Ha 
criticado el túnel y ha tenido que 
reconocer que es una gran obra. 
Pues, lo mismo va a tener que 
hacer con la Marina, señor Xiao 

estaba previsto conectar a zona 
do Ofimático con San Vicente de 
Elviña e cando o seu argumento, 
manifestado polo propio señor 
Ferreiro, é que non querían unha 
avenida que dividise a cidade en 
dúas. Precisamente, a súa 
alternativa esnaquiza un 
importante punto de 
permeabilidade entre ambos os 
lados de Alfonso Molina e co 
Campus Universitario.  
 
E o que propoñe en Alfonso 
Molina o goberno da Marea, se 
que é unha chapuza. E non o 
levantamento de catro lousas de 
pedra tras soportar seis millóns, 
digo, seis millóns de vehículos 
que non debían soportar, a máis 
diso que se debe saber, que 
existen os prazos de garantía.  
 
Aquí falouse. Pero claro, é fácil 
recorrer ao recurso fácil da 
falacia. Ademais, aquí falouse de 
alimentar falacias. Pois iso 
dígolles. Coidado con alimentar 
as falacias porque poden volverse 
na súa contra.  
 
Non critiquen tanto a Marina, 
terán que facer o mesmo que fixo 
o concelleiro de Rexeneración 
Urbana nun medio de radio a 
pasada semana, rectificar. 
Criticou o túnel e tivo que 
recoñecer que é unha gran obra. 
Pois, o mesmo vai ter que facer 
coa Marina, señor Xiao Varela.  
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Varela.  
 
Y sigo, y no contentos con poner 
en riesgo la tan demandada 
mejora de Lavedra, retrasan con 
evidente mala fe, la puesta en 
servicio del túnel del Parrote. 
Obra recepcionada por todas las 
administraciones en el mes de 
diciembre y que, por tanto, cuenta 
con todos los informes técnicos y 
de seguridad necesarios.  
 
Como siempre, las excusas de mal 
pagador de Xulio Ferreiro. En esta 
ocasión, un ajuste de escasa 
relevancia en una tubería de 
pluviales impide el uso por los 
ciudadanos del túnel del Parrote. 
Un vial de conexión que, sin duda, 
mejora, como ya lo hizo el de la 
Marina, la movilidad en el 
conjunto de la ciudad. Lo que nos 
tememos, es que no quieren poner 
en servicio el túnel porque no 
tienen los deberes hechos para la 
superficie de la Marina y la 
Ciudad Vieja.  
 
Nada se sabe de la restricción de 
accesos y gestión de la movilidad 
en la Marina. Nada se sabe de la 
segunda fase de peatonalización 
de, a pesar de su anuncio a los 
vecinos y comerciantes de la 
Ciudad Vieja de que en el mes de 
noviembre les presentarían la 
propuesta. Les digo. El 
soterramiento del tráfico en la 
Marina tenía un objetivo claro, 

 
 
E sigo, e non contentos con poñer 
en risco a tan demandada mellora 
de Lavedra, atrasan con evidente 
mala fe, a posta en servizo do 
túnel do Parrote. Obra 
recepcionada por todas as 
administracións no mes de 
decembro e que, por tanto, conta 
con todos os informes técnicos e 
de seguridade necesarios.  
 
Como sempre, as escusas de mal 
pagador de Xulio Ferreiro. Nesta 
ocasión, un axuste de escasa 
relevancia nunha tubaxe de 
pluviais impide o uso polos 
cidadáns do túnel do Parrote. Un 
viario de conexión que, sen 
dúbida, mellora, como xa o fixo o 
da Marina, a mobilidade no 
conxunto da cidade. O que nos 
tememos, é que non queren poñer 
en servizo o túnel porque non 
teñen os deberes feitos para a 
superficie da Marina e a Cidade 
Vella.  
 
Nada se sabe da restrición de 
accesos e xestión da mobilidade 
na Marina. Nada se sabe da 
segunda fase de peonalización de, 
a pesar do seu anuncio aos 
veciños e comerciantes da Cidade 
Vella de que no mes de novembro 
presentaríanlles a proposta. 
Dígolles. O soterramento do 
tráfico na Marina tiña un 
obxectivo claro, destinar o espazo 
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destinar el espacio en superficie al 
uso y disfrute de las personas, 
plataforma única, prioridad 
peatonal, restricción del tráfico al 
menos del 10% del persistente, 
conseguir 55.000 m2 de carácter 
peatonal a los que se unían los 
100.000 de la Ciudad Vieja. 
Negar esa oportunidad a esta 
ciudad, negar esos avances porque 
ustedes… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor.  
 
Señora Freire Vázquez 
 
Remato.  
 
… porque ustedes no tienen los 
deberes hechos; es, no sólo, una 
falta de responsabilidad que 
demuestra la incapacidad de 
gobierno de la Marea para 
gestionar la ciudad, sino una falta 
de respecto a los ciudadanos y un 
atentado a los criterios y a los 
objetivos de la movilidad 
sostenible, que defienden de 
boquilla, pero cuyos hechos no les 
acompañan. Mucho ruido y pocas 
nueces. Espero que en su 
respuesta nos diga que van a abrir 
de forma inmediata el túnel del 
Parrote, que ya tienen listas las 
soluciones y gestión de la 
movilidad en la superficie de la 
Marina; cómo lo van a hacer y 
cuándo y lo mismo respecto a la 

en superficie ao uso e goce das 
persoas, plataforma única, 
prioridade peonil, restrición do 
tráfico polo menos do 10% do 
persistente, conseguir 55.000 m2 
de carácter peonil aos que se 
unían os 100.000 da Cidade 
Vella. Negar esa oportunidade a 
esta cidade, negar eses avances 
porque vostedes… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor.  
 
Señora Freire Vázquez 
 
Remato.  
 
… porque vostedes non teñen os 
deberes feitos; é, non só, unha 
falta de responsabilidade que 
demostra a incapacidade de 
goberno da Marea para xestionar 
a cidade, senón unha falta de 
respecto aos cidadáns e un 
atentado aos criterios e aos 
obxectivos da mobilidade 
sustentable, que defenden de boca 
para fóra, pero cuxos feitos non 
lles acompañan. Moito ruído e 
poucas noces. Espero que na súa 
resposta díganos que van abrir de 
forma inmediata o túnel do 
Parrote, que xa teñen listas as 
solucións e xestión da mobilidade 
na superficie da Mariña; como o 
van a facer e cando e o mesmo 
respecto da segunda fase da 
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segunda fase de la peatonalización 
de la Ciudad Vieja. 
 
Muchas gracias.  
 
Señor Díaz Grandío 
 
Boa noite de novo. 
 
Bueno, repetimos xa, creo, en 
todos os Plenos que levamos. 
Hoxe igual son o primeiro que 
citou moitas medidas do seu 
programa electoral e nós 
leváramos a cabo o noso. Eso vaia 
por diante. Porque este goberno 
presentouse cun programa propio 
e ten outras prioridades.  
 
Saíron temas, Parrote, restricción 
de tráfico…Bueno, en canto á 
restricción de tráfico, temos os 
deberes feitos e todas as solucións 
en superficie adoptadas nas dúas 
bocas, na boca do túnel que falta 
por abrir. E no momento no que a 
Autoridade Portuaria resolva os 
problemas do túnel, problemas de 
seguridade, por certo, pois, ese 
túnel poderase abrir dun día para 
outro, sen ningún tipo de 
dificultade. 
 
