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SESIÓN ORDINARIA DEL 
EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO PLENO DE 
FECHA 11 DE FEBRERO DE 
2016 
 
En el Salón de Sesiones de las 
Casas Consistoriales de la ciudad 
de A Coruña, a 11 de febrero de 
2016. Bajo la Presidencia del 
Excmo. Sr. Alcalde D. Xulio 
Xosé Ferreiro Baamonde y con 
la asistencia de los ediles 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, 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. 
Francisco José Mourelo 
Barreiro, Dª Mariel Padín 
Fernández, Dª María del Mar 
Barcón Sánchez, D. José 
Manuel García Pérez, Dª Silvia 
Longueira Castro, D. José 
Manuel Dapena Varela, Dª. 
Eudoxia María Neira 
Fernández, don Fito Ferreiro 
Seoane  y Dª. Avia Veira 
González, se reunió, previa 
convocatoria reglamentariamente 

 SESIÓN ORDINARIA DO 
EXCELENTÍSIMO 
CONCELLO PLENO DE DATA 
11 DE FEBREIRO DE 2016 
 
 
No Salón de Sesións da Casa do 
Concello da cidade da Coruña, a 
11 de febreiro de 2016. Baixo a 
presidencia do Excmo. Sr. 
Alcalde D. Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde e coa asistencia dos 
edís, 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, 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. Francisco José Mourelo 
Barreiro, Dª Mariel Padín 
Fernández, Dª María del Mar 
Barcón Sánchez, D. José Manuel 
García Pérez, Dª Silvia 
Longueira Castro, D. José 
Manuel Dapena Varela, Dª. 
Eudoxia María Neira Fernández, 
don Fito Ferreiro Seoane e Dª. 
Avia Veira González, reuníuse, 
previa convocatoria 
regulamentariamente circulada, o 
excelentísimo Concello Pleno, co 
obxecto de realizar sesión 
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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  Accidental 
don Carlos Fernández-
Corugedo Colao. 
 
Siendo las 17 horas 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 todas. 
Compañeiros da Corporación 
Municipal. Traballadores e 
traballadoras do Concello, público 
asistente e persoas que nos están 
vendo a través da rede. Benvidos 
a esta Sesión do Pleno do Excmo. 
Concello da Coruña. 
 
Señor Secretario. 
 
Señor Secretario General 
 
En primer lugar disculpar a D. 
Martín Fernández Prado que  por 

ordinaria en primeira 
convocatoria. 
 
 
 
Dá fe do acto o infraescrito 
secretario xeral do Pleno, don 
Manuel José Díaz Sánchez, e 
atópase ademáis presente o 
interventor xeral  accidental don 
Carlos Fernández-Corugedo 
Colao. 
  
Ás 17 horas 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 todas. 
Compañeiros da Corporación 
Municipal. Traballadores e 
traballadoras do Concello, 
público asistente e persoas que 
nos están vendo a través da rede. 
Benvidos a esta Sesión do Pleno 
do Excmo. Concello da Coruña. 
 
Señor Secretario. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
En primeiro lugar disculpar a D. 
Martín Fernández Prado que por 
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razóns de saúde non pode asistir. 
 
I - PARTE RESOLUTIVA. 
 
16 - Aprobación acta. 
 
Remitida a todos y cada uno de 
los miembros corporativos, copia 
del borrador del acta de la sesión 
ordinaria anterior, celebrada el día 
11 de enero de 2016, la misma se 
da por leída, procediéndose a su 
aprobación. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Algunha mención á acta?  
 
Pois, aprobada queda. 
 
Señor Secretario General 
 
Comunicacións da Alcaldía. 
 
17 – Comunicaciones Alcaldía. 
 
Presidencia 
 
Si. 
 
Dúas comunicación. En primeiro 
lugar, seguindo, pois, con esta 
desgraciada, xa case tradición 
neste Pleno, e co acordo do Pleno 
do pasado 14 de outubro de 2015, 
onde se aprobou por unanimidade 
unha moción conxunta sobre 
violencia de xénero, dentro dos 

razóns de saúde non pode asitir. 
 
I - PARTE RESOLUTIVA. 
 
16 - Aprobación acta. 
 
Remitida a todos e cada un dos 
membros corporativos, copia do 
borrador da acta da sesión 
ordinaria anterior, realizada o 
día 11 de xaneiro de 2016, esta 
dáse por lída, e procédese a súa 
aprobación. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Algunha mención á acta?  
 
Pois, aprobada queda. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Comunicacións da Alcaldía. 
 
17 – Comunicacións Alcaldía. 
 
Presidencia 
 
Si. 
 
Dúas comunicacións. En primeiro 
lugar, seguindo, pois, con esta 
desgraciada, xa case tradición 
neste Pleno, e co acordo do Pleno 
do pasado 14 de outubro de 2015, 
onde se aprobou por unanimidade 
unha moción conxunta sobre 
violencia de xénero, dentro dos 
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compromisos adquiridos nesta 
moción conxunta, un deles era 
iniciar cada Pleno ordinario, 
gardando tantos minutos de 
silencio, como persoas fose 
asasinadas polo machismo, dende 
o anterior pleno. Por esta razón 
comunicase que neste Pleno 
ordinario do día 11 de febreiro de 
2016, gardarase un minuto de 
silencio por cada unha das vítimas 
que a continuación se relacionan. 
 
 
1.-Isabel Laurena Cebrián Ruíz, 
de 55 anos. Quintanar de la Orden 
(Toledo). 
 
2.-Lucinda Expósito Méndez, 43 
anos, Vilaseca (Tarragona). 
 
3.-María Santos Gallardo, 73 
anos, Valencia. 
 
4.-23/01/2016. Lisa Jane Lyttle, 
49 anos. Costa de la Calma-Calviá 
(Palma de Mallorca, Illas 
Baleares). 
 
5.-26/01/2016. Alicia. Apelidos 
non coñecidos, 1 ano. Barakaldo 
(Bizkaia, País Vasco). 
 
6.-27/01/2016. Ascensión Amores 
Porcel, 47 anos, Avilés. 
 
 En total seis minutos de silencio. 
 
INCIDENCIA: SE GUARDAN 
SEIS MINUTOS DE 

compromisos adquiridos nesta 
moción conxunta, un deles era 
iniciar cada Pleno ordinario, 
gardando tantos minutos de 
silencio, como persoas fose 
asasinadas polo machismo, dende 
o anterior pleno. Por esta razón 
comunicase que neste Pleno 
ordinario do día 11 de febreiro de 
2016, gardarase un minuto de 
silencio por cada unha das 
vítimas que a continuación se 
relacionan. 
 
1.-Isabel Laurena Cebrián Ruíz, 
de 55 anos. Quintanar de la 
Orden (Toledo). 
 
2.-Lucinda Expósito Méndez, 43 
anos, Vilaseca (Tarragona). 
 
3.-María Santos Gallardo, 73 
anos, Valencia. 
 
4.-23/01/2016. Lisa Jane Lyttle, 
49 anos. Costa de la Calma-
Calviá (Palma de Mallorca, Illas 
Baleares). 
 
5.-26/01/2016. Alicia. Apelidos 
non coñecidos, 1 ano. Barakaldo 
(Bizkaia, País Vasco). 
 
6.-27/01/2016. Ascensión Amores 
Porcel, 47 anos, Avilés. 
 
 En total seis minutos de silencio. 
 
INCIDENCIA: GARDÁNSE 
SEIS MINUTOS DE 
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SILENCIO. 
 
Moi ben.  
 
Moitas grazas. 
 
En segundo lugar, comunicar, 
tamén, dende a Alcaldía, a 
emisión dun decreto do Alcalde 
de 5 de febreiro de 2016, polo cal, 
a consecuencia do escrito 
presentado polo Grupo do Partido 
Popular, no que se comunicaba o 
cambio na portavocía, que se teña 
en conta a todos os efectos, que se 
modifique o escrito rexistrado no 
seu momento, o 23 de xuño de 
2015, no sentido de que será 
portavoz do Grupo Municipal do 
Partido Popular, dona Rosa María 
Gallego Neira.  E serán 
portavoces suplementes os 
restantes da lista polo seu orde. 
 
 
Polo tanto, tendo en conta a 
normativa reguladora, se resolve a 
toma de razón da designación 
efectuada polo escrito de 5 de 
febreiro de 2016, en virtude do 
cal, pois, pasa a ser portavoz 
titular do Grupo Municipal do 
Partido Popular, dona Rosa María 
Gallego Neira e serán portavoces 
suplementes os restantes da lista 
polo seu orde. 
 
E permítame, pois, que a felicite, 
á señora Gallego polo seu 
nomeamento. 

SILENCIO. 
 
Moi ben.  
 
Moitas grazas. 
 
En segundo lugar, comunicar, 
tamén, dende a Alcaldía, a 
emisión dun decreto do alcalde de 
5 de febreiro de 2016, polo cal, a 
consecuencia do escrito 
presentado polo Grupo do 
Partido Popular, no que se 
comunicaba o cambio na 
portavocía, que se teña en conta a 
todos os efectos, que se modifique 
o escrito rexistrado no seu 
momento, o 23 de xuño de 2015, 
no sentido de que será portavoz 
do Grupo Municipal do Partido 
Popular, dona Rosa María 
Gallego Neira.  E serán 
portavoces suplementes os 
restantes da lista pola sua orde. 
 
Polo tanto, tendo en conta a 
normativa reguladora, resólvese a 
toma de razón da nomeación 
efectuada polo escrito de 5 de 
febreiro de 2016, en virtude do 
cal, pois, pasa a ser voceira 
titular do Grupo Municipal do 
Partido Popular, dona Rosa 
María Gallego Neira e serán 
voceiros suplementes os restantes 
da lista polo sua orde. 
 
E permítame, pois, que a felicite, 
á señora Gallego polo seu 
nomeamento. 
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Señor Secretario. 
 
Señor Secretario General 
 
Secretaría Xeral, Asunto número 
dous. 
 
18 – Toma de conocimiento de 
renuncia al cargo de concejal. 
 
Asunto.- Toma de conocimiento 
de la renuncia al cargo de concejal 
del Ayuntamiento  de A Coruña 
de Don Carlos Negreira Souto. 
 
 

Acuerdo 
 

Primero.-Tomar conocimiento del 
escrito del Concejal de este 
Ayuntamiento D. Carlos Negreira 
Souto comunicando al Pleno su 
renuncia a la condición de 
Concejal de esta Corporación 
Municipal. 
 
Segundo.-Declarar la vacante 
producida en esta Corporación en 
la lista presentada por el Partido 
Popular en las elecciones locales 
celebradas el 24 de mayo de 2015, 
como consecuencia de la 
expresada renuncia. 
 
Tercero.-Interesar de la 
Administración Electoral, de 
conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 182  de la Ley 
Orgánica 5/1985 de 19 de junio 
del Régimen Electoral General, y 

Señor Secretario. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Secretaría Xeral, Asunto número 
dous. 
 
18 – Toma de coñecemento de 
renuncia ao cargo de concelleiro. 
 
Asunto.- Toma de coñecemento 
da renuncia ao cargo de 
concelleiro do Concello da 
Coruña de Don Carlos Negreira 
Souto. 
 

Acordo 
 

Primeiro.-Tomar coñecemento do 
escrito do Concelleiro deste 
Concello D. Carlos Negreira 
Souto comunicando ao Pleno a 
súa renuncia á condición de 
Concelleiro desta Corporación 
Municipal. 
 
Segundo.-Declarar a vacante 
producida nesta Corporación na 
lista presentada polo Partido 
Popular nas eleccións locais 
celebradas o 24 de maio de 2015, 
como consecuencia da expresada 
renuncia. 
 
Terceiro.-Interesar da 
Administración Electoral, de 
conformidade co disposto no 
artigo 182 da Ley Orgánica 
5/1985 do 19 de xuño do Réxime 
Electoral Xeral, e na Instrución 
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en la Instrucción de 10 de julio de 
2003 de la Junta Electoral Central, 
que expida la credencial 
acreditativa de la condición de 
electa a favor de Dª María Luisa 
Cid Castro, número 11 de la lista 
–candidatura a la que corresponde 
cubrir la vacante producida en la 
mencionada lista electoral. 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Pois, efectivamente, tamén a 
través de escrito presentado, no 
seu momento, o anterior portavoz 
do Partido Popular o señor 
concelleiro Carlos Negreira Souto, 
presentou a súa renuncia á acta de 
concelleiro. Simplemente, pois, 
dar conta desta renuncia e facer 
aquí en público, que xa tiven 
ocasión de facer de xeito 
particular, agradecerlle ao señor 
Negreira o traballo durante todas 
estas etapas neste Concello. Creo 
que podo facelo en nome de toda 
a Corporación Municipal, tanto 
nas súas etapas como concelleiro, 
como na súa etapa como alcalde 
da cidade, e desexalle a mellor das 
sortes no plano persoal nesta nova 
etapa que comeza. 
 
19 – Tona de conocimiento  del 
Decreto 15 de diciembre de 
2015. 
 
Asunto.-  Toma de conocimiento 

do 10 de xullo de 2003 da Xunta 
Electoral Central, que expida a 
credencial acreditativa da 
condición de electa a favor de    
Dª María Luisa Cid Castro 
número 11 da lista - candidatura 
á que corresponde cubrir a 
vacante producida na 
mencionada lista electoral. 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Pois, efectivamente, tamén a 
través de escrito presentado, no 
seu momento, o anterior portavoz 
do Partido Popular o señor 
concelleiro Carlos Negreira 
Souto, presentou a súa renuncia á 
acta de concelleiro. Simplemente, 
pois, dar conta desta renuncia e 
facer aquí en público, que xa 
tiven ocasión de facer de xeito 
particular, agradecerlle ao señor 
Negreira o traballo durante todas 
estas etapas neste Concello. Creo 
que podo facelo en nome de toda 
a Corporación Municipal, tanto 
nas súas etapas como concelleiro, 
como na súa etapa como alcalde 
da cidade, e desexalle a mellor 
das sortes no plano persoal nesta 
nova etapa que comeza. 
 
19 – Toma de coñecemento do 
Decreto 15 de decembro de 2015. 
 
 
Asunto.- Toma de coñecemento 
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del Decreto de 15 de diciembre de 
2015, por el que se completa la 
estructura municipal ejecutiva, 
estableciendo la Dirección de 
Apoyo al Área de Regeneración 
Urbana y Vivienda. 
 

Acuerdo 
 

Tomar conocimiento del Decreto 
de la Alcaldía de 15 de diciembre 
de 2015,  por el que se establece, 
dentro del Área de Regeneración 
Urbana y Derecho a la Vivienda, 
la Dirección de Apoyo al Área de 
Regeneración Urbana y Vivienda. 
 
20 –Toma de conocimiento de 
los acuerdos de la Junta de 
Gobierno Local de 30 de 
diciembre de 2015. 
 
Asunto.- Toma de conocimiento 
de los acuerdos de la Junta de 
Gobierno Local de 30 de 
diciembre de 2015, sobre 
nombramiento de director de 
apoyo al área de Regeneración 
Urbana y Vivienda, y delegación 
de atribuciones de la Junta de 
Gobierno Local. 
 

Acuerdo 
 

Tomar conocimiento de los 
Acuerdos de la Junta de Gobierno 
Local adoptados en sesión de 30 
de diciembre de 2015, por el que 
se nombra a Don Jorge Juán Cao 
Abad como Director de Apoyo al 

do Decreto de 15 de decembro de 
2015, polo que se completa a 
estructura municipal executiva, 
establecendo a Dirección de 
Apoio á  Área de Rexeneración 
Urbana e Vivenda. 
 

Acordo 
 

Tomar coñecemento do Decreto 
da Alcaldía de 15 de decembro de 
2015, polo que se establece, 
dentro da Área de Rexeneración 
Urbana e Dereito á Vivenda, a 
Dirección de Apoio á Área de 
Rexeneración Urbana e Vivenda. 
 
20 – Toma de coñecemento dos 
acordo da Xunta de Goberno 
Local de 30 de decembro de 
2015. 
 
Asunto. Toma de coñecemento 
dos acordos da Xunta de Goberno 
Local de 30 de decembro de 2015, 
sobre nomeamento de director de 
apoio á Área de Rexeneración 
Urbana e Vivenda, e delegación 
de atribucións da Xunta de 
Goberno Local. 
 
 

Acordo 
 

Tomar coñecemento dos Acordos 
da Xunta de Goberno Local 
adoptados en sesión de 30 de 
decembro de 2015, polo que se 
nomea a Don Jorge Juán Cao 
Abad como Director de Apoio á 
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Área de Regeneración Urbana y 
Vivienda y se le delegan 
atribuciones. 
 
21 – Toma de conocimiento del 
Decreto de la Alcaldía. 
 
Asunto.- Toma de conocimiento 
del Decreto de la Alcaldía sobre 
delegación en el teniente de 
alcalde del Área de Empleo y 
Economía Social de aplicación de 
sanciones leves por actividades de 
venta ambulante. 
 

Acuerdo 
 

Tomar conocimiento del Decreto 
de 23 de diciembre de 2015, 
publicado en el B.O.P. de 3 de 
febrero, por lo que se delega al 
Teniente de Alcalde de Empleo y 
Economía  Social la aplicación de 
sanciones por infracciones leves 
por realización de actividades de 
venta ambulante, tipificadas  en la 
Ley 4/2015, de 30 de marzo, de 
protección de la seguridad 
ciudadana. 
 
22 – Toma de conocimiento 
constitución de una Comisión 
Especial. 
 
Asunto.- Toma de conocimiento 
de la constitución de la Comisión 
Especial de Reforma del 
Reglamento Orgánico Municipal 
y del Reglamento Orgánico de 
Participación Ciudadana. 

Área de Rexeneración Urbana e 
Vivenda e se lle delegan 
atribucións. 
 
21 – Toma de coñecemento do 
Decreto da Alcaldía. 
 
Asunto.- Toma de coñecemento 
do Decreto da Alcaldía sobre 
delegación no tenente de alcalde 
da Área de Emprego e Economía 
Social da aplicación de sancións 
leves por actividades de venda 
ambulante. 
 

Acordo 
 

Tomar coñecemento do Decreto 
de 23 de decembro de 2015, 
publicado no B.O.P. de 3 de 
febreiro, polo que se delega ao 
Tenente de Alcalde de Emprego e 
Economía  Social a aplicación de 
sancións por infraccións leves por 
realización de actividades de 
venta ambulante, tipificadas  na 
Lei 4/2015, de 30 de marzo, de 
protección da seguridade cidadá. 
 
 
22 – Toma de coñecemento 
constitución dunha Comisión 
Especial. 
 
Asunto.- Toma de coñecemento 
da constitución da Comisión 
Especial de Reforma do 
Regulamento Orgánico Municipal 
e do Regulamento Orgánico de 
Participación Cidadá. 
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Acuerdo 
 
Tomar conocimiento del Decreto 
de la Alcaldía de fecha 3 de 
febrero de de 2016 relativo a la 
constitución de la Comisión 
Especial de Reforma del 
Reglamento Orgánico Municipal 
y del Reglamento Orgánico de 
Participación Ciudadana. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Secretario General 
 
Asunto séptimo. 
 
23 – Aceptación Estatutos 
ARINN. 
 
Asunto.- Aceptación Estatutos 
Asociación Red Innpulso 
(ARINN) e incorporación como 
miembro de la Asociación. 
 
Este asunto ha sido dictaminado 
por la Comisión Informativa de 
Hacienda y Administración, con 
el voto favorable de Marea 
Atlántica (MA) y del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) y las 
abstenciones del Partido 
Popular (PP) y Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE). Se 
acuerda proponer al Pleno 
Municipal, como dictamen la 
adopción de los acuerdos 

Acordo 
 

Tomar coñecemento do Decreto 
da Alcaldía de data 3 de febreiro 
de 2016 relativo á constitución da 
Comisión Especial de Reforma do 
Regulamento Orgánico Municipal 
e do Regulamento Orgánico de 
Participación Cidadá. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
Asunto sétimo. 
 
23 – Aceptación Estatutos 
ARINN. 
 
Asunto.- Aceptación Estatutos 
Asociación Rede Innpulso 
(ARINN) e incorporación como 
membro da Asociación. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de 
Facenda e Administración, co 
voto favorable de Marea 
Atlántica (MA) e do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) e as 
abstencións do Partido Popular 
(PP) e Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE). Acórdase 
propoñer ao Pleno Municipal, 
como ditame a adopción dos 
acordos seguintes  
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siguientes  
 

Acuerdo 
 

Primero.-Aceptar los Estatutos de  
la ASOCIACIÓN REDE 
INNPULSO-Rede de Ciudades de 
la Ciencia y la Innovación 
(ARINN). 
 
Segundo.- Aprobar la 
incorporación del Ayuntamiento 
de A Coruña, como miembro de la 
Asociación. 
 
Tercero.- La incorporación no 
conlleva la obligación de realizar 
aportaciones. Las que puedan 
acordarse serán tramitadas según 
lo previsto en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto, previa 
acreditación de la existencia de 
crédito adecuado y suficiente. 
 

Intervenciones  
 
Presidencia 
 
Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Sí. 
 
Una cuestión… Como las 
comunicaciones de la Alcaldía se 
han  pasado, así, un poco rápido, 
pues, que nos gustaría expresar el 
dolor y la solidaridad con la 
familia del doctor D. Alfonso 

 
 

Acordo 
 

Primeiro.-Aceptar os Estatutos da 
ASOCIACIÓN REDE 
INNPULSO-Rede de Cidades da 
Ciencia e a Innovación (ARINN). 
 
 
Segundo.- Aprobar a 
incorporación do Concello da 
Coruña, como membro da 
Asociación. 
 
Terceiro.- A incorporación non 
leva a obrigación de realizar 
achegas. As que poidan acordarse 
serán tramitadas segundo o 
previsto nas Bases de Execución 
do Orzamento, previa 
acreditación de existencias de 
crédito adecuado e suficiente. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Si. 
 
Unha cuestión… Como as 
comunicacións da Alcaldía 
pasáronse, así, un pouco rápido, 
pois, que nos gustaría expresar a 
dor e a solidariedade coa familia 
do doutor D. Alfonso Castro 
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Castro Beiras, que ha fallecido 
esta semana. Uno de los 
especialistas, con la trayectoria 
profesional más brillante de 
nuestro país y ejemplo de 
profesionalidad, de humanidad, 
inteligencia y coherencia. 
Entonces, proponemos que el 
Ayuntamiento, a través de la 
Comisión de Honores y 
Distinciones, pues, que estudie 
algún tipo de mención o 
reconocimiento público a su 
figura, en señal de agradecimiento 
por toda su trayectoria 
profesional, pues, como podría ser 
la denominación de una calle con 
su nombre. 
 
Simplemente, pues, eso, porque 
acaba de fallecer y hacer esta 
mención. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Creo que nos podemos sumar, 
todos os Grupos e toda a 
Corporación Municipal ás 
palabras da señora Gallego e, 
efectivamente, pois, na Comisión 
de Honras que preside a 
Concelleira Avia Veira, pois, se 
poderá discutir esta cuestión. 
 
Moi ben. 
 

Beiras, que faleceu esta semana. 
Un dos especialistas, coa 
traxectoria profesional máis 
brillante do noso país e exemplo 
de profesionalidade, de 
humanidade, intelixencia e 
coherencia. Entón, propoñemos 
que o Concello, a través da 
Comisión de Honras e 
Distincións, pois, que estude 
algún tipo de mención ou 
recoñecemento público á súa 
figura, en sinal de agradecemento 
por toda a súa traxectoria 
profesional, pois, como podería 
ser a denominación dunha rúa co 
seu nome. 
 
 
Simplemente, pois, iso, porque 
acaba de falecer e facer esta 
mención. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Creo que nos podemos sumar, 
todos os Grupos e toda a 
Corporación Municipal ás 
palabras da señora Gallego e, 
efectivamente, pois, na Comisión 
de Honras que preside a 
Concelleira Avia Veira, pois, se 
poderá discutir esta cuestión. 
 
Moi ben. 
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Para o punto sétimo ten a palabra 
a concelleira de Facenda e 
Interior. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Boa tarde a todas e a todos, os que 
están presentes aquí e os que nos 
acompañan a través do streaming.  
 
 
En este punto número 7 tráese 
como  punto da orde do día a este 
Pleno, a incorporación da nosa 
cidade á Asociación de Rede 
Innpulso e aceptación dos seus 
Estutos, e o dito punto, foi 
ditaminado favorablemente na 
Comisión de Facenda, celebrada o 
pasado venres 5 de febreiro e 
tráese hoxe aquí ao tratarse da 
incorporación dun órgano 
supramunicipal que, como 
determina o artigo 123.1 f) da Lei 
de Bases de Réxime Local, debe 
aprobarse por maioría absoluta 
deste Pleno. 
 
A Asociación de Rede Innpulso 
constitúe unha asociación sen 
ánimo de lucro, promovida desde 
o Ministerio de Economía e 
Competitividade e que ten por 
obxectivo reforzar e fomentar a 
ciencia e innovación actuando 
desde o ámbito local, de cara a 
contribuir un cambio no sistema 
produtivo, baseado na innovación 
de xeito sustentable e que revirta, 
tamén, na calidade de vida da 

Para o punto sétimo ten a palabra 
a concelleira de Facenda e 
Interior. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Boa tarde a todas e a todos, os 
que están presentes aquí e os que 
nos acompañan a través do 
streaming.  
 
En este punto número 7 tráese 
como  punto da orde do día a este 
Pleno, a incorporación da nosa 
cidade á Asociación de Rede 
Innpulso e aceptación dos seus 
Estutos, e o devandito punto, foi 
ditaminado favorablemente na 
Comisión de Facenda, celebrada 
o pasado venres 5 de febreiro e 
tráese hoxe aquí ao tratarse da 
incorporación dun órgano 
supramunicipal que, como 
determina o artigo 123.1 f) da Lei 
de Bases de Réxime Local, debe 
aprobarse por maioría absoluta 
deste Pleno. 
 
A Asociación de Rede Innpulso 
constitúe unha asociación sen 
ánimo de lucro, promovida desde 
o Ministerio de Economía e 
Competitividade e que ten por 
obxectivo reforzar e fomentar a 
ciencia e innovación actuando 
desde o ámbito local, para 
contribuír un cambio no sistema 
produtivo, baseado na innovación 
de xeito sustentable e que revirta, 
tamén, na calidade de vida da 



 
 
 
 
 
 
 

- 14 - 
 

 
 

cidadanía. 
 
Para conseguir estes obxectivos, 
se recoñecen igualmente, como 
finalidades vencelladas, recoñecer 
e impulsar  actuacións en materia 
de ciencia e innovación que 
realizan as administracións locais, 
propiciando así a colaboración 
entre os concellos pertecentes á 
Rede, así como, a mellorar o seu 
potencial innovador e servir de 
modelo a outros concellos, 
igualmente. 
 
 
A rede Innpulso se dota de 
personalidade xurídica a través da 
creación dunha asociación, que 
ten lugar en xuño de 2014, 
momento no que se insta a todos 
os municipios que tiñan 
anteriormente o distintivo de 
cidade da ciencia e da innovación, 
como é o noso caso, a que 
formalicen esa adhesión a través 
da aprobación plenaria, cousa que 
non se fixo ata agora, neste 
concello. 
 
Asi, polo tanto, a incorporación á 
Asociación da Rede Innpulso está 
vinculada a renovación dese 
distintivo de Cidade da Ciencia e 
da Innovación; distintivo que 
ostenta a nosa cidade desde o ano 
2012, que caduca este ano. Co que 
esta incorporación é fundamental 
para que a nosa cidade poda 
renovar este distintivo e continuar 

cidadanía. 
 
Para conseguir estes obxectivos, 
recoñécese igualmente, como 
finalidades vencelladas, 
recoñecer e impulsar  actuacións 
en materia de ciencia e 
innovación que realizan as 
administracións locais, 
propiciando así a colaboración 
entre os concellos pertecentes á 
Rede, así como, a mellorar o seu 
potencial innovador e servir de 
modelo a outros concellos, 
igualmente. 
 
A rede Innpulso dótase de 
personalidade xurídica a través 
da creación dunha asociación, 
que ten lugar en xuño de 2014, 
momento no que se insta a todos 
os municipios que teñan 
anteriormente o distintivo de 
cidade da ciencia e da 
innovación, como é o noso caso, a 
que formalicen esa adhesión a 
través da aprobación plenaria, 
cousa que non se fixo ata agora, 
neste concello. 
 
Asi, polo tanto, a incorporación á 
Asociación da Rede Innpulso está 
vinculada a renovación dese 
distintivo de Cidade da Ciencia e 
da Innovación; distintivo que 
ostenta a nosa cidade desde o ano 
2012, que caduca este ano. Co 
que esta incorporación é 
fundamental para que a nosa 
cidade poida renovar este 
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beneficiándose das ventaxas que 
supón.  
 
 
Polo tanto, o distintivo recoñece 
as cidades que teñen apoiado, 
investimentos que favorecen a 
sustentabilidade económica e 
melloran o noso patrón de 
crecemento, a través de 
coñecemento e innovación e, 
paralelamente á Asociación da 
Rede de Cidades, desenvolve un 
papel de punto de encontro de 
todos estes concellos distinguidos 
con ese distintivo. O que permite 
definir, avanzar en políticas locais 
innovadoras. 
 
Tanto a incorporación á 
Asociación como a renovación do 
distintivo son, polo tanto, 
elementos esenciais, que 
contribuen a favorcer a imaxe, a 
posición exterior da cidade, en 
termos de ciencia e innovación, 
así como, a mellorar esas 
posibilidades de obtención de 
subvencións e proxectos europeos 
de I+D+I, entre outras ventaxas. 
 
Polo tanto, manter esta mención é 
un beneficio para a cidade, en 
xeral, non só para o Concello, 
como demostra o feito con 
axentes sociais, empresas, 
institucións, universidades, que 
participaron e apoiaron, no 
pasado, esta candidatura para que 
é necesaria esta incorporación que 

distintivo e continuar 
beneficiándose das vantaxes que 
supón.  
 
Polo tanto, o distintivo recoñece 
as cidades que teñen apoiado, 
investimentos que favorecen a 
sustentabilidade económica e 
melloran o noso patrón de 
crecemento, a través de 
coñecemento e innovación e, 
paralelamente á Asociación da 
Rede de Cidades, desenvolve un 
papel de punto de encontro de 
todos estes concellos distinguidos 
con ese distintivo. O que permite 
definir, avanzar en políticas 
locais innovadoras. 
 
Tanto a incorporación á 
Asociación como a renovación do 
distintivo son, polo tanto, 
elementos esenciais, que 
contribuen a favorcer a imaxe, a 
posición exterior da cidade, en 
termos de ciencia e innovación, 
así como, a mellorar esas 
posibilidades de obtención de 
subvencións e proxectos europeos 
de I+D+I, entre outras vantaxes. 
 
Polo tanto, manter esta mención é 
un beneficio para a cidade, en 
xeral, non só para o Concello, 
como demostra o feito con 
axentes sociais, empresas, 
institucións, universidades, que 
participaron e apoiaron, no 
pasado, esta candidatura para 
que é necesaria esta 
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se trae hoxe a Pleno e para que se 
pide a aprobación por maioría 
absoluta. 
 
Nada máis. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Desde o Grupo Municipal do 
BNG, simplemente queremos 
manifestar, tal e como fixemos na 
Comisión, que votaremos a favor, 
en coherencia co que fixemos no 
seu día, apoiando a candidatura da 
cidade, como Cidade da Ciencia e 
da Innovación e, demandar, unha 
vez máis, que a colaboración do 
Concello da Coruña, coa 
Universidade da Coruña, pois, no 
desenvolvemento dos proxectos 
que se deriven desta adhesión e da 
renovación do distintivo. 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 

incorporación que se trae hoxe a 
Pleno e para que se pide a 
aprobación por maioría absoluta. 
 
Nada máis. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Desde o Grupo Municipal do 
BNG, simplemente queremos 
manifestar, tal e como fixemos na 
Comisión, que votaremos a favor, 
en coherencia co que fixemos no 
seu día, apoiando a candidatura 
da cidade, como Cidade da 
Ciencia e da Innovación e, 
demandar, unha vez máis, que a 
colaboración do Concello da 
Coruña, coa Universidade da 
Coruña, pois, no desenvolvemento 
dos proxectos que se deriven 
desta adhesión e da renovación 
do distintivo. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
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Polo Grupo Socialista. 
 
Señor Dapena García 
 
Muchas gracias, señor Alcalde. 
 
Un saludo 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. 
 
Pasa este asunto por el Pleno, no 
realmente como un Innpulso, sino 
casi de puntillas, de modo 
rutinario, como pasó por las 
Comisiones Informativas. Como 
si fuera un asunto de trámite, sin 
mayor transcendencia, ni 
relevancia. Pasa de este modo por 
el Pleno, porque son conscientes, 
todos los Grupos, de que si por 
ustedes es, señor Ferreiro, no 
volverá a oírse a hablar de esta 
Asociación, ni de esta Red, ni de 
Innpulso, en este Pleno. 
 
Si la legislación se lo permite, 
ustedes se lo guisarán y se lo 
comerán ustedes solos, en las 
concejalías o en la Junta de 
Gobierno, sin dar cuenta el Pleno, 
de nada, sin requerir ni proponer 
participación, ni intervención de 
ningún otro Grupo Político de esta 
Corporación y, a pesar, de que en 
el sentido plurinacional que tiene 
la actividad de esta Asociación, de 
la perspectiva, más allá de este 

Polo Grupo Socialista. 
 
Señor Dapena García 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Un saúdo aos membros da 
Corporación ao persoal 
municipal, aos medios de 
comunicación e aos veciños que 
nos seguen en directo e a través 
do streaming. 
 
Pasa este asunto polo Pleno, non 
realmente como un Innpulso, 
senón case de puntillas, de modo 
rutineiro, como pasou polas 
Comisións Informativas. Coma se 
fose un asunto de trámite, sen 
maior transcendencia, nin 
relevancia. Pasa deste xeito polo 
Pleno, porque son conscientes, 
todos os Grupos, de que se por 
vostedes é, señor Ferreiro, non 
volverá oírse falar desta 
Asociación, nin desta Rede, nin de 
Innpulso, neste Pleno. 
 
Se a lexislación llo permite, 
vostedes llo guisarán e 
comeranllo vostedes sós, nas 
concellerías ou na Xunta de 
Goberno, sen dar conta o Pleno, 
de nada, sen requirir nin 
propoñer participación, nin 
intervención de nengún outro 
Grupo Político desta Corporación 
e a pesar, de que no sentido 
plurinacional que ten a actividade 
desta Asociación, da perspectiva, 
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mandato y como no la han tenido 
anteriormente, esa perspectiva, 
dudo que la tengan en un futuro. 
Porque la tramitación del EIDUS, 
ha sido paradigmática en su 
habitual proceder.  
 
En ciudades de nuestro entorno el 
EIDUS pasó por el Pleno, incluso 
en ciudades rebeldes se debatió en 
Pleno la cuestión.  Aquí no.  
 
Ustedes prefirieron articular un 
informe jurídico ex profeso, que 
les habilitase para soslayar el 
debate plenario, en una muestra 
más de su concepto de diálogo, de 
la transparencia y del consenso. 
 
Conceptos alejados en el sentido 
que se presuponía   a la Marea. en 
la fase de campaña electoral. Y, 
realmente, no es o, al menos, no 
tendría que ser éste, un asunto 
baladí. Si, de alguna forma, 
nuestra ciudad tiene que salir de la 
crisis y retomar la senda de 
progreso, ha de ser por la vía del 
talento y  de la innovación. No 
entenderlo así, es condenar a la 
ciudad de La Coruña, a la parálisis 
y al declive económico y social. 
Sin embargo, a pesar de la 
importancia de esta Red, no se 
han apresurado, precisamente, en 
traer a  Pleno, la aprobación de los 
Estatutos de la Asociación 
Innpulso.  
 
En la web de la Fundación 

máis aló deste mandato e como 
non a tiveron anteriormente, esa 
perspectiva, dubido que a teñan 
nun futuro. Porque a tramitación 
do EIDUS, foi paradigmática no 
seu habitual proceder.  
 
En cidades da nosa contorna o 
EIDUS pasou polo Pleno, mesmo 
en cidades rebeldes debateuse en 
Pleno a cuestión. Aquí non.  
 
Vostedes preferiron articular un 
informe xurídico ex profeso, que 
lles habilitase para soslaiar o 
debate plenario, nunha mostra 
máis do seu concepto de diálogo, 
da transparencia e do consenso. 
 
Conceptos afastados no sentido 
que se presupoñía   á Marea. na 
fase de campaña electoral. E, 
realmente, non é ou polo menos, 
non tería que ser este, un asunto 
baladí. Se, dalgunha forma, a 
nosa cidade ten que saír da crise 
e retomar a senda de progreso, 
será pola vía do talento e da 
innovación. Non entendelo así, é 
condear á cidade da Coruña, á 
parálise e ao declive económico e 
social. Con todo, a pesar da 
importancia desta Rede, non se 
apresuraron, precisamente, en 
traer a Pleno,  a aprobación dos 
Estatutos da Asociación Innpulso.  
 
 
 
Na web da Fundación Española 
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Española para la Ciencia y la 
Tecnología, se publicaba, hace 
casi un año, la noticia  de la 
transformación de la Red Innpulso 
en la Asociación ARINN. Se 
recoge en esa web que el pasado 
25 de marzo de 2015, tuvo lugar 
el Pleno y la reunión del Consejo 
Rector para la transformación de 
la Red Innpulso, en la Asociación 
Red Innpulso ARINN. 
 
En esa fecha, marzo del 2015, se 
(…) en la web, el 60% de los 
ayuntamientos de Red Innpulso ya 
habían emitido los certificados de 
los acuerdos del Pleno, necesarios 
para aprobar la integración en la 
Asociación y sus Estatutos, y el 
40% restante, se preveía, de 
acuerdo con lo que figura en la 
web, que lo hiciesen en los 
siguientes dos meses. 
 
Se trae hoy a  Pleno, pasados casi 
7 meses desde la llegada de la 
Marea al Gobierno Local. Desde 
luego, más vale tarde que nunca. 
Porque en noviembre del 2013, el 
7 de noviembre, en concreto, 
participó la ciudad de  A Coruña, 
en la Asamblea Nacional de la 
Red Innpulso, celebrada en 
Móstoles y en el curso de ese acto 
la ciudad recibió  el galardón para 
que se incorporara a esta Red. 
Una Asociación que pretende 
servir de plataforma 
representativa de los municipios 
integrados en la misma, ante otras 

para a Ciencia e a Tecnoloxía, 
publicabase, hai case un ano, a 
noticia da transformación da 
Rede Innpulso na Asociación 
ARINN. Recóllese nesa web que o 
pasado 25 de marzo de 2015, tivo 
lugar o Pleno e a reunión do 
Consello Reitor para a 
transformación da Rede Innpulso, 
na Asociación Rede Innpulso 
ARINN. 
 
Nesa data, marzo do 2015, se (…) 
na web, o 60% dos concellos de 
Rede Innpulso xa emitiran os 
certificados dos acordos do 
Pleno, necesarios para aprobar a 
integración na Asociación e os 
seus Estatutos, e o 40% restante, 
prevíase, de acordo co que figura 
na web, que o fixesen nos 
seguintes  dous meses. 
 
 
Tráese hoxe a Pleno,  pasados 
case 7 meses desde a chegada da 
Marea ao Goberno Local. Desde 
logo, máis vale tarde que nunca. 
Porque en novembro do 2013, o 7 
de novembro, en concreto, 
participou a cidade da Coruña,  
na Asemblea Nacional da Rede 
Innpulso, celebrada en Móstoles e 
no curso dese acto a cidade 
recibiu o galardón para que se 
incorporase a esta Rede. Unha 
Asociación que pretende servir de 
plataforma representativa dos 
municipios integrados na mesma, 
ante outras administracións 
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administraciones públicas u 
organismos internacionales, y 
facilitar la firma de convenios con 
distintas entidades, para acceder a 
fondos y ayudas económicas 
europeas, que permitan desarrollar 
los proyectos en este ámbito, así 
como, su posterior 
reconocimiento. 
 
Desde el Grupo Municipal 
Socialista no podemos dejar de 
apoyar las finalidades que 
constituyen el objeto de esta 
Asociación, que es reconocer e 
impulsar las actuaciones que en 
materia de Ciencia e Innovación 
realicen las administraciones 
locales, así como, propiciar la 
colaboración entre los 
ayuntamientos pertenecientes a la 
red, y mejorar su potencial 
innovador. 
 
A pesar de estas potencialidades 
el gobierno del Partido Popular, 
no le supo sacar el adecuado 
provecho, a esta materia. Son 
experiencias fallidas tanto en La 
Coruña-Futura, como el Smart-
Coruña. No respondieron ninguna 
de estos proyectos a las 
expectativas manejadas. 
 