Bueno, é a terceira pregunta que 
recibo sobre este tema; temas 
xenéricos de mobilidade. En dous 
Plenos. É realmente curioso. 
Faleino nas últimas dúas 
preguntas feitas, tanto polo 
Bloque, como polo Partido 

peonalización da Cidade Vella. 
 
 
Moitas grazas.  
 
Señor Díaz Grandío 
 
Boa noite de novo. 
 
Bo, repetimos xa, creo, en todos 
os Plenos que levamos. Hoxe 
igual son o primeiro que citou 
moitas medidas do seu programa 
electoral e nós leváramos a cabo 
o noso. Iso vaia por diante. 
Porque este goberno presentouse 
cun programa propio e ten outras 
prioridades.  
 
Saíron temas, Parrote, restricción 
de tráfico…Bo, en canto á 
restricción de tráfico, temos os 
deberes feitos e todas as solucións 
en superficie adoptadas nas dúas 
bocas, na boca do túnel que falta 
por abrir. E no momento no que a 
Autoridade Portuaria resolva os 
problemas do túnel, problemas de 
seguridade, por certo, pois, ese 
túnel poderase abrir dun día para 
outro, sen ningún tipo de 
dificultade. 
 
Bueno, é a terceira pregunta que 
recibo sobre este tema; temas 
xenéricos de mobilidade. En dous 
Plenos. É realmente curioso. 
Faleino nas últimas dúas 
preguntas feitas, tanto polo 
Bloque, como polo Partido 
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Socialista, das medidas que 
queremos adoptar.  
 
Tamén vós como responsables do 
programa que presentáchedes as 
eleccións e como responsables 
dun Plan de Mobilidade Urbana 
Sostible, do que falei na última 
sesión, bueno, non escondemos 
nin nunca escondín, teñen cousas 
boas e cousas malas. Continuando 
coas cousas boas, que non me 
costa en ningún momento decilas 
e poñelas de relevo, ten un 
diagnóstico brillante; diagnóstico 
que extrae moita información 
valiosa que estamos aproveitando, 
repito, información valiosa e 
xenérica coma a que vostede 
coñece de datos de mobilidade 
interna e externa na cidade. 
Movementos internos. O 37% dos 
movementos que se producen na 
cidade, prodúcense con vehículo 
privado, o 14% con transporte 
público e o 47% a pé.  
 
 
En cambio, esa distribución modal 
cambia totalmente, na mobilidade 
entre o concello e os municipios 
da área metropolitana. O 88% 
deses movementos se producen en 
vehículo. Pois, nesas liñas son nas 
que queremos e vamos a traballar 
neste 2016. Repito, que xa o dixen 
noutras ocasións. Reforma do 
mapa de liñas do autobús urbano; 
un mapa de liñas anclado nos 80 
que non da solución ás realidades 

Socialista, das medidas que 
queremos adoptar.  
 
Tamén vós como responsables do 
programa que presentáchedes as 
eleccións e como responsables 
dun Plan de Mobilidade Urbana 
Sostible, do que falei na última 
sesión, bo, non escondemos nin 
nunca escondín, teñen cousas 
boas e cousas malas. 
Continuando coas cousas boas 
que non me costa en ningún 
momento decilas e poñelas de 
relevo, ten un diagnóstico 
brillante; diagnóstico que extrae 
moita información valiosa que 
estamos aproveitando, repito, 
información valiosa e xenérica 
coma a que vostede coñece de 
datos de mobilidade interna e 
externa na cidade. Movementos 
internos. O 37% dos movementos 
que se producen na cidade, 
prodúcense con vehículo privado, 
o 14% con transporte público e o 
47% a pé.  
 
En cambio, esa distribución 
modal cambia totalmente, na 
mobilidade entre o concello e os 
municipios da área 
metropolitana. O 88% deses 
movementos se producen en 
vehículo. Pois, nesas liñas son 
nas que queremos e vamos a 
traballar neste 2016. Repito, que 
xa o dixen noutras ocasións. 
Reforma do mapa de liñas do 
autobús urbano; un mapa de liñas 
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urbanas da actualidade, unha 
reforma que se quere facer e se 
vai facer sen medos, (…) e que 
obviamente, recuperará o carril 
bus, como apartado fundamental 
nese cambio modal.  
 
 
 
E outra vía é, está sendo xa, a 
colaboración con outras 
administración, para favorecer a 
penetración do autobús 
interurbano dentro da cidade, máis 
aló da Estación de Autobuses. 
Medidas nas que estamos xa a 
traballar, medidas que buscan a 
mellora na calidade de vida na 
cidade e nos seus vecinos e os de 
máis aló, porque cremos que os 
veciños de máis aló da Ponte 
Pasaxe, de Meicende, de 
Fonteculler son tamén cidadáns e 
que forman parte desa mancha 
urbana que transcende as 
fronteiras do Concello.  
 
Son medidas que requerirán, á 
parte dunha actitude proactiva do 
propio goberno municipal, 
valente, visión de futuro tamén 
esa proactividade. Valentía e 
visión de futuro son as que 
pediremos ao resto dos partidos 
con representación municipal en 
este Pleno.  
 
Grazas. 
 
 

anclado nos 80 que non da 
solución ás realidades urbanas da 
actualidade, unha reforma que se 
quere facer e se vai facer sen 
medos, (…) e que obviamente, 
recuperará o carril bus, como 
apartado fundamental nese 
cambio modal.  
 
E outra vía é, está sendo xa, a 
colaboración con outras 
administración, para favorecer a 
penetración do autobús 
interurbano dentro da cidade, 
máis aló da Estación de 
Autobuses. Medidas nas que 
estamos xa a traballar, medidas 
que buscan a mellora na calidade 
de vida na cidade e nos seus 
veciños e os de máis aló, porque 
cremos que os veciños de máis aló 
da Ponte Pasaxe, de Meicende, de 
Fonteculler son tamén cidadáns e 
que forman parte desa mancha 
urbana que transcende as 
fronteiras do Concello.  
 
Son medidas que requerirán, á 
parte dunha actitude proactiva do 
propio goberno municipal, 
valente, visión de futuro tamén 
esa proactividade. Valentía e 
visión de futuro son as que 
pediremos ao resto dos partidos 
con representación municipal en 
este Pleno.  
 
Grazas. 
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Presidencia 
 
Pregunta do Partido Popular sobre 
economía municipal. 
 
Tercera.- Pregunta oral sobre la 
economía municipal.  
 
Señora Gallego Neira 
 
¿Cuáles son las previsiones 
económicas del gobierno 
municipal para la ciudad en el 
2016? 
 
Presidencia 
 
Pois, en fin, con esta formulación 
tan xenérica, difícil de dicir a que 
se refire a pregunta. Pero, se as 
previsións son dos orzamentos, 
podía ser unha das preguntas. 
Pode que haberá uns ingresos, 
seguramente inferiores aos que 
o… Un capítulo ingresos, algo 
inferiores aos que estaban 
orzamentados o ano pasado.  
 
Se falamos da economía da cidade 
en xeral, pois, podemos dicir que 
agardamos que repunte, que siga 
na tendencia de disminuir o paro. 
Pero bueno, vou a agardar a ver a 
segunda parte da pregunta, a ver si 
podo ser máis preciso, porque 
escondendo as cartas é difícil 
saber o que se ten que responder. 
 
 
 

Presidencia 
 
Pregunta do Partido Popular 
sobre economía municipal. 
 
Terceira.- Pregunta oral sobre a 
economía municipal.  
 
Señora Gallego Neira 
 
Cales son as previsións 
económicas do goberno municipal 
para a cidade no 2016? 
 