En el siglo XXI, la sustancia 
prima del progreso debe ser la 
innovación. No vale el 
conocimiento solo, sino que se  
precisa el valor añadido de la 
innovación y de la competitividad. 

públicas ou organismos 
internacionais, e facilitar a firma 
de convenios con distintas 
entidades, para acceder a fondos 
e axudas económicas europeas, 
que permitan desenvolver os 
proxectos neste ámbito, así como, 
o seu posterior recoñecemento. 
 
 
Desde o Grupo Municipal 
Socialista non podemos deixar de 
apoiar as finalidades que 
constitúen o obxecto desta 
Asociación, que é recoñecer e 
impulsar as actuacións que en 
materia de Ciencia e Innovación 
realicen as administracións 
locais, así como, propiciar a 
colaboración entre os concellos 
pertecentes á red, e mellorar o 
seu potencial innovador. 
 
 
A pesar destas pontencialidades o 
goberno do Partido Popular, non 
lle soubo sacar o adecuado 
proveito, a esta materia. Son 
experiencias erradas tanto na 
Coruña-Futura, como o Smart-
Coruña. Non responderon 
ningunha destes proxectos ás 
expectativas manexadas. 
 
No século XXI, a sustancia prima 
do progreso debe ser a 
innovación. Non vale o 
coñecemento só, senón que se 
precisa  o valor engadido da 
innovación e da competitividade. 
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Confiamos en que, con diálogo, A 
Coruña sea verdaderamente 
referente e innovación. Por eso 
votaremos a favor. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Polo Grupo do Partido Popular, 
señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Buenas tardes a los vecinos que 
nos acompañan, a los trabajadores 
de los distintos medios de 
comunicación y a todos aquellos 
que nos siguen por streaming. 
 
El Gobierno de la Marea, una vez 
más, acierta al recuperar un 
proyecto de gobierno del Partido 
Popular, como es el de la 
incorporación de Marea a formar 
a la Asociación Red de Innpulso. 
 
O único trámite que quedaba 
pendiente porque, de forma 
efectiva, este Ayuntamiento ya 
venía a participar. Son miembros 
de la Red aquellos ayuntamientos 
que habiendo apostado, de una 
manera decidida, por un patrón de 
crecimiento, basado en el 
conocimiento y en la  innovación, 
hayan obtenido la distinción de 
Ciudad de la Ciencia y la 

Confiamos en que, con diálogo, A 
Coruña sexa verdadeiramente 
referente e innovación. Por iso 
votaremos a favor. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Polo Grupo do Partido Popular, 
señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Boas tardes aos veciños que nos 
acompañan, aos traballadores 
dos distintos medios de 
comunicación e a todos aqueles 
que nos seguen por streaming. 
 
O Goberno da Marea, unha vez 
máis, acerta ao recuperar un 
proxecto de goberno do Partido 
Popular, como é o da 
incorporación de Marea a formar 
á Asociación Rede de Innpulso. 
 
O único trámite que quedaba 
pendente porque, de forma 
efectiva, este Concello xa viña a 
participar. Son membros da Rede 
aqueles concellos que apostando, 
dunha maneira decidida, por un 
patrón de crecemento, baseado no 
coñecemento e na  innovación, 
obtivesen a distinción de Cidade 
da Ciencia e a Innovación, 
outorgada nas diversas 
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Innovación, otorgada en las 
diversas convocatorias realizadas, 
desde el año 2010,  por el 
Ministerio de Economía y 
Competitividad.  
 
La candidatura de La Coruña a 
Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación, se presentó en la 
convocatoria del año 2012. La 
formalización incluye diversas 
actividades y proyectos y 
actividades, desarrollados durante 
ese año en la ciudad, entre los que 
podíamos  relacionar, sólo por 
citar algunos, la Agenda Digital, 
Smart Coruña, Coruña Futura, 
Smart Atlántic-Citys en el entorno 
del Arco Atlántico, Red Española 
de Ciudades Inteligentes, Plan 
Director de Tecnología de la 
Información y Comunicación del 
Ayuntamiento de A Coruña, 
Administración Electrónica, Web 
del Sistema de Información 
Ambiental, Ciclo integral del 
Agua, Gestión de Residuos, 
Aparcamientos Inteligentes y 
otros. 
 
Además, en ese momento, en el 
momento de la solicitud, se 
aportaron más de 100 cartas de 
apoyo ao de Instituciones de la 
ciudad y de su entorno que 
participaban en algunos de estos 
proyectos. La Universidad, la 
Xunta, Centros Tecnológicos, 
Ayuntamientos, Colegios 
Profesionales de Informáticos y 

convocatorias realizadas, desde o 
ano 2010,  polo Ministerio de 
Economía e Competitividade.  
 
 
 
A candidatura da Coruña a 
Cidade da Ciencia e a 
Innovación, presentouse na 
convocatoria do ano 2012. A 
formalización inclúe diversas 
actividades e proxectos e 
actividades, desenvolvidos 
durante ese ano na cidade, entre 
os que podiamos  relacionar, só 
por citar algúns, a Axenda 
Dixital, Smart Coruña, Coruña 
Futura, Smart Atlántic-Citys na 
contorna do Arco Atlántico, Rede 
Española de Cidades Intelixentes, 
Plan Director de Tecnoloxía da 
Información e Comunicación do 
Concello da Coruña, 
Administración Electrónica, Web 
do Sistema de Información 
Ambiental, Ciclo integral da 
Auga, Xestión de Residuos, 
Aparcadoiros Intelixentes e 
outros. 
 
Ademais, nese momento, no 
momento da solicitude, 
achegáronse máis de 100 cartas 
de apoio ao de Institucións da 
cidade e da súa contorna que 
participaban nalgúns destes 
proxectos. A Universidade, a 
Xunta, Centros Tecnolóxicos, 
Concellos, Colexios Profesionais 
de Informáticos e 
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Telecomunicaciones, Empresas, 
Fundaciones, Asociaciones. Sólo 
por citar algunos de ellos. 
 
Por resolución de la Secretaría 
General de Ciencia e Innovación 
se concede a la ciudad esta 
distinción correspondiente al año 
2012, en la categoría C, de 
ciudades de más de cien mil 
habitantes. 
 
En resumen, se trata de una 
oportunidad a la que hay que dar 
continuidad, por los beneficios 
que reporta a la ciudad. Se 
acertará en la medida que 
mantengamos vivos y 
desarrollemos, los proyectos 
iniciados en el mandato anterior y 
que propiciaron tal distinción.  
 
Nos congratulamos porque traigan 
este asunto al Pleno y esperamos, 
como oposición, tener 
conocimiento de la evolución    de 
los proyectos actuales y futuros. Y 
así poder realizar las aportaciones 
oportunas y no. como en el caso 
de EIDUS, un documento que no 
vio nadie hasta después de 
aprobado, ni los ciudadanos, ni los 
grupos, ni las asociaciones, ni los 
alcaldes del área metropolitana, ni 
casi los propios que votaron en la 
Junta de Gobierno. 
 
Nos gustaría, también, aprovechar 
para saber si el Ayuntamiento va a 
comprometerse a dedicar el 3% de 

Telecomunicacións, Empresas, 
Fundacións, Asociacións. Só por 
citar algúns deles. 
 
Por resolución da Secretaría 
Xeral de Ciencia e Innovación 
concédese á cidade esta distinción 
correspondente ao ano 2012, na 
categoría C, de cidades de máis 
de cen mil habitantes. 
 
 
En resumo, trátase dunha 
oportunidade á que hai que dar 
continuidade, polos beneficios 
que reporta á cidade. Acertarase 
na medida que manteñamos vivos 
e desenvolvamos, os proxectos 
iniciados no mandato anterior e 
que propiciaron tal distinción.  
 
 
Congratulámonos porque traian 
este asunto ao Pleno e esperamos, 
como oposición, ter coñecemento 
da evolución dos proxectos 
actuais e futuros. E así poder 
realizar as achegas oportunas e 
non, como no caso de EIDUS, un 
documento que non viu ninguén 
ata despois de aprobado, nin os 
cidadáns, nin os grupos, nin as 
asociacións, nin os alcaldes da 
área metropolitana, nin case os 
propios que votaron na Xunta de 
Goberno. 
 
Gustaríanos, tamén, aproveitar 
para saber se o Concello vaise 
comprometer a dedicar o 3% do 
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la inversión a compra pública e 
innovadora, como proponen los 
Estatutos de esta propia 
Asociación. 
 
Sin olvidar pedirles, por favor, 
que impulsen todas las acciones 
necesarias para renovar la 
distinción que se realiza…, la 
renovación de la distinción que se 
realiza, cada 3 años  y que, 
casualmente,  toca en el ejercicio 
2016. 
 
Por último, volver a felicitarnos, 
una vez más, por esta 
colaboración interadministrativa, 
que permitirá a los ayuntamientos 
y a las diferentes administraciones 
buscar y obtener los mejores 
recursos para las ciudades de la 
Red. Muy beneficioso  será esto 
para la ciudad y para los 
ciudadanos. Esperemos que esto 
no se quede en un mero trámite y 
se pongan en práctica y seamos 
capaces de vincular, en estos 
proyectos,  a todos los sectores de 
la ciudad. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. 
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 

investimento a compra pública e 
innovadora, como propoñen os 
Estatutos desta propia 
Asociación. 
 
Sen esquecer pedirlles, por favor, 
que impulsen todas as accións 
necesarias para renovar a 
distinción que se realiza…, a 
renovación da distinción que se 
realiza, cada 3 anos  e que, 
casualmente,  toca no exercicio 
2016. 
 
Por último, volver felicitarnos, 
unha vez máis, por esta 
colaboración interadministrativa, 
que permitirá aos concellos e ás 
diferentes administracións buscar 
e obter os mellores recursos para 
as cidades da Rede. Moi 
beneficioso  será isto para a 
cidade e para os cidadáns. 
Esperemos que isto non quede 
nun mero trámite e póñanse en 
práctica e sexamos capaces de 
vincular, nestes proxectos, a todos 
os sectores da cidade. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. 
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
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Bueno. 
 
Sinalar que si non cumprimos 
actualmente este requisito formal 
de incorporación á asociación 
desta Rede, é precisamente, 
porque o goberno anterior, e por 
causas que descoñecemos, non a 
trouxo ao Pleno.  
 
Das máis de 50 cidades  que 
integran a Rede, somos das 
poucas, que ainda non teñen 
formalizado, a través de 
aprobación plenaria, a súa 
incorporación desde xuño de 
2014, que foi cando se creu esta 
Asociación, o que evidentemente 
nos pode perxudicar, en canto a 
participación e convocatorias 
europeas nas que este distintivo 
resulte valorado, de xeito 
preferente. 
 
En relación coa tramitación do 
EIDUS, que mencionan tanto, 
desde o Grupo Municipal  
Socialista, como vostedes, desde o 
PP, recordolles que tiveron lugar 
numerosos encontros en 
novembro, que igualmente se 
recabaron, ademais, máis de 300 
cartas de apoio, incluidas as dos 
alcaldes da comarca, que parece 
que ao contrario dalgún destes 
Grupos Municipais que están non 
concello, si están a favor de 
pensar conxuntamente nunha 
estratexia metropolitana. 
 

Bo. 
 
Sinalar que se non cumprimos 
actualmente este requisito formal 
de incorporación á asociación 
desta Rede, é precisamente, 
porque o goberno anterior, e por 
causas que descoñecemos, non a 
trouxo ao Pleno.  
 
Das máis de 50 cidades  que 
integran a Rede, somos das 
poucas, que ainda non teñen 
formalizado, a través de 
aprobación plenaria, a súa 
incorporación desde xuño de 
2014, que foi cando se creu esta 
Asociación, o que evidentemente 
nos pode perxudicar, en canto a 
participación e convocatorias 
europeas nas que este distintivo 
resulte valorado, de xeito 
preferente. 
 
En relación coa tramitación do 
EIDUS, que mencionan tanto, 
desde o Grupo Municipal  
Socialista, como vostedes, desde o 
PP, recordolles que tiveron lugar 
numerosos encontros en 
novembro, que igualmente se 
solicitaron, ademais, máis de 300 
cartas de apoio, incluídas as dos 
alcaldes da comarca, que parece 
que ao contrario dalgún destes 
Grupos Municipais que están no 
concello, si están a favor de 
pensar conxuntamente nunha 
estratexia metropolitana. 
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Coñecemos e tivemos en conta, 
tamén, as aportacións das 
entidades e Grupos que as fixeron. 
É importante recordar igualmente 
que as 4 xuntas convocadas para 
abordar a EIDUS, acudiu unha 
persoa diferente cada día por parte 
do Grupo Socialista, por exemplo, 
e que non se recibiu ningunha 
aportación pola súa parte. De 
todas maneiras, nos sentimos 
alegres tamén, e nos 
congratulamos do apoio unánime 
que vai haber, neste sentido, á 
incorporación á Asociación da 
Rede Innpulso, porque é evidente 
que é unha cuestión moi 
importante para a aprobación e 
esta formalización. Esta non 
formalización pode ter 
consecuencias negativas para esta 
cidade. 
 
E nada máis. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Non sei se os voceiros queren 
facer uso dun segundo turno da 
palabra? 
 
Señora Veira? 
 
Señor Dapena? 
 
Señor Coira? 

Coñecemos e tivemos en conta, 
tamén, as aportacións das 
entidades e Grupos que as 
fixeron. É importante lembrar 
igualmente que as 4 xuntas 
convocadas para abordar a 
EIDUS, acudiu unha persoa 
diferente cada día por parte do 
Grupo Socialista, por exemplo, e 
que non se recibiu ningunha 
achega pola súa parte. De todas 
maneiras, sentimonos alegres 
tamén, e congratulámonos do 
apoio unánime que vai haber, 
neste sentido, á incorporación á 
Asociación da Rede Innpulso, 
porque é evidente que é unha 
cuestión moi importante para a 
aprobación e esta formalización. 
Esta non formalización pode ter 
consecuencias negativas para 
esta cidade. 
 
E nada máis. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Non sei se os voceiros queren 
facer uso dunha segunda quenda 
da palabra? 
 
Señora Veira? 
 
Señor Dapena? 
 
Señor Coira? 



 
 
 
 
 
 
 

- 27 - 
 

 
 

Señor Coira Andrade 
 
Gracias. 
 
Únicamente recordarle que, a 
veces, las intenciones no llegan. 
Hay que crear espacios de 
encuentro, espacio de intercambio 
de información, para realmente 
poder pedirle a los demás que 
aporten. Si a nosotros no nos 
llaman para que aportemos, o no 
cuenta con nosotros,  o no 
estamos en la agenda de la Marea, 
pues, evidentemente no nos dejan 
aportar. Es un matiz, nada más. 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Señora Vieito. Ten o uso da 
palabra. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Que, por suposto, se lles dará 
participación nos próximos 
proxectos aos que se pode 
acceder, a través desta 
formalización e incorporación á 
Asociación de Rede Innpulso. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 

Señor Coira Andrade 
 
Grazas. 
 
Unicamente lembrarlle que, ás 
veces, as intencións non chegan. 
Hai que crear espazos de 
encontro, espazo de intercambio 
de información, para realmente 
poder pedirlle aos demais que 
acheguen. Se a nós non nos 
chaman para achegar, ou non 
conta connosco,  ou non estamos 
na axenda da Marea, pois, 
evidentemente non nos deixan 
achegar. É un matiz, nada máis. 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Señora Vieito. Ten o uso da 
palabra. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Que, por suposto, se lles dará 
participación nos próximos 
proxectos aos que se pode 
acceder, a través desta 
formalización e incorporación á 
Asociación de Rede Innpulso. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
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Moitas grazas. 
 
Procedemos, polo tanto, á 
votación do punto 7 na orde do 
día que, se non me trabuco, 
precisa de maioría absoluta para 
ser aprobado. 
 
Votos a favor da Federación dos 
Estatutos da Asociación Rede 
Innpulso e incorporación como 
membro da Asociación. 
 
Votación asunto número siete 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número siete, relacionado en el 
Orden del Día, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de la Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (1 voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 

Moitas grazas. 
 
Procedemos, polo tanto, á 
votación do punto 7 na orde do 
día que, se non me trabuco, 
precisa de maioría absoluta para 
ser aprobado. 
 
Votos a favor da Federación dos 
Estatutos da Asociación Rede 
Innpulso e incorporación como 
membro da Asociación. 
 

Votación asunto número sete 
 

Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación o asunto 
número sete, relacionado na Orde 
do Día, producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
da Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (8 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
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Moi ben. 
 
Queda aprobado, polo tanto, por 
unanimidade dos presentes. 
 

Acuerdo 
 

Primero.-Aceptar los Estatutos de  
la ASOCIACIÓN REDE 
INNPULSO-Rede de Ciudades de 
la Ciencia y la Innovación 
(ARINN). 
 
Segundo.-Aprobar la 
incorporación del Ayuntamiento 
de A Coruña, como miembro de la 
Asociación. 
 
Tercero.-La incorporación no 
conlleva la obligación de realizar 
aportaciones. Las que puedan 
acordarse serán tramitadas según 
lo previsto en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto, previa 
acreditación de la existencia de 
crédito adecuado y suficiente. 
 
ÁREA DE EMPREGO E 
ECONOMÍA SOCIAL 
 
24 – Aprobación inicial 
Ordenanza. 
 
Asunto.- Aprobación inicial de la 
Ordenanza de Gestión del 
Servicio Público de Mercados. 
 
Este asunto ha sido dictaminado 
por la Comisión Informativa de 
Empleo y Economía Social, con 

Moi ben. 
 
Queda aprobado, polo tanto, por 
unanimidade dos presentes. 
 

Acordo 
 

Primeiro.-Aceptar os Estatutos da 
ASOCIACIÓN REDE 
INNPULSO-Rede de Cidades da 
Ciencia e a Innovación (ARINN). 
 
 
Segundo.-Aprobar a 
incorporación do Concello da 
Coruña, como membro da 
Asociación. 
 
Terceiro.-A incorporación non 
leva a obrigación de realizar 
achegas. As que poidan acordarse 
serán tramitadas segundo o 
previsto nas Bases de Execución 
do Orzamento, previa 
acreditación da existencia de 
crédito adecuado e suficiente. 
 
ÁREA DE EMPREGO E 
ECONOMÍA SOCIAL 
 
24 – Aprobación inicial 
Ordenanza. 
 
Asunto.- Aprobación inicial da 
Ordenanza de Xestión do Servizo 
Público de Mercados. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de 
Emprego e Economía Social, cos 
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los votos a favor de los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica 
(MA) y del Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA), y las abstenciones 
de los Grupos Municipales del 
Partido Popular  y del Partido 
Socialista. Se propone la 
adopción del siguiente: 
 

Acuerdo 
 

Primera.-Aprobar inicialmente la 
Ordenanza de Gestión del 
Servicio Público de Mercados 
Municipales que se acompaña al 
expediente y del que forma parte a 
todos los efectos. 
 
Segunda.- Publicar el texto 
aprobado en el tablón de edictos 
municipal y en el Boletín Oficial 
de la Provincia a efectos de 
información pública y audiencia a 
los interesados por el plazo de 
treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra o Concelleiro de 
Emprego e Economía Social, don 
Alberto Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 

votos a favor dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA) e do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA), e as abstencións dos 
Grupos Municipais do Partido 
Popular e do Partido Socialista, 
Propónse a  adopción do 
seguinte: 
 

Acordo 
 

Primeira.-Aprobar inicialmente a 
Ordenanza de Xestión do Servizo 
Público de Mercados Municipais 
que se acompaña ao expediente e 
do que forma parte para todos os 
efectos. 
 
Segunda.- Publicar o texto 
aprobado no taboleiro de edictos 
municipal e no Boletín Oficial da 
Provincia a efectos de 
información pública e audiencia 
aos interesados polo prazo de 
trinta días para a presentación de 
reclamacións e suxetións. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra o Concelleiro de 
Emprego e Economía Social, don 
Alberto Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
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Boa tarde. Hay que dicir de xeito  
preliminar que esta Ordenanza de 
Mercados foi ditaminada 
favorablemente na Comisión 
Informativa de Emprego, con 
dous votos favorables do Grupo 
de Goberno, e da representante do 
Bloque Nacionalista Galego e co 
abstención do Grupo Municipal 
Socialista e da representante do 
Partido Popular. 
 
O proxecto de Ordenanza de 
Mercados, que presentamos a 
votación, ten como obxectivo 
ordenar e regularizar a situación 
existente nos mercados 
municipais coruñeses, como paso 
previo e imprescindible ao da 
licitación dos 50 postos que se 
atopan hoxe baleiros. 
 
En canto ao seu contido, o 
proxecto de ordenanzas 
municipais ten unha triple 
funcionalidade. En primeiro lugar, 
trátase de regular os mercados 
municipais conforme aos 
principios de dereitos de bens 
públicos e non conforme ao 
dereito privado, que sustentaban 
certos artigos das ordenanzas do 
ano dous mil seis, como é o caso 
do dereito ao traspaso, que 
aparece aquí sustituido polo de 
transmisión. 
 
En segundo lugar, establécese 
unha disposición adicional co fin 
de regularizar primeiro e despois 

Boa tarde. Hai que dicir de xeito  
preliminar que esta Ordenanza de 
Mercados foi ditaminada 
favorablemente na Comisión 
Informativa de Emprego, con 
dous votos favorables do Grupo 
de Goberno, e da representante 
do Bloque Nacionalista Galego e 
co abstención do Grupo 
Municipal Socialista e da 
representante do Partido Popular. 
 
O proxecto de Ordenanza de 
Mercados, que presentamos a 
votación, ten como obxectivo 
ordenar e regularizar a situación 
existente nos mercados 
municipais coruñeses, como paso 
previo e imprescindible ao da 
licitación dos 50 postos que se 
atopan hoxe baleiros. 
 
En canto ao seu contido, o 
proxecto de ordenanzas 
municipais ten unha tripla 
funcionalidade. En primeiro 
lugar, trátase de regular os 
mercados municipais conforme 
aos principios de dereitos de bens 
públicos e non conforme ao 
dereito privado, que sustentaban 
certos artigos das ordenanzas do 
ano dous mil seis, como é o caso 
do dereito ao traspaso, que 
aparece aquí substituído polo de 
transmisión. 
 
En segundo lugar, establecer 
unha disposición adicional co fin 
de regularizar primeiro e despois 
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eliminar, a figura dos precaristas 
ou ambulantes. Unha figura cuxo 
sentido inicial, o de permitir a 
ocupación temporal dun posto por 
un período máximo de 24 meses, 
foi completamente deturpado ao 
longo do tempo, polo desleixo das 
sucesivas administracións 
municipais no exercicio das súas 
funcións. Un desleixo, que 
cumpre agora correxir e subsanar. 
 
En terceiro lugar, introducénse 
unha serie de medidas 
encamiñadas a manter os 
mercados baixo a xestión directa 
do Concello, democratizado o seu 
funcionamento mediante a 
Comisión Social dos Mercados, 
ampliar a gama dos seus posibles 
usos, remover obstáculos de tipo 
económico no acceso aos postos, 
outorgandolle nas licitacións 
prioridade ao procedemento de 
concurso sobre subasta, e 
favorecer a competencia interna, 
impedindo o acaparamento de 
postos. 
 
Estas Ordenanzas serán de 
aplicación únicamente, aos novos 
concesionarios, recoñecidos como 
tales, desde a súa entrada en vigor 
e aos precaristas, conservando 
intactos os seus dereitos os 
antigos praceiros e praceiras. 
 
 
Tamén, quero engadir unha nota 
de agradecemento ao 

eliminar, a figura dos precaristas 
ou ambulantes. Unha figura cuxo 
sentido inicial, o de permitir a 
ocupación temporal dun posto por 
un período máximo de 24 meses, 
foi completamente deturpado ao 
longo do tempo, polo desleixo das 
sucesivas administracións 
municipais no exercicio das súas 
funcións. Un desleixo, que cumpre 
agora correxir e emendar. 
 
En terceiro lugar, introducénse 
unha serie de medidas 
encamiñadas a manter os 
mercados baixo a xestión directa 
do Concello, democratizado o seu 
funcionamento mediante a 
Comisión Social dos Mercados, 
ampliar a gama dos seus posibles 
usos, remover obstáculos de tipo 
económico no acceso aos postos, 
outorgandolle nas licitacións 
prioridade ao procedemento de 
concurso sobre poxa,  e favorecer 
a competencia interna, impedindo 
o acaparamento de postos. 
 
 
Estas Ordenanzas serán de 
aplicación únicamente, aos novos 
concesionarios, recoñecidos como 
tales, desde a súa entrada en 
vigor e aos precaristas, 
conservando intactos os seus 
dereitos os antigos praceiros e 
praceiras. 
 
Tamén, quero engadir unha nota 
de agradecemento ao 
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representante do Bloque 
Nacionalista Galego na Comisión 
de Economía, dona Avia Veira e 
tamén á representante e presidenta 
da sazón, da  Comisión 
Informativa de Emprego, dona 
Rosa Lendoiro, polo seu traballo 
sempre constructivo. Entendemos 
que estas ordenanzas que 
presentamos aquí, máis que ser 
entendidas como unhas 
ordenanzas do Grupo de Goberno, 
poderían e deberían de ser 
entendidas como as ordenanzas, 
finalmente desta Comisión de 
Economía, en conxunto, coas 
representantes das prazas, ás que 
tamén agradecemos o seu traballo. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Hoxe tráese a Ordenanza de 
Xestión de Mercados Municipais 
a Pleno. Unha Ordenanza que foi, 
como dixo o concelleiro, moi 
traballada na Comisión de 
Emprego, que supón abrir os 
mercados, permitir a entrada de 
xente nova. Permite sacar a 
concurso os postos que están 
baleiros e, polo tanto, permitirá 

representante do Bloque 
Nacionalista Galego na Comisión 
de Economía, dona Avia Veira e 
tamén á representante e 
presidenta da sazón, da  Comisión 
Informativa de Emprego, dona 
Rosa Lendoiro, polo seu traballo 
sempre construtivo. Entendemos 
que estas ordenanzas que 
presentamos aquí, máis que ser 
entendidas como unhas 
ordenanzas do Grupo de 
Goberno, poderían e deberían de 
ser entendidas como as 
ordenanzas, finalmente desta 
Comisión de Economía, en 
conxunto, coas representantes das 
prazas, ás que tamén 
agradecemos o seu traballo. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Hoxe tráese a Ordenanza de 
Xestión de Mercados Municipais 
a Pleno. Unha Ordenanza que foi, 
como dixo o concelleiro, moi 
traballada na Comisión de 
Emprego, que supón abrir os 
mercados, permitir a entrada de 
xente nova. Permite sacar a 
concurso os postos que están 
baleiros e, polo tanto, permitirá 
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dinamizar e encher os mercados 
de contido e de actividade, e  fai 
máis transparente, polo menos, 
polo noso xuízo, e máis 
participativa, a xestión dos 
Mercados. 
 
Fala de regulamento do réxime 
interno de cada un dos mercados. 
Tamén é, polo tanto, adaptable a 
cada unha das situacións dos 
mercados. Tamén fala da 
Comisión de Mercados, etcétera. 
 
 
Entendemos que é unha 
Ordenanza que, desde o 22 de 
decembro de 2015, foi 
modificada, ademáis, tendo en 
conta, como base, as alegacións 
presentadas polo sector, polo 
colectivo de praceiras e praceiros. 
Ese foi o método de traballo. 
Unha vez que nos chegaron as 
alegacións das praceiras e 
praceiros, foi o noso documento 
de traballo para modificar esta 
Ordenanza. Como digo, foi 
modificada en dúas ocasións. 
Houbo ata 3 versións da mesma e 
a propia Comisión, a través da súa 
presidenta, reuniuse co  colectivo 
para chegar a un acordo ao que 
parecía terse chegado o pasado 
venres 29 de xaneiro, na que se 
aceptaron, hai que dicilo, moitas 
das súas alegacións. 
 
 
É importante salientar, que esta 

dinamizar e encher os mercados 
de contido e de actividade, e  fai 
máis transparente, polo menos, 
polo noso xuízo, e máis 
participativa, a xestión dos 
Mercados. 
 
Fala de regulamento do réxime 
interno de cada uns dos 
mercados. Tamén é, polo tanto, 
adaptable a cada unha das 
situacións dos mercados. Tamén 
fala da Comisión de Mercados, 
etcétera. 
 
Entendemos que é unha 
Ordenanza que, desde o 22 de 
decembro de 2015, foi 
modificada, ademáis, tendo en 
conta, como base, as alegacións 
presentadas polo sector, polo 
colectivo de praceiras e 
praceiros. Ese foi o método de 
traballo. Unha vez que nos 
chegaron as alegacións das 
praceiras e praceiros, foi o noso 
documento de traballo para 
modificar esta Ordenanza. Como 
digo, foi modificada en dúas 
ocasións. Houbo ata 3 versións 
das mesma e a propia Comisión, 
a través da súa presidenta, 
reuniuse co colectivo  para 
chegar a un acordo ao que 
parecía terse chegado o pasado 
venres 29 de xaneiro, na que se 
aceptaron, hai que dicilo, moitas 
das súas alegacións. 
 
É importante salientar, que esta 
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Ordenanza permite regularizar a 
situación de moitas praceiras e de  
moitos praceiros da nosa cidade, 
que por inacción doutros 
responsabeis no Concello, seguen 
logo de moitos anos de títulos de 
precarios, títulos temporais. 
 
Tamén é importante sinalar, que 
hai algunhas praceiras e algunos 
praceiros, que si concordan co 
resultado daquela reunión  do 29 
de xaneiro, como tamén 
concordamos, desde o Bloque 
Nacionalista Galego; por iso na 
Comisión que tivo lugar, pois, a 
semana pasada dímoslle o noso 
voto favorable. Iso é  que imos 
facer, votar a favor desta 
ordenanza, que xa digo, que 
recollía, ou recolle, ou recollía o 
que parecía o parecer das 
praceiras e dos praceiros, no seu 
momento, na medida en que 
tamén é posíbel. Sinalar como un 
punto, que eu creo que vai sair, 
ademais no debate, que non é 
posible aceptar, algunhas das 
cuestións que as praceiras e 
praceiros demandan, porque 
piden, por exemplo, o  feito de 
poder acollerse a esta nova 
Ordenanza e contar con unha nova 
concesión de 35 anos, 
automáticamente e sen acceder a 
ningún concurso público. 
 
Desde logo, desde o BNG non o 
vimos nin xusto, nin posibel, ni 
moito menos, o vemos como algo 

Ordenanza permite regularizar a 
situación de moitas praceiras e de 
moitos  praceiros da nosa cidade, 
que por inacción doutros 
responsabeis no Concello, seguen 
logo de moitos anos de títulos de 
precarios, títulos temporais. 
 
Tamén é importante sinalar, que 
hai algunhas praceiras e algúns 
praceiros, que si concordan co 
resultado daquela reunión  do 29 
de xaneiro, como tamén 
concordamos, desde o Bloque 
Nacionalista Galego; por iso na 
Comisión que tivo lugar, pois, a 
semana pasada dímoslle o noso 
voto favorable. Iso é  que imos 
facer, votar a favor desta 
ordenanza, que xa digo, que 
recollía, ou recolle, ou recollía o 
que parecía o parecer das 
praceiras e dos praceiros, non seu 
momento, na medida en que 
tamén é posíbel. Sinalar como un 
punto, que eu creo que vai sair, 
ademais no debate, que non é 
posible aceptar, algunhas das 
cuestións que as praceiras e 
praceiros demandan, porque 
piden, por exemplo, o  feito de 
poder acollerse a esta nova 
Ordenanza e contar cunha nova 
concesión de 35 anos, 
automaticamente e sen acceder a 
ningún concurso público. 
 
Desde logo, desde o BNG non o 
vimos nin xusto, nin posibel, nin 
moito menos, o vemos como algo 



 
 
 
 
 
 
 

- 36 - 
 

 
 

legal. Xa nolo explicaron e nolo 
explicou a directora de Asesoría 
Xurídica e ademais  é 
perfectamaente entendíbel esa 
xustificación e eu creo que e 
resposabel e debemos ser 
responsabeis e dicirlle ao 
colectivo, como eu fixen 
directamente, dicirlle que iso que 
demanda non é posíbel, que o 
resto das cuestións que si puxeron 
enriba da mesa nas súas 
alegacións, si foi posíbel 
incorporalas e así se fixo, e por iso 
estamos satisfeitos desde  o BNG, 
polo resultado na Ordenanza que 
hoxe se trae e que completará 
ademáis, cos pregos que se saquen 
no concurso, ao que saia estes 50  
postos que seguen baleiros, que se 
completarán, entendo, polo que 
dixo o concelleiro, coas novas 
ordenanzas fiscais que regulan os 
mercados, e que se terá que 
completar con outros documentos, 
por exemplo, unha instrucción 
sobre o labor dos conserxes, que 
propuxen eu na Comisión 
etcétera, etcétera.  Que se poderá 
ir completando. Pero eu entendo 
que a Ordenanza está ben como 
saiu da Comisión. 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 

legal. Xa nolo explicaron e nolo 
explicou a directora de Asesoría 
Xurídica e ademais  é 
perfectamaente entendíbel esa 
xustificación e eu creo que e 
resposabel e debemos ser 
responsabeis e dicirlle ao 
colectivo, como eu fixen 
directamente, dicirlle que iso que 
demanda non é posíbel, que o 
resto das cuestións que se 
puxeron enriba da mesa nas súas 
alegacións, si foi posíbel 
incorporalas e así se fixo, e por 
iso estamos satisfeitos desde  o 
BNG, polo resultado na 
Ordenanza que hoxe tráese, e que 
completará ademáis, cos pregos 
que se saquen no concurso, ao 
que saia estes 50  postos que 
seguen baleiros, que se 
completarán, entendo, polo que 
dixo o concelleiro, coas novas 
ordenanzas fiscais que regulan os 
mercados, e que se terá que 
completar con outros documentos, 
por exemplo, unha instrución 
sobre o labor dos conserxes, que 
propuxen eu na Comisión 
etcétera, etcétera.  Que se poderá 
ir completando. Pero eu entendo 
que a Ordenanza está ben como 
saiu da Comisión. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
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Polo Grupo Socialista, señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
En primer lugar, permítame 
decirle, señor Lema, que lamento 
sinceramente… 
 
A las diecisiete horas y treinta y 
seis minutos, se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Barcón Sánchez. 
 
… tener que estar aquí hoy, 
debatiendo las ordenanzas de los 
mercados. Lo lamento, porque ya, 
en la última Comisión de Empleo, 
le transmitimos el ruego del 
Grupo Municipal Socialista de 
que demorara el traer a este Pleno 
las Ordenanzas. Para nada 
participo de lo que la señora Avia 
dice que pasó en la Comisión, 
pero, mucho menos, participo de 
lo que dice usted en su relatorio, 
sobre las actuales ordenanzas. 
 
Había una premisa de trabajo 
básica, que es que hubiera 
consenso en las ordenanzas. 
Consenso es una palabra que 
parece que a ustedes les cuesta 
entender. Cuando el viento sopla a 
favor, el consenso es estupendo, 
pero cuando sopla enfrente, 
parece que los demás son 
partidistas, o no tienen una visión 

Polo Grupo Socialista, señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
En primeiro lugar, permítame 
dicirlle, señor Lema, que lamento 
sinceramente… 
 
Ás dezasete horas e  trinta e seis 
minutos, auséntase do Salón de 
Sesións a señora Barcón 
Sánchez. 
 
…ter que estar aquí hoxe, 
debatendo as ordenanzas dos 
mercados. Laméntoo, porque xa, 
na última Comisión de Emprego, 
transmitímoslle o rogo do Grupo 
Municipal Socialista de que 
demorase o traer a este Pleno as 
Ordenanzas. Para nada participo 
do que a señora Avia di que 
pasou na Comisión, pero, moito 
menos, participo do que di 
vostede no seu relatorio, sobre as 
actuais ordenanzas. 
 
Había unha premisa de traballo 
básica, que é que houbese 
consenso nas ordenanzas. 
Consenso é unha palabra que 
parece que a vostedes cústalles 
entender. Cando o vento sopra a 
favor, o consenso é estupendo, 
pero cando sopra enfronte, 
parece que os demais son 
partidistas, ou non teñen unha 
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auténtica de las cosas, como 
ustedes  les gustaría que fuera. 
 
 Ustedes están aficionados a pasar 
a la historia dos o tres veces al 
día. Espero que incorporen a su 
particular enciclopedia, el 
particular despropósito de traer 
hoy a este Pleno las ordenanzas de 
los mercados, cuando saben que 
no tienen el apoyo necesario para 
sacarlas adelante. Porque les 
pedimos, expresamente,  en esa 
Comisión de Empleo que tanto 
mencionan, que demoraran el 
traerlas unas semanas. No le 
pedimos años, le pedimos unas 
semanas para conseguir el 
consenso necesario, que hoy está 
ausente. Porque cuando de 
trabajar con colectivos como en 
este caso, las placeras y los 
placeros, se trata, pretenden 
modificar las reglas de juego, que 
van a afectar a lo que es su 
proyecto vital durante las 
próximas décadas, a la gente hay 
que darle un tiempo para 
reflexionar, señor Lema. 
 
 
Ya sé que le hace mucha gracia 
las cosas, porque puedo entender 
que para usted sea una broma; 
para nosotros no, que lo sepa. Para 
nosotros no es ninguna broma.  
 
Y cometer el error de traer las 
Ordenanzas de Mercados, hoy, 
aquí, a este Pleno, espero que 

visión auténtica das cousas, como 
vostedes  gustaríalles que fose.  
 
Vostedes están afeccionados a 
pasar á historia dúas ou tres 
veces ao día. Espero que 
incorporen á súa particular 
enciclopedia, o particular 
despropósito de traer hoxe a este 
Pleno as ordenanzas dos 
mercados, cando saben que non 
teñen o apoio necesario para 
sacalas adiante. Porque lles 
pedimos, expresamente,  nesa 
Comisión de Emprego que tanto 
mencionan, que  demorasen o 
traelas unhas semanas. Non lle 
pedimos anos, pedímoslle unhas 
semanas para conseguir o 
consenso necesario, que hoxe está 
ausente, porque cando de 
traballar con colectivos como 
neste caso, as praceiras e os 
praceiros, se trata, pretenden 
modificar as regras de xogo que 
van afectar ao que é o seu 
proxecto vital durante as 
próximas décadas, á xente hai que 
darlle un tempo para reflexionar, 
señor Lema. 
 
Xa sei que lle fai moita graza as 
cousas, porque podo entender que 
para vostede sexa unha broma; 
para nós non, que o saiba. Para 
nós non é ningunha broma.  
 
E cometer o erro de traer as 
Ordenanzas de Mercados, hoxe, 
aquí a este Pleno, espero que 
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en… algún día, le pase factura, 
pues, nosotros pensamos que es 
una irresponsabilidad política de 
primera magnitud.  
 
Más allá, les diré, que desde el 
Grupo Municipal Socialista 
estamos plenamente convencidos, 
de que la manera de articular una 
ciudad es permitir que la sociedad 
civil desarrolle los preceptos, 
sobre los que se fomentan los 
procesos de relaciones entre 
ciudadanos y asociaciones. 
Intentar demolerla  a través de 
generar equívocos en las personas, 
malos entendidos, lanzar 
infundios, a través de los medios 
de comunicación, o de las propias 
herramientas públicas de 
transmisión de noticias, como 
luego, le enseñaré señor Lema, del 
Ayuntamiento Municipal, eso es 
lo que se están acostumbrando 
tanto de…Manipular la opinión 
pública, para generar un Estado de 
opinión que parezca que tenemos 
razón, aunque diga cosas que no 
sean ciertas, total luego, pasa el 
tiempo y nadie me rectifica.  
 
Mire, eso, nosotros ya no estamos 
dispuestos a tolerar. En este caso 
concreto, estas ordenanzas 
municipales, nacen mal, señor 
Lema. Se la saca usted de la 
manga un día de diciembre, a 
mediados de diciembre, hace 
escasas seis semanas y lo primero 
que hace con las ordenanzas es 

nalgún día, lle  pase factura, pois, 
nós pensamos que é unha 
irresponsabilidade política de 
primeira magnitude.  
 
Máis aló, direilles, que desde o 
Grupo Municipal Socialista 
estamos plenamente convencidos, 
de que a maneira de articular 
unha cidade é permitir que a 
sociedade civil desenvolva os 
preceptos, sobre os que se 
fomentan os procesos de relacións 
entre cidadáns e asociacións. 
Tentar demolela  a través de 
xerar equívocos nas persoas, 
malos entendidos, lanzar 
infundios, a través dos medios de 
comunicación, ou das propias 
ferramentas públicas de 
transmisión de noticias, como 
logo, ensinareille señor Lema, do 
Concello Municipal, iso é o que 
se estan a acostumar tanto 
de…Manipular a opinión pública, 
para xerar un Estado de opinión 
que pareza que temos razón, 
aínda que diga cousas que non 
sexan certas, total logo, pasa o 
tempo e ninguén me rectifica.  
 