 
Presidencia 
 
Pois, en fin, con esta formulación 
tan xenérica, difícil de dicir a que 
se refire a pregunta. Pero, se as 
previsións son dos orzamentos, 
podía ser unha das preguntas. 
Pode que haberá uns ingresos, 
seguramente inferiores aos que 
o… Un capítulo ingresos, algo 
inferiores aos que estaban 
orzamentados o ano pasado.  
 
Se falamos da economía da 
cidade en xeral, pois, podemos 
dicir que agardamos que repunte, 
que siga na tendencia de diminuir 
o paro. Pero bo, vou agardar a 
ver a segunda parte da pregunta, 
a ver si podo ser máis preciso, 
porque escondendo as cartas é 
difícil saber o que se ten que 
responder. 
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Señora Gallego Neira 
 
Antes de nada, decirle al señor 
Lema que, si a China fue a poner 
verde al Puerto, mejor que no 
hubiera ido. Porque traer no habrá 
traido nada pero, igual, lo 
perjudicó como las declaraciones 
del Ritz.  
 
Bueno, la Marea ha empezado el 
año 2016 prorrogando los 
presupuestos, con un recorte del 
gasto de 57 millones de euros, 
ocultándolo en la web municipal y 
en las redes sociales, cuando es lo 
más importante que han hecho en 
estos siete meses. Prorrogar el 
presupuesto con el recorte 
correspondiente.  
 
Al término del Pleno del día 29 de 
diciembre, me dijeron que no lo 
habían ocultado, porque estaban 
en un cuarto párrafo de una nota 
de prensa, en la web. Me lo dijo 
usted y su asesor. Una tomadura 
de pelo. Pero no a mi, sino a todos 
ciudadanos. Eso tiene que estar en 
la web municipal.  
 
Una de las principales noticias 
que tienen destacadas, si se pone 
nada, al pinchar la web es, se 
titula. “O goberno local presenta 
un proxecto de orzamentos para o 
2016”. Pues, lo que tienen que 
hacer es cambiar esa noticia y 
poner que han prorrogado los 
presupuestos con ese recorte de 57 

Señora Gallego Neira 
 
Antes de nada, dicirlle ao señor 
Lema que, se a China foi a poñer 
verde ao Porto, mellor que non 
fose. Porque traer non haberá 
traido nada pero, igual, 
prexudicouno como as 
declaracións do Ritz.  
 
Bo, a Marea empezou o ano 2016 
prorrogando os orzamentos, cun 
recorte do gasto de 57 millóns de 
euros, ocultándoo na web 
municipal e nas redes sociais, 
cando é o máis importante que 
fixeron nestes sete meses. 
Prorrogar o orzamento co recorte 
correspondente.  
 
 
Ao termo do Pleno do día 29 de 
decembro, dixéronme que non o 
ocultaron, porque estaban nun 
cuarto parágrafo dunha nota de 
prensa, na web. Díxomo vostede e 
o seu asesor. Unha tomadura de 
pelo. Pero non a min, senón a 
todos cidadáns. Iso ten que estar 
na web municipal.  
 
Unha das principais noticias que 
teñen destacadas, si se pon nada, 
ao picar a web é, titúlase. “O 
goberno local presenta un 
proxecto de orzamentos para o 
2016”. Pois, o que teñen que 
facer é cambiar esa noticia e 
poñer que prorrogaron os 
orzamentos con ese recorte de 57 



 
 
 
 
 
 
 

- 296 - 
 

 
 

millones de euros. 
 
Del presupuesto del 2016 lo único 
que hemos visto es una foto con el 
portavoz socialista y que, por lo 
visto, se le ha facilitado una 
documentación, pero que el resto, 
por lo que he visto, no la tenemos. 
Esos son los presupuestos 
participativos de la Marea. 
 
Es la primera vez en 32 años, que 
la ciudad no cuenta con un 
presupuesto aprobado, en tiempo 
y forma. Y es la primera vez en 10 
años, que no tenemos becas USA 
para nuestros jóvenes. La primera 
vez en 5 años, que vuelve a haber 
pinchos en María Pita. Éstos son 
sus logros históricos.  
 
Unos presupuestos prorrogados en 
los que eliminan los más de 3 
millones de euros para convenios 
con entidades sociales, deportivas 
y culturales de la ciudad, 
dejándolas a los pies de los 
caballos sin saber si van a poder 
contar con ese dinero, o no. 
Porque tienen que aprobar el 
presupuesto 2016, o modificarlo, 
para lo cual también necesitan, ya 
sé que irá por ahí, también 
necesitan la mayoría del Pleno.  
 
Además, han suprimido la partida 
municipal para personas con 
discapacidad, reducen la 
emergencia social, anulan la 
inversión para obras en colegios y 

millóns de euros. 
 
Do orzamento do 2016 o único 
que vimos é unha foto co portavoz 
socialista e que, polo visto, 
facilitóuselle unha 
documentación, pero que o resto, 
polo que vin, non a temos. Eses 
son os orzamentos participativos 
da Marea. 
 
É a primeira vez en 32 anos, que 
a cidade non conta cun orzamento 
aprobado, en tempo e forma. E é 
a primeira vez en 10 anos, que 
non temos bolsas USA para os 
nosos mozos. A primeira vez en 5 
anos, que volve haber petiscos en 
María Pita. Estes son os seus 
logros históricos.  
 
Uns orzamentos prorrogados nos 
que eliminan os máis de 3 millóns 
de euros para convenios con 
entidades sociais, deportivas e 
culturais da cidade, deixándoas 
aos pés dos cabalos sen saber se 
van poder contar con ese diñeiro 
ou non. Porque teñen que aprobar 
o orzamento 2016, ou modificalo, 
para o que tamén necesitan, xa 
sei que irá por aí, tamén 
necesitan a maioría do Pleno.  
 
 
Ademais, suprimiron a partida 
municipal para persoas con 
discapacidade, reducen a 
emerxencia social, anulan o 
investimento para obras en 
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eliminan 2,2 millones de euros 
para rehabilitación, 2,3 para 
alumbrado, 8,5 para accesibilidad, 
movilidad y estacionamiento. 
Como ve, de la prórroga del 
presupuesto hay bastante 
información y documentación, sin 
embargo, o sea, mucha 
documentación, poca información.  
 
 
Pero recortan el gasto de 57 
millones y, eso sí, nos suben los 
impuestos a todos los ciudadanos, 
cuando tocaba bajarlos. Claro que 
van a ser los ingresos inferiores. 
No sé cómo los van a bajar. Van a 
bajar los ingresos, porque tienen 
que bajar los gastos y el 
presupuesto hay que equilibrarlo. 
Eso es lo que hay.  
 
También han tenido tiempo para 
nombrar otro director de área, que 
también procede de otra 
administración. Entre los cinco 
directores de área y los jefes de 
servicio nombrados de otras 
administraciones, ya van más de 2 
millones de euros en fichajes 
estrella. Y sabemos que no va a 
ser el último director.  
 
También tenemos curiosidad por 
conocer la ejecución del 
Presupuesto de 2015 y el saldo de 
Cuenta Final de año. Porque 
según el informe de julio de la 
Tesorería municipal, iban a sobrar 
más de 9 millones, después de 

colexios e eliminan 2,2 millóns de 
euros para rehabilitación, 2,3 
para iluminación, 8,5 para 
accesibilidade, mobilidade e 
estacionamento. Como ve, da 
prórroga do orzamento hai 
bastante información e 
documentación, con todo, ou 
sexa, moita documentación, 
pouca información.  
 