Mire, iso, nós xa non estamos 
dispostos a tolerar. Neste caso 
concreto, estas ordenanzas 
municipais, nacen mal, señor 
Lema. Sácalla vostede da manga 
un día de decembro, a mediados 
de decembro, fai escasas seis 
semanas e o primeiro que fai coas 
ordenanzas é entregarllas aos 



 
 
 
 
 
 
 

- 40 - 
 

 
 

entregárselas a los medios de 
comunicación. Al día siguiente se 
la entrega usted a los placeros y 
alguien debió de susurrarle que 
vinieran a este Pleno, para ser 
aprobadas. Entonces es cuando 
decide entregarlas a la Comisión 
de Empleo, después de haberlas 
repartido por el mundo adelante. 
 
Pensaba que, quizás, haciéndolo 
así, establecía un clima favorable 
a las mismas, cuando nada más 
lejos de la realidad, señor Lema. 
Entonces le participamos que las 
ordenanzas así construidas nacían 
mal. Si uno quiere modificar unas 
ordenanzas tan importantes como  
las de los mercados, lo primero 
que tiene que hacer es hablar 
previamente con los colectivos a 
los que va a afectar, no solamente 
a los  y las placeras.  A esas 200 
familias que empresarialmente 
sacan adelante los mercados, cada 
día, y a esas 400 familias que 
trabajan de manera indirecta por y 
para los mercados.  
 
Otros colectivos como 
Asociaciones de Vecinos, esas 
que a usted  tan poco le gusta 
tratar, o  Asociaciones de 
Consumidores. ¿Por qué no 
nutricionistas? ¿Por qué no 
empresas del sector 
agroalimentario? Un colectivo 
más diverso para consensuar, de 
verdad, unas ordenanzas de 
mercados. Pero no. Usted la puso 

medios de comunicación. Ao día 
seguinte lla entrega vostede aos 
praceiros e alguén debeu de 
susurrarle que viñesen a este 
Pleno, para ser aprobadas. Entón 
é cando decide entregalas á 
Comisión de Emprego, despois de 
repartilas polo mundo adiante. 
 
 
Pensaba, que quizais, facéndoo 
así, establecía un clima favorable 
ás mesmas, cando nada máis 
lonxe da realidade, señor Lema. 
Entón participámoslle que as 
ordenanzas así construídas 
nacían mal. Se un quere modificar 
unhas ordenanzas tan importantes 
como  as dos mercados, o 
primeiro que ten que facer é falar 
previamente cos colectivos aos 
que vai afectar, non soamente aos  
e as praceiras.  A esas 200 
familias que empresarialmente 
sacan adiante os mercados, cada 
día, e a esas 400 familias que 
traballan de maneira indirecta 
por e para os mercados.  
 
Outros colectivos como 
Asociacións de Veciños, esas que 
a vostede  tan pouco gústalle 
tratar, ou  Asociacións de 
Consumidores. Por que non 
nutricionistas? Por que non 
empresas do sector 
agroalimentario? Un colectivo 
máis diverso para acordar, de 
verdade, unhas ordenanzas de 
mercados. Pero non. Vostede 
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de manera unilateral delante de 
los medios de comunicación y 
delante de los Grupos Políticos y 
nos pidió que no se  hicieran 
enmiendas. 
 
Cierto es, que en la Comisión se 
trabajó mucho y de manera, bajo 
mí punto de vista, así lo recoge el 
acta, un tanto precipitada. 
Precipitada, porque se le metió 
prisa a la Comisión, prisa para que 
estuviera hoy aquí, cuando no 
tenía que estar, cuando podía 
esperar perfectamente un mes, o 
dos  para conseguir el consenso 
que nos teníamos que  haber dado, 
pero usted prefirió tirar por la 
calle del medio y que saliese el sol 
por Antequera. Ya no sabemos 
que pasará con la Ordenanza. 
 
 
Pero yendo a lo concreto, con la 
ordenanza ustedes dicen ciertas 
falacias que no son ciertas. No es 
cierto que haya que hacer 
ordenanzas municipales de 
mercados nuevas, para sacar las 
50 plazas de alimentación. No es 
cierto. Pero no porque más que lo 
repita usted, va a ser cierto nunca. 
Si no es cierto no es cierto. 
Entonces, deje usted de decirlo. 
Otra cosa es que  usted quiera 
cambiar las ordenanzas de los 
mercados porque,  en su visión del 
mundo, sería mucho más 
importante que recogiera su 
filosofía de las ordenanzas. Eso es 

púxoa de maneira unilateral 
diante dos medios de 
comunicación e diante dos 
Grupos Políticos e pediunos que 
non se fixesen emendas. 
 
Certo é, que na Comisión 
traballouse moito e de maneira, 
baixo o meu punto de vista, así o 
recolle a acta, un tanto 
precipitada. Precipitada, porque 
se lle meteu présa á Comisión, 
présa para que estivese hoxe aquí, 
cando non tiña que estar, cando 
podía esperar perfectamente un 
mes, ou dous  para conseguir o 
consenso que nos tiñamos que  
dar, pero vostede preferiu tirar 
pola rúa do medio e que saíse o 
sol por Antequera. Xa non 
sabemos que pasará coa 
Ordenanza. 
 
Pero indo ao concreto, coa 
ordenanza vostedes din certas 
falacias que non son certas. Non é 
certo que haxa que facer 
ordenanzas municipais de 
mercados novas, para sacar as 50 
prazas de alimentación. Non é 
certo. Pero non porque máis que 
o repita vostede, vai ser certo 
nunca. Se non é certo non é certo. 
Entón, deixe vostede de dicilo. 
Outra cousa é que  vostede queira 
cambiar as ordenanzas dos 
mercados porque, na súa visión 
do mundo, sería moito máis 
importante que recollese a súa 
filosofía das ordenanzas. Iso é 
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otro asunto. 
 
Presidencia 
 
Vaya rematando, señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Sí. 
 
Pero para eso tenemos que 
conseguir el consenso del 
colectivo.  
 
Nos ofrecimos en la  Comisión 
para conocerlo, pero usted no 
quiso darnos tiempo. Entiendo 
que, a lo mejor,  hay razones 
ocultas que hacen que ese tiempo 
no quiera usted dárselo a las 
Asociaciones de los Mercados. 
Pero nosotros, sin ese consenso, 
no vamos a poder apoyarlas. Por 
lo tanto, ya le adelanto que el voto 
del Grupo Municipal Socialista 
será no. 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor García. 
 
Polo Grupo Popular, señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Muchas gracias. 
 

outro asunto. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Si. 
 
Pero para iso temos que 
conseguir o consenso do 
colectivo.  
 
Ofrecémonos na  Comisión para 
coñecelo, pero vostede non quixo 
darnos tempo. Entendo que, se 
cadra,  hai razóns ocultas que fan 
que ese tempo non queira vostede 
darllo ás Asociacións dos 
Mercados. Pero nós, sen ese 
consenso, non imos poder 
apoialas. Por tanto, xa lle adianto 
que o voto do Grupo Municipal 
Socialista será non. 
 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Polo Grupo Popular, señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Moitas grazas. 
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Buenas tardes a todos. 
 
Bueno, la Comisión de Empleo, 
con integrantes de todos los 
Grupos Municipales, trabajó y 
trabajó mucho para elaborar una 
nueva ordenanza de mercados, 
que contase con el visto bueno de 
todos los representantes de los 
placeros y de las placeras y, en ese 
sentido, se estaba trabajando y, en 
ese sentido, vamos a apoyar, si 
eso sucediese, esta Ordenanza. 
 
Todo iba bien, pero lo que podía 
haber sido un buen trabajo, la 
Marea lo tiró por la borda, pues, al 
llevar a Junta de Gobierno un 
documento sin consensuar, o 
medio consensuado con el sector, 
pero que al final, el último 
borrador no les fue enviado, hasta 
después de la Junta de Gobierno. 
Lo tenían cerca, pero bueno, como 
siempre, al final no han sabido 
ponerle el lacito y, quizás, porque 
les puede un poco ese ramalazo 
autoritario, que le sale a veces, 
como han demostrado en asuntos 
como el EIDUS, o con los 
presupuestos municipales, que ya 
que nos van a dejar participar en 
todas estas redes. Como hemos 
aprobado antes, ya les invito 
también, a que nos dejen 
participar en la labor, haciendo los 
presupuestos. 
 
Este es el motivo de nuestra 
abstención en la Comisión 

Boas tardes a todos. 
 
Bo, a Comisión de Emprego, con 
integrantes de todos os Grupos 
Municipais, traballou e traballou 
moito para elaborar unha nova 
ordenanza de mercados, que 
contase co visto e prace de todos 
os representantes dos praceiros e 
das praceiras e, nese sentido, 
estaba a traballarse e, nese 
sentido, imos apoiar, se iso 
sucedese, esta Ordenanza. 
 
Todo ía ben, pero o que podía ser 
un bo traballo, a Marea tirouno 
pola borda, pois, ao levar a Xunta 
de Goberno un documento sen 
acordar, o medio consensuado co 
sector, pero que ao final, o último 
borrador non lles foi enviado, ata 
despois da Xunta de Goberno. 
Tíñano preto, pero bo, como 
sempre, ao final non souberon 
poñerlle o laciño e, quizais, 
porque lles pode un pouco ese 
ramallazo autoritario, que lle sae 
ás veces, como demostraron en 
asuntos como o EIDUS, ou cos 
orzamentos municipais, que xa 
que nos van a deixar participar en 
todas estas redes, como 
aprobamos antes, xa lles convido 
tamén, a que nos deixen 
participar no labor, facendo os 
orzamentos. 
 
 
Este é o motivo da nosa 
abstención na Comisión 
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Informativa, y el motivo del que 
hoy no vayamos a aprobar la 
Ordenanza. Esperábamos que la 
semana transcurrida desde la 
Comisión posterior a la Junta de 
Gobierno, hasta el día de hoy, el 
Concejal de Mercados se 
remangase y lograse el apoyo de 
los placeros y de las placeras al 
documento, pero bueno, vemos 
que no ha sido así. 
 
Hoy le llama Ordenanzas de la 
Comisión, cuando hemos visto 20 
veces e incluso lo hemos hablado 
personalmente, que el Concejal 
Lema le presenta a las placeras la 
Ordenanza, el Concejal Lema tal, 
bueno, una Ordenanza de la 
Comisión que iba bien, que iba 
bien, hasta que decidieron llevarla 
a Junta de Gobierno. Y dice que 
es de la Comisión, porque sabe 
que no está de acuerdo el sector. 
Porque si estuviesen de acuerdo 
ya se encargarían de decir que 
eran sus ordenanzas. Entonces, 
bueno, pues, no hay acuerdo, no 
hay acuerdo.  
 
Hemos recibido numerosos 
correos electrónicos y escritos de 
los representantes del sector, el 
último en la mañana de ayer y los 
que manifiestan su 
disconformidad por varios 
motivos, que voy a pasar a 
exponer, según consta en los 
escritos. No están de acuerdo 
porque no se les ha facilitado el 

Informativa, e o motivo do que 
hoxe non vaiamos aprobar a 
Ordenanza. Esperabamos que a 
semana transcorrida desde a 
Comisión posterior á Xunta de 
Goberno, ata o día de hoxe, o 
Concelleiro de Mercados se 
remangase e lograse o apoio dos 
praceiros e das praceiras ao 
documento, pero bo, vemos que 
non foi así. 
 
Hoxe chámalle Ordenanzas da 
Comisión, cando vimos 20 veces e 
mesmo o falamos persoalmente, 
que o concelleiro Lema 
preséntalle ás praceiras a 
Ordenanza, o concelleiro Lema 
tal, bo, unha Ordenanza da 
Comisión que ía ben, que ía ben, 
ata que decidiron levala a Xunta 
de Goberno. E di que é da 
Comisión, porque sabe que non 
está de acordo o sector. Porque 
se estivesen de acordo xa se 
encargarían de dicir que eran as 
súas ordenanzas. Entón, bo, pois, 
non hai acordo, non hai acordo.  
 
 
Recibimos numerosos correos 
electrónicos e escritos dos 
representantes do sector, o último 
na mañá de onte e os que 
manifestan a súa 
desconformidade por varios 
motivos, que vou pasar  exponer, 
segundo consta nos escritos. Non 
están de acordo porque non se 
lles facilitou o texto da 
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texto de la Ordenanza hasta 
después de su aprobación en la 
Junta de Gobierno, porque dicen 
que es más restrictiva que la 
anterior, porque muchas de sus 
propuestas han perdido la esencia, 
porque los cambios recogidos 
complica la situación del 
colectivo. Esto es literal, que 
usted tendrá el correo electrónico, 
que está en copia. 
 
Porque, a pesar de la eliminación 
temporal, como se pidió, no se 
debería erradicar del todo, porque 
en caso de concurso estarán en 
igualdad de oportunidades que los 
que se presente por primera vez. 
Porque no se recogen soluciones 
para aquellos que quedan 
descolgados con edades… 
 
A las  diecisiete horas y 
cuarenta y cinco minutos, entra 
en el Salón de Sesiones la señora 
Barcón Sánchez. 
 
… muy próximas a la jubilación. 
Porque mientras no salgan a 
concurso los puestos, los 
concesionarios no se pueden 
quedar. Porque no se recoge que 
las decisiones y acuerdos tomados 
en el Consejo Social de Mercados, 
tengan peso y se tomen en 
consideración. Porque la norma 
no establece una medida flexible 
de pago, para los que entran, para 
que nadie se quede fuera por 
cuestión de dinero. Porque se pide 

Ordenanza ata despois da súa 
aprobación na Xunta de Goberno,  
porque din que é máis restritiva 
que a anterior, porque moitas das 
súas propostas perderon a 
esencia, porque os cambios 
recollidos complica a situación do 
colectivo. Isto é literal, que 
vostede terá o correo electrónico, 
que está en copia. 
 
 
Porque, a pesar da eliminación 
temporal, como se pediu, non se 
debería erradicar de todo, porque 
en caso de concurso estarán en 
igualdade de oportunidades que 
os que se presente por primeira 
vez. Porque non se recollen 
solucións para aqueles que 
quedan descolgados con idades… 
 
Ás diecisiete horas e coarenta e 
cinco minutos,  entra no Salón 
de Sesións a señora Barcón 
Sánchez. 
 
…moi próximas á xubilación. 
Porque mentres non saian a 
concurso os postos, os 
concesionarios non se poden 
quedar. Porque non se recolle que 
as decisións e acordos tomados 
no Consello Social de Mercados, 
teñan peso e se tomen en 
consideración. Porque a norma 
non establece unha medida 
flexible de pago, para os que 
entran, para que ninguén quede 
fóra por cuestión de diñeiro. 
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que se estudie, caso a caso, las 
nuevas solicitudes de fusiones, de 
ambulantes y concesionarios. 
Porque no se acepta la propuesta 
del sector, de un máximo de tres 
concesiones por titular en distintos 
mercados. Porque en caso de 
obras de rehabilitación, o 
modernización, no se paraliza el 
tiempo de la concesión. Como ve, 
muy de acuerdo parece que no 
están. Y esto lo firman 
representantes de la mayoría de 
los mercados. 
 
Por tanto, el documento no cuenta 
con el visto bueno del sector, por 
mucho que lo ponga en nota de 
prensa la Marea, y por mucho que 
se lo presenten a los medios de 
comunicación, porque tienen 
numerosas carencias que el 
concejal no ha sabido solucionar. 
 
La Ordenanza debe ser una 
herramienta de futuro, 
consensuada, que vele por los 
mercados y por los placeros y por 
las placeras. Por lo tanto, 
consideramos que es mejor 
esperar un tiempo. No es que la 
Ordenanza haya que romperla y 
que no valga para nada, es que 
hay que esperar un tiempo y hay 
que pulirla un poquito más y 
hablar un poquito más. Las prisas 
nunca fueron buenas consejeras. 
Nosotros entendemos que hay que 
esperar, hay que hablar un poco 
más con el sector y que no nos 

Porque se pide que se estude, 
caso a caso, as novas solicitudes 
de fusións, de ambulantes e 
concesionarios. Porque non se 
acepta a proposta do sector, dun 
máximo de tres concesións por 
titular en distintos mercados. 
Porque no caso de obras de 
rehabilitación, ou modernización, 
non se paraliza o tempo da 
concesión. Como ve, moi de 
acordo parece que non están. E 
isto asínano representantes da 
maioría dos mercados. 
 
Por tanto, o documento non conta 
co visto e prace do sector, por 
moito que o poña en nota de 
prensa a Marea, e por moito que 
llo presenten aos medios de 
comunicación, porque teñen 
numerosas carencias que o 
concelleiro non soubo solucionar. 
 
A Ordenanza debe ser unha 
ferramenta de futuro, acordada, 
que vele polos mercados e polos 
praceiros e polas praceiras. Por 
tanto, consideramos que é mellor 
esperar un tempo. Non é que a 
Ordenanza haxa que rompela e 
que non vaia para nada, é que hai 
que esperar un tempo e hai que 
puíla un pouquiño máis e falar un 
pouquiño máis. As présas nunca 
foron boas conselleiras. Nós 
entendemos que hai que esperar, 
hai que falar un pouco máis co 
sector e que non nos 
precipitemos. Mentres tanto, non 
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precipitemos. Mientras tanto, no 
podemos apoyar el documento. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Bueno. 
 
En primeiro lugar decirlle ao 
señor García que me daba certa 
gracia escoitalo, creo que como 
unha posta en escena de, bueno, 
cinismo destilado. Vostede fala de 
consenso. Hai unha cousa que se 
chama actas, actas da xuntanza da 
Comisión Informativa de 
Emprego. Achegaranllas cando 
toque, ou cando as pida. Nesas 
actas, nós preguntamoslle a cada 
un dos representantes dos outros  
Partidos, nesa Comisión, que liñas 
vermellas. Preguntálle á 
representante do BNG, á 
representante do Partido Popular, 
que  propostas concretas e eu 
pregúntolle, en que está en 
desacordo? 
 
Vostede non dice nada. Vostede 
sae pola tanxente, igual que sale 
hoxe, apelando a non se sabe que 
defecto de forma, de consenso, de 
que primeiro se lle tramita ás  

podemos apoiar o documento. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Bo. 
 
En primeiro lugar decirlle ao 
señor García que me daba certa 
graza escoitalo, creo que como 
unha posta en escena de, bo, 
cinismo destilado. Vostede fala de 
consenso. Hai unha cousa que se 
chama actas, actas da xuntanza 
da Comisión Informativa de 
Emprego. Achegaranllas cando 
toque, ou cando as pida. Nesas 
actas, nós preguntamoslle a cada 
un dos representantes dos outros  
Partidos, nesa Comisión, que 
liñas vermellas. Preguntálle á 
representante do BNG, á 
representante do Partido Popular, 
que  propostas concretas e eu 
pregúntolle, en que está en 
desacordo? 
 
Vostede non di nada. Vostede sae 
pola tanxente, igual que sae hoxe, 
apelando a non se sabe que 
defecto de forma, de consenso, de 
que primeiro se lle tramita ás  
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praceiras ou aos medios de 
comunicación. En definitiva, 
voulle a preguntar hoxe, señor 
García, en que está vostede en 
desacordo, en concreto?  
 
Agradeceríalle que por primeira 
vez en todo este longo mes de 
traballo, no que vostede, por certo, 
creo que non tivo necesidade de 
traballar tanto, como os demais 
membros da Comisión. 
Finalmente en qué está en 
desacordo? 
 
En canto a señora Rosa Gallego, 
fala de autoridade. Eu creo que sin 
dúbida ela, hoxe que se estrena no 
seu cargo de portavoz, está dando 
unha boa lección de autoridade, 
canto menos de portas cara a 
dentro. Eu creo que, sen dúbida, é 
un debut que lle agradecemos. 
Acaba vostede de ler unha lista 
que emite, que escribe unha parte 
do colectivo de praceiras. A miña 
pregunta é se vostedes  suscriben  
toda esa lista. En tal caso, tamén 
tiveron a oportunidade de facelo 
chegar á Comisión Informativa 
polos cauces que dispuñan, neste 
caso, a presidencia da mesma, que 
repetimos, tivo unha actitude 
bastante menos miope da que 
acaba de exhibir vostede, señora 
Gallego. 
 
 
Falemos entón, do proceso de 
elaboración das ordenanzas. 

praceiras ou aos medios de 
comunicación. En definitiva, 
voulle preguntar hoxe, señor 
García, en que está vostede en 
desacordo, en concreto?  
 
Agradeceríalle que por primeira 
vez en todo este longo mes de 
traballo, no que vostede, por 
certo, creo que non tivo 
necesidade de traballar tanto, 
como os demais membros da 
Comisión. Finalmente, en que 
está en desacordo? 
 
En canto a señora Rosa Gallego, 
fala de autoridade. Eu creo que 
sen dúbida ela, hoxe que se estrea 
no seu cargo de portavoz, está a 
dar unha boa lección de 
autoridade, canto menos de 
portas cara a dentro. Eu creo que, 
sen dúbida, é un debut que lle 
agradecemos. Acaba vostede de 
ler unha lista que emite, que 
escribe unha parte do colectivo de 
praceiras. A miña pregunta é se 
vostedes  subscriben  toda esa 
lista.  En tal caso, tamén tiveron a 
oportunidade de facelo chegar á 
Comisión Informativa polos 
canles que dispuñan, neste caso, a 
presidencia da mesma, que 
repetimos, tivo unha actitude 
bastante menos miope da que 
acaba de exhibir vostede, señora 
Gallego. 
 
Falemos entón, do proceso de 
elaboración das ordenanzas. 
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Cómpre dicir en  primeiro lugar 
que estas foron debatidas, polo 
miudo, co sector das propias 
praceiras, e non porque elas vaian 
ser as principais afectadas polas 
mesmas, xa que, de feito, seguirán 
rexendose, como dixemos, polas 
anteriores, senón porque 
entendemos que a súa é unha voz 
particularmente cualificada sobre 
este asunto. O 20 de decembro de 
2015, trasladamoslle o borrador 
de anteproxecto de ordenanzas á 
representantes deste colectivo e ao 
día seguinte, dimos comezo na 
Comisión Informativa de 
Emprego e Economía Social, un 
proceso verdadeiramente 
produtivo de debate, á revisión 
das mesmas, no que 
representantes do Partido Popular, 
Rosa Lendoiro do Partido Popular  
e do BNG, Avia Veira, fixeron 
achegas tan importantes que 
podemos dicir, unha vez maís, sen 
esaxeración, nin exceso de 
cortesía, que as ordenanzas que 
hoxe sometemos a aprobación do 
Pleno, foron elaboradas máis que 
polo Goberno Municipal, pola 
propia Comisión de Emprego e 
Economía Social. Así aparece 
recollido de feito nas Actas da 
Comisión Informativa de 
Emprego, de 27 de xaneiro, que 
convido ao representante do 
Partido Socialista a que lea, na 
que a señora Rosa Lendoiro fai 
constar, que está dacordo cos 
aspectos xerais do proxecto de 

Cómpre dicir en primeiro  lugar 
que estas foron debatidas, polo 
miudo, co sector das propias 
praceiras, e non porque elas 
vaian ser as principais afectadas 
polas mesmas, xa que, de feito, 
seguirán rexendose, como 
dixemos, polas anteriores, senón 
porque entendemos que a súa é 
unha voz particularmente 
cualificada sobre este asunto. O 
20 de decembro de 2015, 
trasladamoslle o borrador de 
anteproxecto de ordenanzas á 
representantes deste colectivo e 
ao día seguinte, demos comezo na 
Comisión Informativa de 
Emprego e Economía Social, un 
proceso verdadeiramente 
produtivo de debate, á revisión 
das mesmas, no que 
representantes do Partido 
Popular, Rosa Lendoiro do 
Partido Popular  e do BNG, Avia 
Veira, fixeron achegas tan 
importantes que podemos dicir, 
unha vez maís, sen esaxeración, 
nin exceso de cortesía, que as 
ordenanzas que hoxe sometemos a 
aprobación do Pleno, foron 
elaboradas máis que polo 
Goberno Municipal, pola propia 
Comisión de Emprego e 
Economía Social. Así aparece 
recollido de feito nas actas da 
Comisión Informativa de 
Emprego, de 27 de xaneiro, que 
convido ao representante do 
Partido Socialista a que lea, na 
que a señora Rosa Lendoiro fai 
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ordenanzas, máxime cando se tivo 
en conta na Comisión, a maioria 
dos argumentos dos praceiros e 
das praceiras. E a señora Veira 
González, sinala que a posición do 
Grupo Municipal do BNG é que, 
con carácter xeral, está de acordo 
co anteproxecto de ordenanza. 
Isto é o que se recolle na 
Comisión Informativa do 27 de 
xaneiro. Quero trasladarlle, desde 
aquí, novamente, o meu 
agradecemento.  
 
 
 
En canto ao representante do 
Grupo Socialista, é unha mágoa 
que hoxe amose, unha vez máis, 
aquí, no pleno esa locuacidade 
que o caracteriza, pero que, desde 
logo, non foi para nada o que 
achegou na Comisión de 
Formación.  Por certo, que 
manifesta un comportamento 
parecido noutros ámbitos no que 
competece a esta vontade de 
construcción e de diálogo, por 
exemplo tamén, o debate sobre os 
Orzamentos, onde finalmente, a 
nivel de achega concreta, temos 
que dicir, que non aporta 
absolutamente nada. 
 
No que atinxe as achegas 
procedentes das praceiras, cómpre 
dicir que foron incorporadas, na 
súa meirande parte, ao texto que 
sometemos á votación do Pleno, 
quedando fóra do mesmo, unha 

constar, que está dacordo cos 
aspectos xerais do proxecto de 
ordenanzas, máxime cando se tivo 
en conta na Comisión, a maioria 
dos argumentos dos praceiros e 
das praceiras. E a señora Veira 
González, sinala que a posición 
do Grupo Municipal do BNG é 
que, con carácter xeral, está 
dacordo co anteproxecto de 
ordenanza. Isto é o que se recolle 
na Comisión Informativa do 27 de 
xaneiro. Quero trasladarlle, 
desde aquí, novamente, o meu 
agradecemento.  
 
En canto ao representante do 
Grupo Socialista, é unha mágoa 
que hoxe amose unha vez máis, 
aquí, no pleno esa locuacidade 
que o caracteriza, pero que, desde 
logo, non foi para nada o que 
achegou na Comisión de 
Formación.  Por certo, que 
manifesta un comportamento 
parecido noutros ámbitos no que 
competece a esta vontade de 
construción e de diálogo, por 
exemplo tamén, o debate sobre os 
Orzamentos, onde finalmente, a 
nivel de achega concreta, temos 
que dicir, que non achega 
absolutamente nada. 
 
No que atinxe as achegas 
procedentes das praceiras, 
cómpre dicir que foron 
incorporadas, na súa meirande 
parte, ao texto que sometemos á 
votación do Pleno, quedando fóra 
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proposta de dubidosa legalidade e 
máis que dubidosa xustiza, a 
posibilidade de establecer o 
momento cero para todas aquelas 
praceiras que queiran adherirse ás 
novas ordenanzas. Ao evitar esta 
opción suporía, na praxe, unha 
adxudicación directa das prazas 
por vinte e cinco anos máis, a 
aquelas concesionarias que así o 
desexen. Unha posibilidade que, 
de feito, vulneraría o principio da 
libre concurrencia, que debe rexer 
todos os procesos de concesión 
públicas. 
 
 
Hai que engadir, sobre esta 
cuestión, que xa, o quince de maio 
de 1971, foi habilitado un 
momento cero nas plazas 
municipais coruñesas, nas que lles 
foi outorgado un prazo 
concesionario de 50 anos, a todas 
as titulares dunha concesión  no 
mercado de abastos.  
 
Non deixa de resultar unha ironía 
que sexan, precisamente 
concesionarias favorecidas por 
esta lei, de momento cero, no seu 
día, as mesmas que agora, falen de 
agravio comparativo e reclamen 
que se lles adxudiquen de feito 
directo e de segunda vez, unha 
nova concesión, agora por 35 e 
cinco anos, ata completar un total 
de 85. A duración que semella 
máis propia do Réxime Foral o do 
Feudal, que do actual. 

do mesmo, unha proposta de 
dubidosa legalidade e máis que 
dubidosa xustiza, a posibilidade 
de establecer o momento cero 
para todas aquelas praceiras que 
queiran adherirse ás novas 
ordenanzas. Ao evitar esta opción 
suporía, na praxe, unha 
adxudicación directa das prazas 
por vinte e cinco anos máis, a 
aquelas concesionarias que así o 
desexen. Unha posibilidade que, 
de feito, vulneraría o principio da 
libre concorrencia, que debe 
rexer todos os procesos de 
concesión públicas. 
 
Hai que engadir, sobre esta 
cuestión, que xa, o quince de maio 
de 1971, foi habilitado un 
momento cero nas prazas 
municipais coruñesas, nas que 
lles foi outorgado un prazo 
concesionario de 50 anos, a todas 
as titulares dunha concesión  no 
mercado de abastos.  
 
Non deixa de resultar unha ironía 
que sexan precisamente 
concesionarias favorecidas por 
esta lei, de momento cero no seu 
día, as mesmas que agora, falen 
de agravio comparativo e 
reclamen que se lles adxudiquen 
de feito directo e de segunda vez, 
unha nova concesión, agora por 
35 anos, ata completar un total de 
85. A duración que semella máis 
propia do Réxime Foral ou do 
Feudal, que do actual. 
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En total foron tres as xuntanzas 
mantidas cos representantes do 
sector mercados na sociedade. E, 
en resposta ao que indicaba antes 
a señora Gallego, temos que dicir, 
perdón, que as achegas do último 
día, antes de levalas á Xunta de 
Goberno, non foron devoltas ao 
sector, pois, porque as dúas 
propostas  que achegaron foron 
recollidas, e unha delas era a 
ampliación do plazo dos 20 aos 25 
anos e a  segunda delas, que foi 
recollida, foi o recoñecemento en 
todos os grados, da transmisión 
mortis causa. Polo tanto, como 
foron recollidas as dúas, as dúas 
peticións que fixeron, non se 
considerou relevante, nin 
necesario que volveramos a levar 
as Ordenanzas. En todo caso, 
lamentamos este asunto e dicimos 
que non se fixo simplemente por 
iso, porque foron recollidas 
substancialmente as súas achegas. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
 
Segunda quenda, señora Veira. 
 
Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 

En total foron tres as xuntanzas 
mantidas cos representantes dos 
sector mercados na sociedade. E, 
en resposta ao que indicaba antes 
a señora Gallego, temos que 
dicir, perdón, que as achegas do 
último día, antes de levalas á 
Xunta de Goberno, non foron 
devoltas ao sector, pois, porque 
as dúas propostas  que achegaron 
foron recollidas, e unha delas era 
a ampliación do prazo dos 20 aos 
25 anos e a segunda  delas, que 
foi recollida, foi o recoñecemento 
en todos os graos, da transmisión 
mortis causa. Polo tanto, como 
foron recollidas as dúas, as dúas 
peticións que fixeron, non se 
considerou relevante, nin 
necesario que volveramos a levar 
as Ordenanzas. En todo caso, 
lamentamos este asunto e dicimos 
que non se fixo simplemente por 
iso, porque foron recollidas 
substancialmente as súas 
achegas. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
 
Segunda quenda, señora Veira. 
 
Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. 
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Señor  Lema, ya decía Cicerón 
que “la evidencia es la 
demostración más decisiva”. Me 
habla usted de las actas de la 
Comisión, pues, mire, 
precisamente la tengo aquí; la de 
la última Comisión, la tengo 
subrayada. Le voy a decir lo que 
en la Comisión  dije, que es 
exactamente lo mismo que dije 
aquí. Que no sabe por qué hay 
tanta prisa, que no pasa nada 
porque se espere, que se quiere 
insistir en que no es inteligente 
para la ciudad, que se lleve al 
Pleno, sin la garantía de los 
acuerdos y que el trámite de los 
acuerdos es un engorro y que se 
den un tiempo de semanas para 
alcanzar un consenso. Y que llama 
a la cordura porque sería bueno 
que en unas ordenanzas de este 
tipo, con escaso refrendo, son 
desaconsejables y un error para la 
ciudad. Usted hizo caso omiso, a 
lo que en la Comisión de Empleo, 
el Grupo Municipal Socialista le 
anticipó. Pero, más allá de eso, 
señor Lema, le voy a decir cosas 
que usted dice sobre las 
Ordenanzas, que no son ciertas. 
Pero es que lo peor de todo ello, 
no es que lo diga usted, es que lo 
dice la página web municipal, 
como pretendiendo dar acto de fe 
a lo que usted viene diciendo de 
manera pomposa, cuando, con 
todos los respetos, parece que 
faltan a la verdad de manera 
flagrante. Porque hay varios 

Señor  Lema, xa dicía Cicerón 
que “a evidencia é a 
demostración máis decisiva”. 
Fálame vostede das actas da 
Comisión, pois, mire, 
precisamente téñoa aquí; a da 
última Comisión, téñoa subliñada. 
Vou dicir o que na Comisión  
dixen, que é exactamente o mesmo 
que dixen aquí. Que non sabe por 
que hai tanta présa, que non pasa 
nada porque se espere, que se 
quere insistir en que non é 
intelixente para a cidade, que leve 
ao Pleno, sen a garantía dos 
acordos e que o trámite dos 
acordos é unha molestia e que se 
dean un tempo de semanas para 
alcanzar un consenso. E que 
chama á cordura porque sería bo 
que nunhas ordenanzas deste tipo, 
con escaso referendo, son 
desaconsellables e un erro para a 
cidade. Vostede fixo caso omiso, 
ao que na Comisión de Emprego, 
o Grupo Municipal Socialista 
anticipoulle. Pero, máis aló diso, 
señor Lema, vou dicir cousas que 
vostede di sobre as Ordenanzas, 
que non son certas. Pero é que o 
peor de todo iso, non é que o diga 
vostede, é que o di a páxina web 
municipal, como pretendendo dar 
acto de fe ao que vostede vén 
dicindo de maneira pomposa, 
cando, con todos os respectos 
parece que faltan á verdade de 
maneira flagrante. Porque hai 
varios aspectos e asuntos que son 
moi rechamantes.  
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aspectos y asuntos que son muy 
llamativos.  
 
Dice usted  en la página web, o 
sea, no es que lo saque de… Lo 
imprimí esta mañana de la página 
web municipal. Aquí las tengo. 
Noticias elaboradas por su 
servicio de  prensa, el día 21 de 
xaneiro y el 10 de febrero. Dice 
usted, con fotografía que: “Lema, 
agradeceu aos vendedores o 
traballo realizado e amosou a súa 
satisfacción polos acordos 
acadados, gracias ao diálogo, que 
facilitarán unha ordenanza de 
consenso, na que por primeira 
vez, se consulta al colectivo”. 
 
 
Mire, nosotros tenemos aquí las 
aportaciones del colectivo, que ya 
hizo en el 2005. Se lo digo, 
porque antes de ustedes había 
historia en esta ciudad y antes que 
ustedes, los concejales 
responsables de sacar adelante 
ordenanzas, conseguían el 
consenso necesario. Se lo digo, 
porque no inventaron ustedes la 
rueda, y en este asunto, en 
concreto, de los mercados 
municipales, a lo mejor, tenía que 
tener un poquito más de humildad. 
 
Pero sigue diciendo en la página 
web, que la nueva ordenanza 
permitirá el acuerdo con las 
peticiones de los trabajadores y 
las trabajadoras, que una persona 

 
 
 
Di vostede  na páxina web, ou 
sexa, non é que o saque de… 
Imprimino esta mañá da páxina 
web municipal. Aquí a teño. 
Noticias elaboradas polo seu 
servizo de prensa,  o día 21 de 
xaneiro e o 10 de febrero. Di 
vostede, con fotografía que: 
“Lema, agradeceu aos 
vendedores o traballo realizado e 
amosou a súa satisfacción polos 
acordos acadados, grazas ao 
diálogo, que facilitarán unha 
ordenanza de consenso, na que 
por primeira vez, consúltase ao 
colectivo”. 
 
Mire, nós temos aquí as achegas 
do colectivo, que xa fixo no 2005. 
Dígollo, porque antes de vostedes 
había historia nesta cidade e 
antes que vostedes, os 
concelleiros responsables de 
sacar adiante ordenanzas, 
conseguían o consenso necesario. 
Dígollo, porque non inventaron 
vostedes a roda, e neste asunto, 
en concreto, dos mercados 
municipais, se cadra, tiña que ter 
un pouquiño máis de humildade. 
 
 
Pero segue dicindo na páxina 
web, que a nova ordenanza 
permitirá o acordo coas peticións 
dos traballadores e as 
traballadoras, que unha persoa 
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concesionaria pueda tener hasta 
dous postos e non un, como 
ocurría ata agora. 
 
Pero mire, yo me voy a la 
ordenanza vigente, al artículo 
número 21 y leo literalmente, que 
el máximo de puestos de los que 
podrá ser un titular un mismo 
concesionario, será de  6 y usted 
dice aquí, lo dice la web 
municipal, que non será de uno 
como ata agora…  Espero que … 
 
Presidencia 
 
Vaya terminando, señora García. 
 
Señor García Pérez 
 
Sí. 
 
Espero que mañana  rectifique. Y 
con respecto a mis aportaciones a 
las Comisiones, le diré que, 
casualmente también está usted 
presente en todas. 
 
Gracias, señor alcalde. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
A ver, señor Lema. 
 

concesionaria poida ter ata dous 
postos e non un, como ocorría ata 
agora. 
 
Pero mire, eu voume á ordenanza 
vixente, ao artigo número 21 e leo 
literalmente, que o máximo de 
postos dos que poderá ser un 
titular un mesmo concesionario, 
será de 6  e vostede di aquí, dio a 
web municipal, que non será dun 
como ata agora…  Espero que … 
 
 
Presidencia 
 
Vaia terminando, señora García. 
 
Señor García Pérez 
 
Si. 
 
Espero que mañá  rectifique. E 
con respecto ás miñas achegas ás 
Comisións, direille que, 
casualmente tamén está vostede 
presente en todas. 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
A ver, señor Lema. 
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Las ordenanzas, efectivamente, se 
trataron en la Comisión, las 
elaboró la Comisión, pero ¿Quién 
las trae hoy al Pleno? El Gobierno 
Municipal que las aprobó en Junta 
de Gobierno. ¿Nos puede 
garantizar que tiene el consenso 
de los placeros y las placeras? No, 
o sí. 
 
Porque a nosotros nos llegaron 
ayer, ayer, y a usted también, 
porque está en copia, un correo 
electrónico con todo lo que le 
acabo de decir. Que no  es 
solamente una cuestión, que son 
más cosas. Entonces ¿qué más da 
un mes más, un mes menos? 
Ustedes…, es que tienen que ser 
cuando ustedes digan. El 
presupuesto va a venir en febrero 
al Pleno. El Partido Socialista 
tiene  hasta el día 8 para negociar 
el Presupuesto. El resto de los 
Grupos no van a negociar, ni nos 
sentamos a la mesa. Tiene que ser 
así y como ustedes digan. 
Entonces, a mí me gustaría 
hacerle algunas cuestiones, 
algunas preguntas y a ver si me 
las puede contestar. 
 
¿Cuenta la ordenanza con el 
acuerdo, el consenso  unánime de 
placeros y placeras? 
 
¿Cómo se va a reconocer quién es 
y quién no es precarista, para 
poder acogerse a los beneficios 
que les concede la Ordenanza? 

As ordenanzas, efectivamente, 
tratáronse na Comisión, 
elaborounas a Comisión, pero 
quen as trae hoxe ao Pleno? O 
Goberno Municipal que as 
aprobou en Xunta de Goberno. 
Pódenos garantir que ten o 
consenso dos praceiros e as 
praceiras? Non, ou si. 
 
Porque a nós chegáronnos onte, 
onte, e a vostede tamén, porque 
está en copia, un correo 
electrónico con todo o que lle 
acabo de dicir. Que non  é 
soamente unha cuestión, que son 
máis cousas. Entón que máis da 
un mes máis, un mes menos? 
Vostedes…, é que teñen que ser 
cando vostedes digan. O 
orzamento vai vir en febreiro ao 
Pleno. O Partido Socialista ten  
ata o día 8 para negociar o 
Orzamento. O resto dos Grupos 
non van negociar, nin nos 
sentamos á mesa. Ten que ser así 
e como vostedes digan. Entón, a 
min gustaríame facerlle algunhas 
cuestións, algunhas preguntas e a 
ver se mas pode contestar. 
 