Pero recortan o gasto de 57 
millóns e, iso si, sóbennos os 
impostos a todos os cidadáns, 
cando tocaba baixalos. Claro que 
van ser os ingresos inferiores. 
Non sei como os van  baixar. Van 
baixar os ingresos, porque teñen 
que baixar os gastos e o 
orzamento hai que equilibralo. 
Iso é o que hai.  
 
Tamén tiveron tempo para 
nomear outro director de área, 
que tamén procede doutra 
administración. Entre os cinco 
directores de área e os xefes de 
servizo nomeados doutras 
administracións, xa van máis de 2 
millóns de euros en fichaxes 
estrela. E sabemos que non vai 
ser o último director.  
 
Tamén temos curiosidade por 
coñecer a execución do 
Orzamento de 2015 e o saldo de 
Conta Final de ano. Porque 
segundo o informe de xullo da 
Tesourería municipal, ían sobrar 
máis de 9 millóns, despois de 
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amortizar el préstamo de 11 
millones que, que yo sepa, no 
hemos tenido más noticia. 
Entonces, amorticen ese préstamo. 
Dejen de regalar a los bancos 
47.000 euros de intereses y 
dígannos, exactamente, cual es la 
ejecución, que ya tendrían que 
haber rendido cuentas al Pleno.  
 
Cientos de empresas proveedoras 
y todos sus empleados esperan 
que, este año, cumplan con el 
período medio de pago. Es más 
del doble del que les hemos 
dejado. Lo han incumplido 
absolutamente, todos los meses de 
su gobierno. El último noviembre. 
El de diciembre lo desconocemos 
pero, casi seguro, que lo van a 
incumplir. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando 
 
Señora Gallego Neira 
 
Si voy rematando. Ya es la última. 
Qué más le da. 
 
Y dejen de mentir, que aún no han 
sido capaces de explicar de dónde 
salen los 20 millones de ahorro de 
refinanciación de la deuda, que les 
hemos pedido en la Junta de 
Gobierno. Nos dijeron que había 
un informe del director de área, 
luego no había el informe; era un 
informe verbal. Les pedimos 

amortizar o préstamo de 11 
millóns que, que eu saiba, non 
tivemos máis noticia. Entón, 
amorticen ese préstamo. Deixen 
de regalar aos bancos 47.000 
euros de intereses e dígannos, 
exactamente, cal é a execución, 
que xa terían que render contas 
ao Pleno.  
 
Centos de empresas provedoras e 
todos os seus empregados esperan 
que, este ano, cumpran co 
período medio de pago. É máis do 
dobre do que lles deixamos. 
Incumprírono absolutamente, 
todos os meses do seu goberno. O 
último novembro. O de decembro 
descoñecémolo pero, case seguro, 
que o van a incumprir. 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando 
 
Señora Gallego Neira 
 
Si vou rematando. Xa é a última. 
Que máis lle dá. 
 
E deixen de mentir, que aínda non 
foron capaces de explicar de onde 
saen os 20 millóns de aforro de 
refinanciamento da débeda, que 
lles pedimos na Xunta de 
Goberno. Dixéronnos que había 
un informe do director de área, 
logo non había o informe; era un 
informe verbal. Pedímoslles 
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explicaciones en la propia Junta 
de Gobierno y no las han dado, 
¿por qué? Porque han mentido. 
Porque no ahorran 2 millones 
anuales, ahorran 2 millones el 
primer año y tiran el dinero, 
prorrogan la vida de los 
préstamos. Sólo ahorran el primer 
año esos 2 millones. Si es capaz 
de explicármelo, me lo explica y 
sino, quiere decir que está 
clarísimo que es mentira. Los 
ciudadanos sufren sus políticas. 
Ya no somos la ciudad de Galicia 
con menor tasa de paro. Y los 
datos de paro registrados en 2015 
son muy claros. Entre enero y 
junio, cuando gobernaba el 
Partido Popular, el paro descendió 
el 8,99, 2.014 parados menos.  
 
Presidencia 
 
Señora Gallego, leva dous 
minutos máis.  
 
Señora Gallego Neira 
 
Entre julio y diciembre el paro 
subió 0,33 
 
Presidencia 
 
Creo que é unha falta de respecto 
ao resto dos concelleiros e 
concelleiras que se ateñen ao 
tempo.  
 
Señora Gallego Neira 
 

explicacións na propia Xunta de 
Goberno e non as deron, por que? 
Porque mentiron. Porque non 
aforran 2 millóns anuais, aforran 
2 millóns o primeiro ano e tiran o 
diñeiro, prorrogan a vida dos 
préstamos. Só aforran o primeiro 
ano eses 2 millóns. Se é capaz de 
explicarmo, explícamo e senón, 
quere dicir que está clarísimo que 
é mentira. Os cidadáns sofren as 
súas políticas. Xa non somos a 
cidade de Galicia con menor taxa 
de paro. E os datos de paro 
rexistrados en 2015 son moi 
claros. Entre xaneiro e xuño, 
cando gobernaba o Partido 
Popular, o paro descendeu o 8,99, 
2.014 parados menos.  
 
 
Presidencia 
 
Señora Gallego, leva dous 
minutos máis.  
 
Señora Gallego Neira 
 
Entre xullo e decembro o paro 
subiu 0,33 
 
Presidencia 
 
Creo que é unha falta de respecto 
ao resto dos concelleiros e 
concelleiras que se ateñen ao 
tempo.  
 
Señora Gallego Neira 
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Sí, sí, es que alguno estuvo 5 
minutos…. 
 
Presidencia 
 
Sí, usted 
 
Señora Gallego Neira 
 
Vale, ya está. 
 
Empiecen a aplicar el sentidiño, 
dejen de mentir, trabajen y 
gestionen. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Vamos a ver. Eu non teño ningún 
problema en contestarlle as 
preguntas, así como veñan. É 
dicir, pregunte usted lo que 
quiera. Eu agradezo a confianza 
que ten no goberno da Marea, de 
que somos xente suficientemente 
preparada para non necesitar traer 
os temas preparados ao Pleno. 
 
 
Pero eu creo que se as preguntas 
orais teñen unha función, non 
había que agachalas como cartas 
de póker. É dicir, deberíamos 
permitirlle a quen contesta, saber 
o que se lle vai a preguntar, 
porque esa é a función das 
preguntas orais. E esto, en 
realidade, é un pouco fraude, a 
quen ten que contestar e 

Si, si, é que algún estivo 5 
minutos... 
 
Presidencia 
 
Si, vostede 
 
Señora Gallego Neira 
 
Vale, xa está. 
 
Empecen a aplicar o sentidiño, 
deixen de mentir, traballen e 
xestionen. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Imos ver. Eu non teño ningún 
problema en contestarlle as 
preguntas, así como veñan. É 
dicir, pregunte usted o que 
queira. Eu agradezo a confianza 
que ten no goberno da Marea, de 
que somos xente suficientemente 
preparada para non necesitar 
traer os temas preparados ao 
Pleno. 
 
Pero eu creo que se as preguntas 
orais teñen unha función, non 
había que agachalas como cartas 
de póker. É dicir, deberíamos 
permitirlle a quen contesta, saber 
o que se lle vai a preguntar, 
porque esa é a función das 
preguntas orais. E esto, en 
realidade, é un pouco fraude, a 
quen ten que contestar e 
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preguntar. Porque, equipamentos 
públicos… Estamos falando de 
mercados, estamos falando de 
centros cívicos, (…) estamos 
falando. Economía da cidade. De 
que estábamos falando? Bueno, xa 
o vin ao final. Falamos de todo. 
Pois falemos de todo.  
 