 
Conta a ordenanza co acordo, o 
consenso  unánime de praceiros e 
praceiras? 
 
Como se vai a recoñecer quen é e 
quen non é precarista, para poder 
acollerse aos beneficios que lles 
concede a Ordenanza? 
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¿Está usted seguro de que los 
afectados del mercado de Santa 
Lucía y de Adormideras van a 
poder acogerse a esta normativa? 
 
Por cierto, a la Asociación 
Labrega Natura, a la que usted ha 
dado una autorización temporal a 
título de precario, nos lo 
contestaron por escrito, nos llegó 
hoy la respuesta, ¿Se va a acoger 
también a  la Ordenanza? 
 
¿Tiene un informe jurídico que 
responda a estas cuestiones?  
 
Esto no es un tema menor, porque 
queremos que si eso se lo han 
dicho a los placeros, que nos lo 
conteste y que nos lo garantice, 
porque sino, ya no estamos 
hablando de lo mismo y de lo que 
ellos creen. 
 
¿Qué opinan de que a quienes 
lleven en precario solo unos 
meses o apenas un año, se les dé 
una concesión por 35 años, y a 
quienes se les acabe la concesión, 
a sólo unos años de la jubilación, 
no les puedan encontrar una 
solución para  no dejarlos en la 
calle, a una edad complicada para 
encontrar otro empleo? 
 
Y sobre los mercados, además de 
la Ordenanza, me gustaría 
también, si nos puede contestar 
alguna otra pregunta, como que 
una vez finalizado el plazo de 6 

Está vostede seguro de que os 
afectados do mercado de Santa 
Lucía e de Adormideras van 
poder acollerse a esta normativa? 
 
Por certo, á Asociación Labrega 
Natura, á que vostede deu unha 
autorización temporal a título de 
precario, contestáronnolo por 
escrito, chegounos hoxe a 
resposta, Vaise acoller tamén á  
Ordenanza? 
 
Ten un informe xurídico que 
responda a estas cuestións?  
 
Isto non é un tema menor, porque 
queremos que se iso dixéronllo 
aos praceiros, que nolo conteste e 
que nolo garanta, porque senon, 
xa non estamos a falar do mesmo 
e do que eles cren. 
 
 
Que opinan de que a quen leve en 
precario só uns meses ou apenas 
un ano, déaselles unha concesión 
por 35 anos, e a quen se lles 
acabe a concesión, a só uns anos 
da xubilación, non lles poidan 
atopar unha solución para no 
deixalos na rúa, a unha idade 
complicada para atopar outro 
emprego? 
 
E sobre os mercados, ademais da 
Ordenanza, gustaríame tamén, se 
nos pode contestar algunha outra 
pregunta, como que unha vez 
finalizado o prazo de 6 meses, 



 
 
 
 
 
 
 

- 58 - 
 

 
 

meses, concedidos la 
concesionaria del Mercado de 
Santa Lucía, para que hiciese los 
trabajos de mantenimiento en el 
edificio, valorados en su momento 
por 600.000 euros, si ¿van a 
adoptar alguna medida ante el 
incumplimiento flagrante, porque 
creo que no han hecho, apenas 
obras? 
 
Sí, y respecto al mercado de San 
Agustín, ¿dónde han parado las 
obras? ¿si las van a retomar? ¿van 
a empezar alguna? ¿cuándo va a 
ser eso? ¿qué es lo que van a 
hacer? ¿Es lo mismo con respecto 
al mercado de Monte Alto? 
 
Porque, de momento, con respecto 
a mercados, aparte de avanzar y 
gracias a mi compañera que ha 
estado en ello y trabajando duro, 
porque me consta, les ha echado 
una buena mano con este tema, 
porque sino estaría, todavía,   más 
atrasado, no han hecho 
absolutamente nada más que 
paralizar todas las obras. 
Entonces, yo creo que les queda 
mucho por hacer y deben retirar la 
Ordenanza y recibir otra vez a los 
placeros y a las placeras  y llegar a 
un consenso y a un acuerdo con 
todos ellos, 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 

concedidos á concesionaria do 
Mercado de Santa Lucía, para 
que fixese os traballos de 
mantemento no edificio, 
valorados no seu momento por 
600.000 euros, se van adoptar 
algunha medida ante o 
incumprimento flagrante, porque 
creo que non fixeron, apenas 
obras? 
 
Si, e respecto ao mercado de San 
Agustín, onde pararon as obras? 
Se as van retomar? van empezar 
algunha? cando vai ser iso? que é 
o que van facer? E o mesmo con 
respecto ao mercado de Monte 
Alto? 
 
Porque, de momento, con 
respecto a mercados, á parte de 
avanzar e grazas á miña 
compañeira que estivo niso e 
traballando duro, porque me 
consta, botoulles unha boa man 
con este tema, porque senón 
estaría, aínda,   máis atrasado, 
non fixeron absolutamente máis 
nada que paralizar todas as 
obras. Entón, eu creo que queda 
moito por facer e deben retirar a 
Ordenanza e recibir outra vez aos 
praceiros e ás praceiras  e chegar 
a un consenso e a un acordo con 
todos eles, 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
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Muchas gracias, señora Gallego. 
 
Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Mire señor García, como era de 
suponer, vostede á pregunta, en 
concreto, en que estaba en contra 
das ordenanzas actuáis, volveu a 
contestar que non. Non sei cantas 
veces temos que preguntarlle a 
vostede, en que está en desacordo, 
tanto na Comisión Informativa, 
como aquí hoxe, co contido das 
Ordenanzas. Sempre  vai sair pola 
tanxente. Hoxe, unha vez máis, é 
una actitude que me resulta 
novidosa, pero creo que tamén 
está ben, que publicamente sexa 
visible. Vostede non ten 
absolutamente nada que cambiar 
ao respecto das Ordenanzas, 
ademais dun apego, en xeral, a un 
suposto consenso, que xa 
sabemos, contestolle á señora 
Rosa Gallego, que todas as 
normas é complicado que acaden 
un consenso total. Non se fan 
unhas ordenanzas para facilitar, 
digamos, contentar a  todo o 
sector, senón que teñen que 
conciliar necesariamente os 
intereses xerais cos intereses do 
sector. Hai que dicir, que o sector 
mantería intactos as súas actuáis 
ordenanzas. Entón, eu, a verdade 
que, non vexo que razón, non 
digamos, para esta preocupación, 
porque estas Ordenanzas xa 

Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Mire señor García, como era de 
suponer, vostede á pregunta, en 
concreto, en que estaba en contra 
das ordenanzas actuales, volveu a 
contestar que non. Non sei cantas 
veces temos que preguntarlle a 
vostede, en que está en desacordo, 
tanto na Comisión Informativa, 
como aquí hoxe, co contido das 
Ordenanzas. Sempre  vai sair 
pola tanxente. Hoxe, unha vez 
máis, é unha actitude que me 
resulta novidosa, pero creo que 
tamén está ben, que publicamente 
sexa visible. Vostede non ten 
absolutamente nada que cambiar 
ao respecto das Ordenanzas, 
ademais dun apego, en xeral, a un 
suposto consenso, que xa 
sabemos, contestolle á señora 
Rosa Gallego, que todas as 
normas é complicado que acaden 
un consenso total. Non se fan 
unhas ordenanzas para facilitar, 
digamos, contentar a todo  o 
sector, senón que teñen que 
conciliar necesariamente cos 
intereses xerais cos intereses do 
sector. Hai que dicir, que o sector 
mantería intactos as súas actuais 
ordenanzas. Entón, eu, a verdade 
que, non vexo que razón, non 
digamos, para esta preocupación, 
porque estas Ordenanzas xa 
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dixemos que serían de aplicación 
únicamente aos novos praceiros e 
praceiras e, tamén a ese colectivo 
de precaristas que agora tentamos 
regularizar, entre outras cousas, 
grazas ao labor no seu día, no seu 
momento dos representantes do 
Partido Socialista que, naquel 
momento, tiña responsabilidades 
en áreas de mercados, que foron 
tamén os que concederon eses 
títulos de precarios e, despois non 
se ocuparon máis, de facerlle 
seguimento ata o día de hoxe, no 
que desde logo, teñen unhos 
dereitos adquiridos. 
 
 
É unha mágoa, señora Rosa 
Gallego, que vostede en virtude 
… o outro día facía unhas 
declaracións decindo que  iba 
vostede a ter unha portavocía 
colexiada… É unha lástima que 
non lle deixe falar vostede a quen 
máis sabe sobre esta cuestión, no 
seu Grupo Municipal, que é a 
presidenta da  Comisión 
Informativa de Economía. 
 
Vostede plantexou agora, 
novamente, unha saída pola 
tanxente, falando de obras, 
falando de cuestións, que 
realmente non son obxecto das 
ordenanzas, que hoxe se someten 
a votación deste Pleno, pero non 
sobre as cuestións das ordenanzas 
porque tamén ten moito que dicir, 
porque quen ten que dicir e quen 

dixemos que serían de aplicación 
unicamente aos novos praceiros e 
praceiras e, tamén a ese colectivo 
de precaristas que agora 
tentamos regularizar, entre outras 
cousas, grazas ao labor no seu 
día, no seu momento dos 
representantes do Partido 
Socialista que, naquel momento, 
tiña responsabilidades en áreas 
de mercados, que foron tamén os 
que concederon eses títulos de 
precarios e, despois non se 
ocuparon máis de facerlle 
seguimento ata o día de hoxe, no 
que desde logo, teñen unhos 
dereitos adquiridos. 
 
É unha mágoa, señora Rosa 
Gallego, que vostede en virtude… 
o outro día facía unhas 
declaracións decindo que  ía 
vostede a ter unha portavocía 
colexiada… É unha mágoa que 
non lle deixe falar vostede a quen 
máis sabe sobre  esta cuestión, no 
seu Grupo Municipal, que é a 
presidenta da  Comisión 
Informativa de Economía. 
 
Vostede plantexou agora, 
novamente, unha saída pola 
tanxente, falando de obras, 
falando de cuestións, que 
realmente non son obxecto das 
ordenanzas, que hoxe sométense a 
votación deste Pleno, pero non 
sobre as cuestións das ordenanzas 
porque tamén ten moito que dicir, 
porque quen ten que dicir e quen 
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sabe moito das ordenanzas é  a 
señora Rosa Lendoiro, a quen 
vostede hoxe non lle deixou falar. 
 
Eu creo que aquí  hai unha lóxica 
de partido. É evidente. Ao Partido 
Socialista, polas razón que sexa, 
non lle conven deixar que a Marea 
Atlántica faga unhas ordenanzas 
de mercados e ao Partido Popular 
tampouco. 
 
Bueno, eu, a verdade é, que o 
asumo e  temos que dicir, xa 
damos por descontado esta 
opción, como quen di, pero que de 
todos xeitos, poñemos sobre a 
mesa a vontade política da Marea 
de renovar, digamos de partir de 
cero, con un novo pulo, nos 
mercados municipais coruñeses. 
 
Agora que cada quen se faga 
cargo das súas responsabilidades e 
máis adiante, cando queran falar 
de colaboración e queran falar de 
diálogo, recordarémoslle o día de 
hoxe. 
 
Graciñas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
 
Procedemos a continuación á 
votación deste asunto número 8. 
 
Aprobación inicial da Ordenanza 
de Xestión do Servizo Público de 

sabe moito das ordenanzas é  a 
señora Rosa Lendoiro, a quen 
vostede hoxe non lle deixou falar. 
 
Eu creo que aquí  hai unha lóxica 
de partido. É evidente. Ao Partido 
Socialista, polas razón que sexa, 
non lle conven deixar que a 
Marea Atlántica faga unhas 
ordenanzas de mercados e ao 
Partido Popular tampouco. 
 
Bo, eu, a verdade é, que o asumo 
e  temos que dicir, xa damos por 
descontado esta opción, como 
quen di, pero que de todos os 
xeitos, poñemos sobre a mesa a 
vontade política da Marea de 
renovar, digamos de partir de 
cero, cun novo pulo, nos 
mercados municipais coruñeses. 
 
Agora que cada quen se faga 
cargo das súas responsabilidades 
e máis adiante, cando queiran 
falar de colaboración e queiran 
falar de diálogo, recordarémoslle 
o día de hoxe. 
 
Graciñas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
 
Procedemos a continuación á 
votación deste asunto número 8. 
 
Aprobación inicial da Ordenanza 
de Xestión do Servizo Público de 
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Mercados. 
 

Votación del asunto número 8 
 

Seguidamente por parte de la 
Presidencia se somete a votación 
el asunto número 8, relacionado 
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) (8 votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Queda, pois, rexeitada a 
aprobación inicial da Ordenanza. 
 
Señor Secretario. 
 
 

Mercados. 
 

Votación do asunto número 8 
 
Seguidamente por parte da 
presidencia sométese a votación o 
asunto número 8, relacionado 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) (8 votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Queda, pois, rexeitada a 
aprobación inicial da Ordenanza. 
 
Señor Secretario. 
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ÁREA DE REGENERACIÓN 
URBANA Y DERECHO A LA 
VIVIENDA 
 
Señor  Secretario General 
 
25 – Aprobación inicial del 
documento denominado 
Modificación puntual del 
PGOM 2013 de A Coruña nº 3. 
 
Asunto.- Aprobación inicial del 
documento denominado 
Modificación puntual del PGOM 
2013 de A Coruña nº 3 para la 
incorporación de elementos del 
Patrimonio Cultural, Camino de 
Santiago inglés y elemento 
arqueológico (sector 1) en la calle 
Casanova de Eirís-Avenida de los 
Caídos. 
 
Acuerdo que requiere mayoría 
absoluta. 
 
Este asunto ha sido dictaminado 
por la Comisión Informativa de 
Rexeneración Urbana e Dereito 
a Vivenda, cos votos a favor dos 
Grupos Municipais, de Marea 
Atlántica, PSOE y Mixto (BNG-
AA), y con la abstención del 
Grupo Municipal del Partido 
Popular. Se propone que por el 
Pleno, reuniendo mayoría 
absoluta legal, se adopten los 
acuerdos siguientes:  
 

Acuerdo 
 

ÁREA DE REXENERACIÓN 
URBANA E DEREITO Á 
VIVENDA 
 
Señor  Secretario Xeral 
 
25 – Aprobación inicial do 
documento denominado 
Modificación puntual do PXOM 
2013 da Coruñanº 3. 
 
Asunto.- Aprobación inicial do 
documento denominado 
Modificación puntual do PXOM 
2013 da Coruña nº 3 para a 
incorporación de elementos do 
Patrimonio Cultural, Camiño de 
Santiago inglés e elemento 
arqueolóxico (sector 1) na rúa 
Casanova de Eirís-Avenida dos 
Caídos. 
 
Acordo que require maioría 
absoluta. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de 
Rexeneración Urbana e Dereito 
a Vivenda, cos votos a favor dos 
Grupos Municipais, de Marea 
Atlántica, PSOE e Mixto (BNG-
AA), e coa abstención do Grupo 
Municipal do Partido Popular. 
Proponse que polo Pleno, 
reunindo maioría absoluta legal, 
adóptense os acordos seguintes: 
 
 

Acordo 
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Primero.-Aprobar inicialmente el 
documento de la modificación 
puntual del Plan General de 
Ordenación Municipal de A 
Coruña  PGOM 2013 para la 
incorporación al catálogo de los 
elementos del Patrimonio 
Cultural, Camino de Santiago 
Inglés y elemento arqueológico en 
la calle Casanova de Eiris–
Avenida de los Caídos, redactado 
por los técnicos municipales  en 
enero 2016. 
 
Segundo.-Ordenar la diligencia 
del documento aprobado 
inicialmente. 
 
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 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Secretario. 
 
Ten a palabra o concelleiro de 
Rexeneración Urbana e Dereito á 
Vivenda, 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas, alcalde. 

Primeiro.-Aprobar inicialmente o 
documento da modificación 
puntual do plan xeral de 
ordenación municipal da Coruña 
PXOM 2013 para a 
incorporación ao catálogo dos 
elementos do Patrimonio 
Cultural, Camiño de Santiago 
Inglés e elemento arqueolóxico na 
rúa Casanova de Eiris –Avenida 
dos Caídos, redactado polos 
técnicos municipais en xaneiro 
2016. 
 
Segundo.-Ordenar a dilixencia do 
documento aprobado 
inicialmente. 
 
Terceiro.-Solicitar os informes 
sectoriais necesarios e someter o 
documento ao trámite de 
información pública mediante a 
inserción dos correspontes 
anuncios no Diario Oficial de 
Galicia e en dous xornais dos de 
maior difusión na provincia. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Secretario. 
 
Ten a palabra o concelleiro de 
Rexeneración Urbana e Dereito á 
Vivenda, 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas alcalde. 
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Boa tarde a todas as persoas 
presentes no Pleno e as que o 
seguen polas redes. 
 
Traemos, como dicía o secretario, 
este asunto, o goberno trae este 
asunto a Pleno. É a modificación 
puntual, a aprobación inicial da 
modificación  puntual para conter 
no catálogo de elementos 
protexidos, pois, tanto aos 
achádegos xurdidos no Castrillón, 
como a delimitación do Camiño 
Inglés. 
 
O PXOM de 2013 vixente define 
o catálogo de elementos 
protexidos, no que se inclúe a 
totalidade dos elementos 
arqueolóxicos, etnográficos e 
arquitéctonicos existentes no 
municipio, así como apartados 
específicos para a protección do 
Camiño de Santiago,  Torre de 
Hércules e parques e xardíns de 
interese, como un documento 
aberto que debe ser actualizado, 
consorte xurdan circunstancias 
que así o aconsellen, aos efectos 
de incluir, ou excluir elementos ao 
mesmo. 
 
Durante os traballos de execución 
das obras ordinarias de 
urbanización nas rúas Casanova 
de Eirís e Avenida dos Caídos, 
deste concello, apareceron unhos 
achados arqueolóxicos 
documentados no informe do 
arqueólogo municipal de data 17 

Boa tarde a todas as persoas 
presentes no Pleno e as que o 
seguen polas redes. 
 
Traemos, como dicía o secretario, 
este asunto, o goberno trae este 
asunto a Pleno. É a modificación 
puntual, a aprobación inicial da 
modificación  puntual para conter 
non catálogo de elementos 
protexidos, pois,        tanto           
aos achádegos xurdidos no 
Castrillón, como a delimitación 
do Camiño Inglés. 
 
O PXOM de 2013 vixente define o 
catálogo de elementos protexidos, 
no que se inclúe a totalidade dos 
elementos arqueolóxicos, 
etnográficos e arquitéctonicos 
existentes no municipio, así como 
apartados específicos para a 
protección do Camiño de 
Santiago,  Torre de Hércules e 
parques e xardíns de interese, 
como un documento aberto que 
debe ser actualizado, consorte 
xurdan circunstancias que así o 
aconsellen, aos efectos de incluír, 
ou excluir elementos ao mesmo. 
 
 
Durante os traballos de execución 
das obras ordinarias de 
urbanización nas rúas Casanova 
de Eirís e Avenida dos Caídos, 
deste concello, apareceron unhos 
achados arqueolóxicos 
documentados no informe do 
arqueólogo municipal de data 17 
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de marzo de 2014 que foron 
recollidos na resolución de 3 de 
xullo de 2014, da Dirección Xeral 
de Patrimonio Cultural da Xunta 
de Galicia, concluindo coa 
necesidade de incorporálos ao 
catálogo do PXOM do 2013 
vixente na actualidade.  
 
Con data 4 de setembro de 2014, a 
Consellería de Cultura, de 
Educación e Ordenación 
Universitaria, aprobou o Decreto 
110/2014, polo que se aproba a 
delimitación do Camiño de 
Santiago Inglés, que ten carácter 
de territorio histórico e obriga a 
incorporación do mesmo nos 
planeamentos urbanísticos 
vixentes nos concellos afectados. 
 
Ámbolos dous documentos, 
obrigan ao Concello a 
incorporación das súas 
determinacións ao planeamento 
municipal vixente, neste caso ao 
catálogo de elementos protexidos 
do Plan Xeral de 2013. 
 