En decembro de 2015 hai na 
cidade da Coruña, 584 persoas 
desempregadas menos, que no 
momento en que tomou posesión 
este goberno. En novembro, 
último dato publicado, as persoas 
afiliadas á Seguridade Social neste 
concello, eran 3.256 máis que as 
que había no momento en que este 
goberno tomou posesión. 
Evidentemente, estes son datos 
obxetivos de como está a 
economía na cidade.  
 
Sin embargo, podemos falar 
doutros datos. Podemos falar de 
datos de pobreza. A taxa de risco 
de pobreza medrou entre 2011 e 
2013, un 51,47%, o maior 
incremento dos sete concellos 
galegos.  
 
De collermos os datos de pobreza 
e risco de exclusión social, o 
medre é o segundo maior das 
cidades galegas, agás Ourense. 
Pasa do 17,62% en 2011 ao 19,20 
no 2014.  
 
E mentres que no 2011, a 
porcentaxe de fogares coruñeses 

preguntar. Porque, equipamentos 
públicos… Estamos falando de 
mercados, estamos falando de 
centros cívicos, (…) estamos 
falando. Economía da cidade. De 
que estábamos falando? Bo, xa o 
vin ao final. Falamos de todo. 
Pois falemos de todo.  
 
En decembro de 2015 hai na 
cidade da Coruña, 584 persoas 
desempregadas menos, que no 
momento en que tomou posesión 
este goberno. En novembro, 
último dato publicado, as persoas 
afiliadas á Seguridade Social 
neste concello, eran 3.256 máis 
que as que había no momento en 
que este goberno tomou posesión. 
Evidentemente, estes son datos 
obxetivos de como está a 
economía na cidade.  
 
Sin embargo, podemos falar 
doutros datos. Podemos falar de 
datos de pobreza. A taxa de risco 
de pobreza medrou entre 2011 e 
2013, un 51,47%, o maior 
incremento dos sete concellos 
galegos.  
 
De collernos os datos de pobreza 
e risco de exclusión social, a 
medra é o segundo maior das 
cidades galegas, agás Ourense. 
Pasa do 17,62% en 2011 ao 19,20 
no 2014.  
 
E mentres que no 2011, a 
porcentaxe de fogares coruñeses 
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que tiñan moitas dificultades para 
chegar a fin de mes era do 9,68%, 
no 2014 era do 15,31%. Ousexa, 
un incremento do 58,16%. Por 
suposto, aí si somos líderes, 
tamén, dos sete grandes concellos 
galegos.  
 
En conclusión, polo que respecta 
aos datos da cidade, este goberno 
é consciente de que, en fin, o 
concello carece das competencias 
e atribucións suficientes para 
determinar a evolución económica 
xeral da cidade e, desde logo, non 
somos tan soberbios de que estes 
datos que acabo de nombrar, 
atribuírnolos a nós e a nosa 
xestión. É certo que, podemos 
sacar unha conclusión. Que, 
home, ese caos que ía a chegar 
coa Marea, parece que non se 
produce e, polo menos, non 
impedimos que as cousas teñan o 
seu, digamos, cauce normal e que 
sigan existinto eses productos 
básicos nos hipermercados.  
 
 
Do mesmo xeito…. 
 
Falou bastante vostede, agora 
déixeme a min un pouquiño. 
 
Do mesmo xeito que decimos o 
anterior, tamén poñemos de 
manifestó, o brutal incremento 
dos niveis de pobreza e exclusión 
social na etapa de goberno do 
Partido Popular e a correlativa 

que tiñan moitas dificultades para 
chegar a fin de mes era do 9,68%, 
no 2014 era do 15,31%. Ousexa, 
un incremento do 58,16%. Por 
suposto, aí si somos líderes, 
tamén, dos sete grandes concellos 
galegos 
 
En conclusión, polo que respecta 
aos datos da cidade, este goberno 
é consciente de que, en fin, o 
concello carece das competencias 
e atribucións suficientes para 
determinar a evolución 
económica xeral da cidade e, 
desde logo, non somos tan 
soberbios de que estes datos que 
acabo de nombrar, atribuírnolos 
a nós e a nosa xestión. É certo 
que, podemos sacar unha 
conclusión. Que, home, ese caos 
que ía a chegar coa Marea, 
parece que non se produce e, polo 
menos, non impedimos que as 
cousas teñan o seu, digamos, 
cauce normal e que sigan 
existinto eses productos básicos 
nos hipermercados.  
 
Do mesmo xeito…. 
 
Falou bastante vostede, agora 
déixeme a min un pouquiño. 
 
Do mesmo xeito que decimos o 
anterior, tamén poñemos de 
manifestó, o brutal incremento 
dos niveis de pobreza e exclusión 
social na etapa de goberno do 
Partido Popular e a correlativa 



 
 
 
 
 
 
 

- 303 - 
 

 
 

necesidade e urxencia de aplicar 
medidas correctoras e paliativas 
neste concello. Medidas como esa 
Renda Social Municipal e unha 
política tributaria máis equitativa, 
máis xusta, que xa estamos 
implantando ou en trámite.  
 
Me gustaría, non teño tempo, 
porque non quero utilizar máis do 
que me corresponde, contestar 
algunhas das preguntas dos 
orzamentos, da aprobación dos 
orzamentos. Eu non sei… Terían 
que poñerse dacordo no seu 
grupo, se o máis importante que 
fixemos é prorrogar os 
orzamentos, é aprobar o Eidus, é o 
acordo de organización, bueno, é 
dicir, habería que… En todo caso, 
o importante, ou non importante é 
unha cuestión valorativa. Para 
vostede é isto, para outros son 
outras cousas.  
 
Procuraremos buscar os 
mecanismos para que esta cidade 
funcione, e funcione co goberno 
da Marea Atlántica. E ahí, 
seremos todos corresponsabéis de 
si as entidasdes sociais que 
necesitan ese diñeiro, de chegar a 
acordos neste Pleno, haxa 
orzamentos. Agardo que si os 
haxa, confío en que si os haxa e 
me gustaría que si os houbese e, 
senón, haberá que dicirlles ás 
asociación, neste Pleno si 
queremos aprobarlle os convenios, 
ou non queremos aprobarlle os 

necesidade e urxencia de aplicar 
medidas correctoras e paliativas 
neste concello. Medidas como esa 
Renda Social Municipal e unha 
política tributaria máis equitativa, 
máis xusta, que xa estamos 
implantando ou en trámite.  
 
Gostaría, non teño tempo, porque 
non quero utilizar máis do que me 
corresponde, contestar algunhas 
das preguntas dos orzamentos, da 
aprobación dos orzamentos. Eu 
non sei…Terían que poñerse 
dacordo no seu grupo, se o máis 
importante que fixemos é 
prorrogar os orzamentos, é 
aprobar o Eidus, é o acordo de 
organización, bo, é dicir, habería 
que… En todo caso, o importante, 
ou non importante é unha 
cuestión valorativa. Para vostede 
é isto, para outros son outras 
cousas.  
 
Procuraremos buscar os 
mecanismos para que esta cidade 
funcione, e funcione co goberno 
da Marea Atlántica. E ahí, 
seremos todos corresponsabéis de 
se as entidasdes sociais que 
necesitan ese diñeiro, de chegar a 
acordos neste Pleno, haxa 
orzamentos. Agardo que si os 
haxa, confío en que si os haxa e 
gostaríame que se os houbese e, 
senón, haberá que dicirlles ás 
asociación, neste Pleno se 
queremos aprobarlle os 
convenios, ou non queremos 
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convenios. Evidentemente, este 
Pleno terá, imaxino eu, se está tan 
preocupado, que facelo.  
 
 
Non me quero extender máis. 
Quedan moitas cuestións sen 
contestar pero, evidentemente, 
cando non se sabe o que a un lle 
van a preguntar, pois, ten que 
improvisar. 
 
Moitas grazas. 
 
Señora Gallego…a pregunta…. 
Qué piensa de la economía de la 
ciudad? non me diga que é 
concreta. Non me diga que é 
concreta, señora Gallego. Se quere 
respostas concretas, faga 
preguntas concretas. 
 
Rematamos xa. Señor Negreira 
vou a levantar a sesión nun 
momento. Vou a levantar a sesión 
en un momento; no teña tanta 
présa. 
 
4º.- Preguntas escritas. 
 
Preguntas escritas formuladas 
por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego- 
Asembleas Abertas 
 
Primera.- Pregunta escrita 
sobre campamentos de Nadal en 
el  Forum Metropolitano y 
Ágora. 
 

aprobarlle os convenios. 
Evidentemente, este Pleno terá, 
imaxino eu, se está tan 
preocupado, que facelo.  
 
Non me quero extender máis. 
Quedan moitas cuestións sen 
contestar pero, evidentemente, 
cando non se sabe o que a un lle 
van a preguntar, pois, ten que 
improvisar. 
 
Moitas grazas. 
 
Señora Gallego…a pregunta…. 
Qué pensa da economía da 
ciudade? non me diga que é 
concreta. Non me diga que é 
concreta, señora Gallego. Se 
quere respostas concretas, faga 
preguntas concretas. 
 
Rematamos xa. Señor Negreira 
vou  levantar a sesión nun 
momento. Vou  levantar a sesión 
en un momento; no teña tanta 
présa. 
 
4º.- Preguntas escritas. 
 
Preguntas escritas formuladas 
polo Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego- Asembleas 
Abertas 
 
Primeira.- Pregunta escrita sobre 
campamentos de Nadal non 
Forum Metropolitano e Ágora. 
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Cal é o motivo de que haxa esta 
diferencia de criterio entre as 
normas que regulan a inscrición 
nos campamentos de Nadal do 
Forum Metropolitano e Ágora e as 
que regulan a inscrición nos 
centros cívicos? 
 
Cre o Goberno municipal que esta 
situación é xusta?  
 
Vai cambiar o Goberno municipal 
os criterios de inscrición en 
futuras edicións? 
 
Segunda.- Pregunta escrita 
sobre las accioness realizadas 
por este Goberno Municipal 
respecto al apoyo a la  campaña 
BDS y declarar la ciudad de A 
Coruña libre de apartheid 
israelí. 
 
O Goberno Municipal está de 
acordo co fundamento e principios 
desta campaña? 
  
Cal é o estado de execución na 
actualidade do Rogo Oral 
realizado en Pleno? 
 
De non ter realizado até o 
momento ningunha das solicitudes 
trasladadas nese rogo, pensa 
facelo nalgún momento? 
 
Tense realizado algún tipo de 
difusión da campaña BDS entre a 
cidadanía ou colectivos cidadás? 
 

Cal é o motivo de que haxa esta 
diferenza de criterio entre as 
normas que regulan a inscrición 
nos campamentos de Nadal do 
Forum Metropolitano e Ágora e 
as que regulan a inscrición nos 
centros cívicos? 
 
Cre o Goberno municipal que 
esta situación é xusta?  
 
Vai cambiar o Goberno municipal 
os criterios de inscrición en 
futuras edicións? 
 
Segunda.- Pregunta escrita sobre 
as accións realizadas por este 
Gobernou Municipal respecto o 
apoio á campaña BDS e declarar 
a cidade da Coruña libre de 
apartheid israelí. 
 
 
O Goberno Municipal está de 
acordo co fundamento e 
principios desta campaña? 
  
Cal é o estado de execución na 
actualidade do Rogo Oral 
realizado en Pleno? 
 
De non ter realizado atei o 
momento ningunha das 
solicitudes trasladadas nese rogo, 
pensa facelo nalgún momento? 
 
Tense realizado algún tipo de 
difusión da campaña BDS entre a 
cidadanía ou colectivos cidadás? 
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Tercera.- Pregunta escrita sobre  
la peticiòn de la Asociación de 
Veciños de Monte Alto para 
cambiar la línea 17. 
 
Vai realizar o Goberno municipal 
algún tipo de xestión coa 
Compañía de Tranvías para dotar 
dunha mellor conexión por bus ao 
Materno-Infantil e mais ao 
Oncolóxico? 
 
Cando se vai executar o cambio 
de liñas de buses anunciado polo 
Goberno municipal? 
 
Está esta reivindicación do barrio 
de Monte Alto entre as 
prioridades do Goberno canto ao 
cambio de liñas de autobús? 
 
Sería posíbel chegar a un acordo 
entre Emalcsa e Copasa para que 
as persoas que teñen que acudir ao 
Oncolóxico ou ao Materno poidan 
pagar menos cando teñan que 
deixar o coche durante a súa 
estancia por enfermidade no 
hospital? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
patrocinio de maratones 
deportivos por la entidad 
financiera Caixabank S.A. 
 
Está de acordo o Goberno 
municipal con que unha entidade 
bancaria que executa 
desafiuzamentos patrocine un 
evento organizado polo Concello 

Terceira.- Pregunta escrita sobre  
a peticiòn da Asociación de 
Veciños de Monte Alto para 
mudar a liña 17. 
 
Vai realizar o Goberno municipal 
algún tipo de xestión coa 
Compañía de Tranvías para dotar 
dunha mellor conexión por bus ao 
Materno-Infantil e mais ao 
Oncolóxico? 
 
Cando se vai executar o cambio 
de liñas de buses anunciado polo 
Goberno municipal? 
 
Está esta reivindicación do barrio 
de Monte Alto entre as 
prioridades do Goberno canto ao 
cambio de liñas de autobús? 
 
Sería posíbel chegar a un acordo 
entre Emalcsa e Copasa para que 
as persoas que teñen que acudir 
ao Oncolóxico ou ao Materno 
poidan pagar menos cando teñan 
que deixar o coche durante a súa 
estancia por enfermidade no 
hospital? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
patrocinio de maratóns 
deportivos pola entidade 
financeira Caixabank S.A. 
 
Está de acordo o Goberno 
municipal con que unha entidade 
bancaria que executa 
desafiuzamentos patrocine un 
evento organizado polo Concello 



 
 
 
 
 
 
 

- 307 - 
 

 
 

da Coruña? 

Ten pensado asinar este Goberno 
algún convenio de patrocinio con 
esta ou con calquera outra 
entidade bancaria implicada en 
desafiuzamentos en futuras 
edicións de eventos organizados 

polo Concello da Coruña? 
 
Preguntas escritas presentadas 
por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
Primera.- Pregunta escrita 
sobre los problemas de 
seguridad registrados en Novo 
Mesoiro y que ya motivaron una 
pregunta escrita en el mes de 
septiembre. 
 
1-¿Conoce el gobierno local la 
alarma y preocupación de los 
vecinos de Novo Mesoiro por los 
reiterados hechos vandálicos y 
actos delictivos que se producen 
en los números 15-17-19-21 de la 
calle Ribeira Sacra? ¿Tiene 
previsto tomar alguna medida al 
respecto? ¿Qué actuaciones? 
 
2-¿Qué gestiones ha realizado 
ante la Xunta de Galicia, titular de 
las viviendas VPO para poner fin 
a esta situación de inseguridad, 
que también afecta al impago de 
la cuota de la comunidad por parte 
de determinados propietarios y a 
los desperfectos causados en los 

da Coruña? 
 
Ten pensado asinar este Goberno 
algún convenio de patrocinio con 
esta ou con calquera outra 
entidade bancaria implicada en 
desafiuzamentos en futuras 
edicións de eventos organizados 
polo Concello da Coruña? 
 
Preguntas escritas presentadas 
polo Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
 
Primeira.- Pregunta escrita sobre 
os problemas de seguridade 
rexistrados en Novo Mesoiro e 
que xa motivaron unha pregunta 
escrita no mes de setembro. 
 
 
1-Coñece o goberno local a 
alarma e preocupación dos 
veciños de Novo Mesoiro polos 
reiterados feitos vandálicos e 
actos delituosos que se producen 
nos números 15-17-19-21 da rúa 
Ribeira Sacra? Ten previsto 
tomar algunha medida respecto 
diso? Que actuacións? 
 
2-Que xestións realizou ante a 
Xunta de Galicia, titular das 
vivendas VPO para poñer fin a 
esta situación de inseguridade, 
que tamén afecta a falta de 
pagamento da cota da 
comunidade por parte de 
determinados propietarios e aos 
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espacios comunes de los 
inmuebles? 
 
Segunda.- Pregunta escrita 
sobre los fallos en la escalera 
mecánica de Maestro Clavé. 
 
1-¿Cuál ha sido el motivo del fallo 
en las escaleras mecánicas de 
Maestro Clavé? ¿Cuántos días ha 
permanecido sin funcionar por 
fallos o averías desde su entrada 
en servicio? ¿Tiene previsto 
adoptar alguna medida que 
reduzca las posibilidades de que la 
escalera permanezca fuera de 
servicio? 
 
2-Respecto a las escaleras 
mecánicas de San Agustín, 
¿Cuántos días ha permanecido 
fuera de servicio y por qué 
motivos desde su entrada en 
servicio? 
 
3-¿Tiene previsto instalar nuevas 
escaleras mecánicas en la ciudad? 
¿Dónde y en qué plazos? 
 
Tercera.- Pregunta escrita sobre 
la retirada de postes eléctricos 
de las calles. 
 
1-Desde hace varios mandatos se 
vienen retirando postes eléctricos 
de las calles de la ciudad que se 
encuentran en desuso o que 
supone un obstáculo para el 
tránsito, ¿Cuántos quedan en las 
calles de la ciudad, cuándo tiene 

danos causados nos espazos 
comúns dos inmobles? 
 
Segunda.- Pregunta escrita sobre 
os fallos na escaleira mecánica 
de Mestre Clavé. 
 
1-Cal foi o motivo do fallo nas 
escaleiras mecánicas de Mestre 
Clavé? Cantos días permaneceu 
sen funcionar por fallos ou 
avarías desde a súa entrada en 
servizo? Ten previsto adoptar 
algunha medida que reduza as 
posibilidades de que a escaleira 
permaneza fose de servizo? 
 
 
2-Respecto das escaleiras 
mecánicas de San Agustín, Cantos 
días permaneceu fóra de servizo e 
por que motivos desde a súa 
entrada en servizo? 
 
 
3-Ten previsto instalar novas 
escaleiras mecánicas na cidade? 
Onde e en que prazos? 
 
Terceira.- Pregunta escrita sobre 
a retirada de postes eléctricos das 
rúas. 
 
1-Desde fai varios mandatos 
veñen retirando postes eléctricos 
das rúas da cidade que se atopan 
en desuso ou que supón un 
obstáculo para o tránsito, Cantos 
quedan nas rúas da cidade, cando 
ten previsto retiralos, con que 
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previsto retirarlos, con qué 
presupuesto? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 

la ejecución del corredor verde 
de Novo Mesoiro. 
 
1-¿En que fase de ejecución se 
encuentra el corredor verde de 
Novo Mesoiro que une las calles 
de Fragas do Eume y Ribeira 
Sacra? 
 
2-¿Cuándo tiene previsto 
completar las obras y abrirlo al 
uso público? 
 
3-¿Cuál es el presupuesto total del 
proyecto?  
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
las demandas de los vecinos del 
Ventorrillo. 
 
1-¿Qué planes tiene previsto 
ejecutar en el barrio del 
Ventorrillo durante 2016? ¿Tiene 
previsto responder a las peticiones 
vecinales respecto a la mejora de 
las calles y en el mantenimiento 
del barrio? ¿En qué plazos y con 
qué presupuesto? 
 
2-¿Tiene previsto responder a la 
petición de más vigilancia durante 
la noche en la zona de Cances-
Fontenova? ¿Cuándo y con qué 
dispositivo? 
 
3-¿Tiene previsto responder a la 

orzamento? 
 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre a 
execución do corredor verde de 
Novo Mesoiro. 
 
1-En que fase de execución 
atópase o corredor verde de Novo 
Mesoiro que une as rúas de 
Fragas do Eume e Ribeira Sacra? 
 
 
2-Cando ten previsto completar 
as obras e abrilo ao uso público? 
 
 
3-Cal é o orzamento total do 
proxecto?  
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
as demandas dos veciños do 
Ventorrillo. 
 
1-Que plans ten previsto executar 
no barrio do Ventorrillo durante 
2016? Ten previsto responder as 
peticións veciñais respecto da 
mellora das rúas e no 
mantemento do barrio? En que 
prazos e con que orzamento? 
 
 
2-Ten previsto responder á 
petición de máis vixilancia 
durante a noite na zona de 
Cances-Fontenova? Cando e con 
que dispositivo? 
 
3-Ten previsto responder á 
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demanda vecinal para la 
reparación de aceras de la avenida 
de Finisterre en el tramo que va 
del centro de salud del Ventorrillo 
hasta A Moura, por ambos lados? 
También, ¿tiene prevista la 
reparación de los caminos de 
Cances, Fontenova, A Moura y A 
Silva? ¿En qué plazos y con qué 
presupuesto? 
 
4-¿Tiene previsto responder a la 
demanda planteada por la 
Asociación de Vecinos para la 
renovación del mobiliario urbano 
en distintas calles de la zona, así 
como de sustitución de 
contenedores deteriorados? ¿En 
qué plazos y con qué presupuesto? 
 
5-¿Piensa abordar este año la 
limpieza y corte de maleza en 
diferentes parcelas abandonadas, 
así como la poda de los árboles 
situados en el entorno del depósito 
de aguas del Ventorrillo? ¿Cuándo 
y con qué presupuesto? 
 
6-¿Tiene prevista la instalación de 
nuevos contenedores de reciclaje 
en el barrio del Ventorrillo? Si es 
así, ¿en qué calles y en qué 
plazos? 
 
7-¿Contempla colocar bolardos 
frente a la iglesia del Pilar y 
también en la calle del Monasterio 
de Caaveiro, tal y como demandan 
los vecinos? 
 

demanda veciñal para a 
reparación de beirarrúas da 
avenida de Finisterre no tramo 
que vai do centro de saúde do 
Ventorrillo ata A Moura, por 
ambos os lados? Tamén, ten 
prevista a reparación dos 
camiños de Cances, Fontenova, A 
Moura e A Silva? En que prazos e 
con que orzamento? 
 
4-Ten previsto responder á 
demanda exposta pola Asociación 
de Veciños para a renovación do 
mobiliario urbano en distintas 
rúas da zona, así como de 
substitución de colectores 
deteriorados? En que prazos e 
con que orzamento? 
 
5-Pensa abordar este ano a 
limpeza e corte de maleza en 
diferentes parcelas abandonadas, 
así como a poda das árbores 
situadas na contorna do depósito 
de augas do Ventorrillo? Cando e 
con que orzamento? 
 
6-Ten prevista a instalación de 
novos colectores de reciclaxe no 
barrio do Ventorrillo? Se é así, en 
que rúas e en que prazos? 
 
 
7-Contempla colocar bolardos 
fronte á igrexa do Pilar e tamén 
na rúa do Mosteiro de Caaveiro, 
tal e como demandan os veciños? 
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8-¿Piensa atender la demanda 
vecinal de mejorar la señalización 
del barrio con semáforos en el 
cruce de Monasterio de Caaveiro 
con Monasterio de Bergondo? 
¿Cuándo y en que plazos? 
  
 
9-¿Prevé la renovación del 
alumbrado público en el barrio y 
la retirada de un transformador en 
la calle de Salorio Suárez hacia la 
iglesia del Pilar? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre la 
publicidad electoral en las calles 
de la ciudad. 
 
1-Desde las pasadas elecciones 
municipales, y también ahora tras 
las generales, permanece en las 
calles de la ciudad restos de 
publicidad electoral de 
determinados partidos, 
principalmente cartelería pegada 
en las paredes y mobiliario 
urbano, lo que afea las vías 
públicas. ¿Tiene previsto adoptar 
alguna medida para que las 
formaciones políticas afectadas o 
el Ayuntamiento en su defecto 
retiren esta publicidad? ¿Qué 
medidas? ¿En qué plazo? 
 
Preguntas escritas formuladas 
por el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) 
 
Primera.- Pregunta escrita 
sobre el tráfico. 

8-Pensa atender a demanda 
veciñal de mellorar a sinalización 
do barrio con semáforos no 
cruzamento de Mosteiro de 
Caaveiro con Mosteiro de 
Bergondo? Cando e en que 
prazos? 
  
9-Prevé a renovación da 
iluminación pública no barrio e a 
retirada dun transformador na 
rúa de Salorio Suárez cara á 
igrexa do Pilar? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre a 
publicidade electoral nas rúas da 
cidade. 
 
1-Desde as pasadas eleccións 
municipais, e tamén agora tras as 
xerais, permanece nas rúas da 
cidade restos de publicidade 
electoral de determinados 
partidos, principalmente 
cartelería pegada nas paredes e 
mobiliario urbano, o que afea as 
vías públicas. Ten previsto 
adoptar algunha medida para que 
as formacións políticas afectadas 
ou o Concello na súa falta retiren 
esta publicidade? Que medidas? 
En que prazo? 
 
 
Preguntas escritas formuladas 
polo Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) 
 
Primeira.- Pregunta escrita sobre 
o tráfico. 
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Respecto al piloto Smart City 
relacionado con la optimización 
de tráfico y zona peatonal 
regulada: 
 

1.- Número de cámaras de lectura 
de matrículas colocadas y cuál es 
su ubicación concreta en las vías 
públicas. 
 

2.- Fecha prevista para puesta en 
funcionamiento del sistema de 
gestión. 
 
Segunda.- Pregunta          escrita 
sobre Smart City. 
 
1.- ¿Cuál es el estado final de 
cierre del proyecto Smart City en 
lo relativo a la ejecución 
presupuestaria? 
 
2.- Resumen de puesta en 
funcionamiento de los distintos 
proyectos piloto y balance. 
 
Tercera.- Pregunta escrita sobre 
el mercado de San Agustín. 
 
¿Cuál ha sido la tramitación 
administrativa  para que la 
Asociación Labrega Natura pueda 
vender productos agrícolas en el 
Mercado de San Agustín? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
devolución de la paga extra 
2012. 
 
¿Cuándo tienen previsto devolver 

Respecto ao piloto Smart City 
relacionado coa optimización de 
tráfico e zona peonil regulada: 
 
 
1.- Número de cámaras de lectura 
de matrículas colocadas e cal é a 
súa localización concreta nas vías 
públicas. 
 
2.- Data prevista para posta en 
funcionamento do sistema de 
xestión. 
 
Segunda.- Pregunta          escrita 
sobre Smart City. 
 
1.- Cal é o estado final de peche 
do proxecto Smart City no 
relativo á execución 
orzamentaria? 
 
2.- Resumo de posta en 
funcionamento dos distintos 
proxectos piloto e balance. 
 
Terceira.- Pregunta escrita sobre 
o mercado de San Agustín. 
 
Cal foi a tramitación 
administrativa  para que a 
Asociación Labrega Natura poida 
vender produtos agrícolas no 
Mercado de San Agustín? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
devolución da paga extra 2012. 
 
 
Cando teñen previsto devolver 
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a los funcionarios municipales el 
50% restante de la paga extra de 
diciembre de 2012? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
la Ciudad Vieja. 
 
¿Cuándo tienen previsto poner en 
marcha la segunda fase del Plan 
de Peatonalización de la Ciudad 
Vieja? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre  
las Becas USA. 
 
Garantiza el Sr. Ferreiro que los 
jóvenes coruñeses podrán 
disfrutar de Becas USA para el 
próximo curso 2016/17? 
 
Séptima.- Pregunta escrita 
sobre el  Presupuesto Municipal 
2016. 
 
Cuándo tiene previsto el Gobierno 
municipal llevar al Pleno el 
Presupuesto municipal para 2016 
para su aprobación inicial? 
 
Octava.- Pregunta escrita sobre 
transporte público urbano. 
 
¿Cuál ha sido el número de viajes 
realizados en el transporte público 
urbano durante el año 2015, 
desglosados por líneas y meses? 
 
No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las veintiuna horas 
y cincuenta minutos por la 

aos funcionarios municipais o 
50% restante da paga extra de 
decembro de 2012? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre a 
Cidade Vella. 
 
Cando teñen previsto poñer en 
marcha a segunda fase do Plan de 
Peonalización da Cidade Vella? 
 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre  as 
Bolsas USA. 
 
Garante o Sr. Ferreiro que os 
mozos coruñeses poderán gozar 
de Bolsas USA para o próximo 
curso 2016/17? 
 
Sétima.- Pregunta escrita sobre o 
Orzamento Municipal 2016. 
 
 
Cando ten previsto o Goberno 
municipal levar ao Pleno o 
Orzamento municipal para 2016 
para a súa aprobación inicial? 
 
Oitava.- Pregunta escrita sobre 
transporte público urbano. 
 
Cal foi o número de viaxes 
realizadas no transporte público 
urbano durante o ano 2015, 
desglosados por liñas e meses? 
 
Ó non haber máis asuntos que 
tratar, e ás vinte e unha horas e 
cincuenta minutos a presidencia 
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Presidencia se levanta la sesión, 
redactándose la presente acta que 
firman y autorizan la Alcaldía 
Presidencia y el Secretario 
General; todo ello en conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 
110.2 del Real Decreto 2568/86, 
de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales.  

remata a sesión, e redáctase a 
presente acta que asinan e 
autorizan a alcaldía presidencia e 
o secretario xeral; todo elo 
consonte co disposto no artigo 
110.2 do Real decreto 2568/86, 
do 28 de novembro, no que se 
aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e 
réxime xurídico das entidades 
locais.   

 
 
 
 