A modificación puntual que 
traemos a Pleno, ten por obxecto a 
incorporación á totalidade dos 
planos o trazado definitivo do 
Camiño de Santiago Inglés e a súa 
contorna de protección segundo a 
delimitación aprobada polo 
Decreto 110/2014 e o elemento 
arqueolóxico GA15030022, 
Sector 1, na Rúa Casanova de 
Eiris, Avenida dos Caídos. 

de marzo de 2014 que foron 
recollidos na resolución de 3 de 
xullo de 2014, da Dirección Xeral 
de Patrimonio Cultural da Xunta 
de Galicia, concluindo coa 
necesidade de incorporálos ao 
catálogo do PXOM do 2013 
vixente na actualidade.  
 
Con data 4 de setembro de 2014, 
a Consellería de Cultura, de 
Educación e Ordenación 
Universitaria, aprobou o Decreto 
110/2014, polo que se aproba a 
delimitación do Camiño de 
Santiago Inglés, que ten carácter 
de territorio histórico e obriga a 
incorporación do mesmo nos 
planeamentos urbanísticos 
vixentes nos concellos afectados. 
 
Ámbolos dous documentos, 
obrigan ao Concello a 
incorporación das súas 
determinacións ao planeamento 
municipal vixente, neste caso ao 
catálogo de elementos protexidos 
do Plan Xeral de 2013. 
 
A modificación puntual que 
traemos a Pleno, ten por obxecto 
a incorporación á totalidade dos 
planos ou trazado definitivo do 
Camiño de Santiago Inglés e a 
súa contorna de protección 
segundo a delimitación aprobada 
polo Decreto 110/2014 e o 
elemento arqueolóxico 
GA15030022, Sector 1, na Rúa 
Casanova de Eiris, Avenida dos 



 
 
 
 
 
 
 

- 67 - 
 

 
 

 
 
En concordancia co anterior 
modifícase o contido da memoria 
xustificativa do Plan, as listaxes 
de elementos catalogados, as 
fichas correspondente e os artigos 
4.1.10 e 4.1.13 referidos ao 
Camiño de Santiago Inglés, 
facendo referencia ao Decreto da 
Xunta, e 4.1.6 e 4.1.7, referidos 
aos xacementos do Castrillón, 
incluindo éste na listaxe de 
elementos protexidos, e 
permitindo de xeito xenérico, que 
a Xunta delimite áreas de 
protección arqueolóxica, 
vencelladas á aparición dalgún 
elemento das normas urbanísticas 
do Plan, co gaio de incorporar as 
determinacións necesarias que 
aseguren a protección dos 
elementos. Ao formar parte o 
catálogo de elementos protexidos, 
do ocumento do PXOM vixente, a  
incorporación ou exclusión 
dalgúns elementos cómpre facela 
polo procedemento de 
modificación puntual do 
planeamento, prevista no artigo 85 
da LOUGA, e é  por isto, polo que 
se trae este asunto a Pleno. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, concelleiro. Ten a 
palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González  
 

Caídos. 
 
En concordancia co anterior 
modifícase o contido da memoria 
xustificativa do Plan, as listaxes 
de elementos catalogados, as 
fichas correspondente e os artigos 
4.1.10 e 4.1.13 referidos ao 
Camiño de Santiago Inglés, 
facendo referencia ao Decreto da 
Xunta, e 4.1.6 e 4.1.7, referidos 
aos xacementos do Castrillón, 
incluindo este na listaxe de 
elementos protexidos e permitindo 
de xeito xenérico, que a Xunta 
delimite áreas de protección 
arqueolóxica, vencelladas á 
aparición dalgún elemento das 
normas urbanísticas do Plan, co 
gaio de incorporar as 
determinacións necesarias que 
aseguren a protección dos 
elementos. Ao formar parte o 
catálogo de elementos protexidos, 
do documento do PXOM vixente, 
a incorporación  ou exclusión 
dalgúns elementos cómpre facela 
polo procedemento de 
modificación puntual do 
planeamento, prevista no artigo 
85 da LOUGA, e é  por isto, polo 
que se trae este asunto a Pleno. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, concelleiro. Ten a 
palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González  
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Si. 
 
Desde o Grupo Municipal do 
BNG, sinalar que imos votar a 
favor desta  modificación puntual 
que prácticamente, presuntamente, 
que é obrigatorio  logo do feito 
pola Xunta de Galiza e, sempre 
que se trate de protexer o noso 
patrimonio, pois, poderán contar 
co voto favorábel do Grupo 
Municipal do BNG. 
 
E tampouco ten moito máis 
contido que o punto que se trae 
hoxe a este Pleno. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Sí, señor Alcalde. 
 
No anterior Pleno, con ocasión 
doutra modificación puntual do 
PXOM, afectante nese caso ao 
terreo ocupado polo Remanso, na 
zona de Catro Camiños, un 
expediente, donde, tamén, se 
aludía ao   Camiño de Santiago 
Inglés, tivemos que censurar 
dalgún  xeito a actuación do 
Concelleiro de Rexeneración 

Si. 
 
Desde o Grupo Municipal do 
BNG, sinalar que imos votar a 
favor desta  modificación puntual 
que practicamente, 
presuntamente, que é obrigatorio  
logo do feito pola Xunta de 
Galicia e, sempre que se trate de 
protexer o noso patrimonio, pois, 
poderán contar co voto favorábel 
do Grupo Municipal do BNG. 
 
E tampouco ten moito máis 
contido que o punto que se trae 
hoxe a este Pleno. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo    Grupo   Socialista,   señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Si, señor alcalde. 
 
No anterior Pleno, con ocasión 
doutra modificación puntual do 
PXOM, afectante nese caso ao 
terreo ocupado polo Remanso, na 
zona de Catro Camiños, un 
expediente, onde, tamén, aludíase 
ao   Camiño de Santiago Inglés, 
tivemos que censurar dalgún  
xeito a actuación do Concelleiro 
de Rexeneración Urbana, polo 
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Urbana, polo que entendíamos 
unha tardía e insuficiente 
información proporcionada sobre 
o asunto traído ao Pleno. 
 
Pensabamos que cuestións seica 
extrictamente non son sometidas a 
aprobación o destino do elemento 
de dotación ao público e a posible 
actuación de zona verde, pero si 
susceptibles de ser consideradas 
como (…) subseguintes, non foran 
comentadas nin explicadas coa 
extensión razonablemente 
esixible.  
 
Se naquel momento, así llo 
reprochamos ao señor Xiao 
Varela, hai inxustiza a destacar 
que non votou en saco roto 
aquelas palabras. Recoñecemos a 
súa posterior dispoñibilidade e o 
seu ofrecemento á información e 
diálogo sobre o tema do Remanso. 
Unha actuación apladudible e de 
xeito evidentemente lóxica, cando 
se quere efectivamente alcanzar 
acordos e cando non hai nada que 
ocultar nin que retorcer. 
 
 
Do mesmo xeito que expresamos 
a evolución sucedida, no asunto 
de Remanso,  que esperamos que 
siga a discordia, de forma 
proveitosa para a  cidade, temos 
que recoñecer, tamén, as 
completas explicacións ofrecidas 
no asunto que hoxe se aborda. Un 
asunto dilatado no tempo, arrinca 

que entendiamos unha tardía e 
insuficiente información 
proporcionada sobre o asunto 
traído ao Pleno. 
 
Pensabamos que cuestións seica 
extrictamente non son sometidas a 
aprobación o destino do elemento 
de dotación ao público e a posible 
actuación de zona verde, pero si 
susceptibles de ser consideradas 
como (…) subseguintes, non foran 
comentadas nin explicadas coa 
extensión razoablemente esixible.  
 
 
Se naquel momento, así llo 
reprochamos ao señor Xiao 
Varela, hai inxustiza a destacar 
que non votou en saco roto 
aquelas palabras. Recoñecemos a 
súa posterior dispoñibilidade e o 
seu ofrecemento á información e 
diálogo sobre o tema do 
Remanso. Unha actuación 
apladudible e de xeito 
evidentemente lóxica, cando se 
quere efectivamente alcanzar 
acordos e cando non hai nada que 
ocultar nin que retorcer. 
 
Do mesmo xeito que expresamos 
a evolución sucedida, no asunto 
de Remanso,  que esperamos que 
siga a discordia, de forma 
proveitosa para  a cidade, temos 
que recoñecer, tamén, as 
completas explicacións ofrecidas 
no asunto que hoxe abórdase. Un 
asunto dilatado no tempo, arrinca 
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no ano 2014 e estamos en febreiro 
de 2016, pero sin selo é case un 
acto debido, polo que merecerá o 
voto favorable do Grupo 
Municipal Socialista.  
 
O artigo 94 da LOUGA, establece 
a necesidade de fundamentar as 
negociacións en motivos de 
interés público xeral, debidamente 
xustificados. No presente caso, as 
modificacións realizadas no 
documento PXOM vixente, todas 
elas tendentes á protección do 
patrimonio  cultural arqueolóxico 
e arquitectónico existente, no 
Concello da Coruña, consideránse 
razón de interés público 
suficientemente motivadas. 
 
 
 
Ao non implicar a modificación 
puntual, nin a reclasificación do 
chan, nin incrementar a 
intensidade do uso, nin alterar os 
sistemas previstos, non precisa 
obter, previa a aprobación inicial, 
o informe da Consellería 
competente en materia de 
urbanismo e ordenación do 
territorio. 
 
Tampouco debe someterse… 
 
A las  dieciocho horas y nueve 
minutos, se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Lema Suárez. 
 
… ao procedemento de  

no ano 2014 e estamos en febreiro 
de 2016, pero sin selo é case un 
acto debido, polo que merecerá o 
voto favorable do Grupo 
Municipal Socialista.  
 
O artigo 94 da LOUGA, establece 
a necesidade de fundamentar as 
negociacións en motivos de 
interese público xeral, 
debidamente xustificados. No 
presente caso, as modificacións 
realizadas no documento PXOM 
vixente, todas elas tendentes á 
protección do patrimonio  
cultural arqueolóxico e 
arquitectónico existente, no 
Concello da Coruña, 
consideránse razón de interese 
público suficientemente 
motivadas. 
 
Ao non implicar a modificación 
puntual, nin a reclasificación do 
chan, nin incrementar a 
intensidade do uso, nin alterar os 
sistemas previstos, non precisa 
obter, previa a aprobación inicial, 
o informe da Consellería 
competente en materia de 
urbanismo e (…) do territorio. 
 
 
Tampouco debe someterse… 
 
Ás dezaoito horas e nove 
minutos, auséntase do Salón de 
Sesións o señor Lema Suárez. 
 
… ao procedemento de avaliación 
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evaluación ambiental estratéxica 
esta modificación do PXOM da 
Coruña. Esta sinseleza obriga  
como non pode ser doutra forma a 
apoiala e votar favorablemente a 
mesma. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Con la venia, señor Alcalde. 
 
Bueno.  
 
Buenas tardes a todas y a todos 
los presentes y los que están 
siguiendo a través de internet. 
 
Antes de entrar en materia y por el 
hecho de mi nueva condición de 
Diputado del Parlamento Español, 
quiero ponerme a disposición de 
todos los Grupos Políticos 
presentes, en esta Corporación 
Municipal, que decirles que voy a 
asumir cualquier propuesta que 
me llegue de cualquier Partido, 
siempre que sea en defensa de los 
intereses de la ciudad y de los 
intereses de los ciudadanos, así 
como tal, así la defenderé en el 
Parlamento Español. 

ambiental estratéxica esta 
modificación do PXOM da 
Coruña. Esta sinseleza obriga  
como non pode ser doutra forma 
a apoiala e votar favorablemente 
a mesma. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Coa venia, señor alcalde. 
 
Bo.  
 
Boas tardes a todas e a todos os 
presentes e os que están a seguir 
a través de internet. 
 
Antes de entrar en materia e polo 
feito da miña nova condición de 
Deputado do Parlamento 
Español, quero poñerme a 
disposición de todos os Grupos 
Políticos presentes, nesta 
Corporación Municipal, que 
dicirlles que vou asumir calquera 
proposta que me chegue de 
calquera Partido, sempre que 
sexa en defensa dos intereses da 
cidade e dos intereses dos 
cidadáns, así como tal, así a 
defenderei no Parlamento 
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Dicho esto y ya entrando en 
materia, el hecho de que yo esté 
hablando de este tema, se debe 
única y exclusivamente a que mi 
compañero Martínez Prado, por 
una indisposición personal, no 
puede estar. Pero sí, queremos 
hacer hincapié en una serie de 
cosas que hay que poner en 
evidencia. 
 
Este es un expediente que se 
inició con el anterior gobierno 
municipal, el 22 de octubre de 
2014 por exigencias que imponía 
la legislación autonómica, que 
limitó el Camino de Santiago 
Inglés y que tiene un carácter 
histórico y exigió a los 
ayuntamientos que lo 
incorporaran a su planeamiento.  
 
Esto es lo que nos llama la 
atención. Es que iniciado este 
expediente el 22 de octubre de 
2014, a día de hoy, es decir, nueve 
meses después se traiga este 
expediente, el ayuntamiento… 
aprobación, perdón, a este Pleno 
Municipal y, digo, porque esto es 
el retraso que se está sufriendo en 
los temas de urbanismo. No sólo 
afectan a este proyecto, nos 
afectan a esta modificación 
puntual, sino que nos afectan por 
ejemplo a las licencias y, de 
hecho, ya hay voces en la ciudad 
que se están levantando por el 

Español. 
 
Dito isto e xa entrando en 
materia, o feito de que eu estea a 
falar deste tema, débese única e 
exclusivamente a que o meu 
compañeiro Martínez Prado, por 
unha indisposición persoal, non 
pode estar. Pero si, queremos 
facer fincapé nunha serie de 
cousas que hai que poñer en 
evidencia. 
 
Este é un expediente que se 
iniciou co anterior goberno 
municipal, o 22 de outubro de 
2014 por esixencias que impoñía 
a lexislación autonómica, que 
limitou o Camiño de Santiago 
Inglés e que ten un carácter 
histórico e esixiu aos concellos 
que o incorporasen ao seu plan. 
 
 
Isto é o que nos chama a 
atención. É que iniciado este 
expediente o 22 de outubro de 
2014, a día de hoxe, é dicir, nove 
meses despois traiase este 
expediente o concello… 
aprobación, perdón, a este Pleno 
Municipal e, digo, porque isto é o 
atraso que se está sufrindo nos 
temas de urbanismo. Non só 
afectan a este proxecto, 
aféctannos a esta modificación 
puntual, senón que nos afectan 
por exemplo ás licenzas e, de 
feito, xa hai voces na cidade que 
se están levantando polo atraso 
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retraso que suponen las licencias 
otorgadas por este Ayuntamiento. 
Retraso que va en perjuicio de los 
ciudadanos que, a veces,  no 
pueden hacer reformas en sus 
casas, no pueden poner 
ascensores, etcétera y también, 
por supuesto, que afectan al 
empleo porque esta es de una 
licencia. Por supuesto, hay una 
empresa que trabaja y detrás de 
esa empresa, seguramente, y fijo, 
que hay obreros que realizan esa 
actividad. Por lo tanto,  pedimos 
un poco a esta Corporación 
Municipal, perdón, a este 
Concejal de Urbanismo, un poco 
más que sí.  
 
Le habla de diligencia, que hay 
que ser diligentes, por supuesto. 
Nosotros pensamos que hay que 
ser diligentes, pero también hay 
que ser eficaces y ágiles en el 
otorgamiento de dichas licencias. 
 
Tampoco queremos decir mucho 
más, porque nos vamos a aprobar 
y también a votar favorablemente 
a esta aprobación inicial, pero sí 
que si me admitan una propuesta y  
una crítica constructiva. Dado 
que, con la modificación que  hay 
en la legislación, es necesario que 
en todo el Camino de Santiago 
Inglés, siempre que se dio una 
licencia, es necesaria    la 
intervención de la Xunta, un 
informe de la Xunta, que se cree 
una Comisión Mixta entre el 

que supoñen as licenzas 
outorgadas por este Concello. 
Atraso que vai en prexuízo dos 
cidadáns que, ás veces,  non 
poden facer reformas nas súas 
casas, non poden poñer 
ascensores, etcétera e tamén, por 
suposto, que afectan o emprego 
porque esta é dunha licenza. Por 
suposto, hai unha empresa que 
traballa e detrás desa empresa, 
seguramente, e fixo, que hai 
obreiros que realizan esa 
actividade. Polo tanto,  pedimos 
un pouco a esta Corporación 
Municipal, perdón, a este 
Concelleiro de Urbanismo, un 
pouco máis que si.  
 
Fálalle de dilixencia, que hai que 
ser dilixentes, por suposto. Nós 
pensamos que hai que ser 
dilixentes, pero tamén hai que ser 
eficaces e áxiles no outorgamento 
das devanditas licenzas. 
 
Tampouco queremos dicir moito 
máis, porque nos imos a aprobar 
e tamén a votar favorablemente a 
esta aprobación inicial, pero si 
que si me admitan unha proposta 
e  unha crítica construtiva. Dado 
que, coa modificación que  hai na 
lexislación, é necesario que en 
todo o Camiño de Santiago 
Inglés, sempre que se deu unha 
licenza, é necesaria  a 
intervención da Xunta, un informe 
da Xunta, que se cre unha 
Comisión Mixta entre o Concello 
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Ayuntamiento y la Xunta para el 
otorgamiento de estas licencias y 
para apurar estas licencias. Porque 
no debemos de olvidar que son 
licencias que afectan a todos los 
edificios que van desde la iglesia 
de Santiago hasta Eiris, pasando 
por la calle Real, Cantones, Los 
Castros, etcétera.  
 
Y también, sería necesario, lo 
digo como propuesta y como 
crítica constructiva,  que la 
modificación puntual recogiera la 
necesidad de hacer un plan 
director del Camino de Santiago 
en el Ayuntamiento de A Coruña, 
con criterios y puesta en valor y 
mejora, así como rotulación, 
señalización, etcétera y otras 
muchas acciones que se pueden 
plantear en este Camino de 
Santiago. Lo dicho, reitero lo ya 
manifestado por mi compañero 
Martín Prado en la Comisión de 
Urbanismo y que nuestro voto va 
a ser favorable a la aprobación de 
esta modificación puntual del 
Camino Inglés. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo.  
 
E tamén  grazas polo seu 
ofrecemento a todos os Grupos, 
que supoño que será tido en conta 
por todos eles. 
 
Señor Varela. 

e a Xunta para o outorgamento 
destas licenzas e para apurar 
estas licenzas. Porque non 
debemos de esquecer que son 
licenzas que afectan a todos os 
edificios que van desde a igrexa 
de Santiago ata Eiris, pasando 
pola rúa Real, Cantóns, Os 
Castros, etcétera.  
 
E tamén, sería necesario, dígoo 
como proposta e como crítica 
construtiva,  que a modificación 
puntual recollese a necesidade de 
facer un plan director do Camiño 
de Santiago no Concello da 
Coruña, con criterios e posta en 
valor e mellora, así como 
rotulación, sinalización, etcétera 
e outras moitas accións que se 
poden expor neste Camiño de 
Santiago. O dito, reitero o xa 
manifestado polo meu 
compañeiro Martín Prado na 
Comisión de Urbanismo e que o 
noso voto vai ser favorable á 
aprobación desta modificación 
puntual do Camiño Inglés. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo.  
 
E tamén  grazas polo seu 
ofrecemento a todos os Grupos, 
que supoño que será tido en conta 
por todos eles. 
 
Señor Varela. 
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Señor Varela Gómez 
 
Si. 
 
Gracias. 
 
Bueno. Reivindicaba o señor 
Lorenzo maior coordinación con 
Patrimonio, na cuestión do 
Camiño de Santiago. Pois, 
precisamente iso é o que creo que 
facía falta, ou houbese feito falta, 
que se fixera mellor coa anterior 
Corporación. E me explico. 
 
Aquí, agora, se reivindicaba que 
este expediente nace coa anterior 
Corporación, bueno,  eu creo que 
de adalides da protección do 
Patrimonio non se poden declarar, 
dende logo. Eu non sei, se están 
falando do antiguo edificio de 
Sanidade, do seu derrubo e o 
edificio que se atopaba na 
explanada da Mariña, que era un 
edificio feito nos principios do 
século pasado, cunha simboloxía e 
historia tremendamente 
transcendental na cidade e 
dasapareceu, e desapareceu sin 
deixar rastro ou o que nos está 
sucedendo, a lacra que deixaron. 
E falaban do tema das licenzas e 
no servizo non estamos facendo as 
cousas de maneira máis lenta, 
senón máis atenta.  
 
 
Para mostra un botón. O que 
sucede coas casas de Paredes, coa 

Señor Varela Gómez 
 
Si. 
 
Grazas. 
 
Bo. Reivindicaba o señor Lorenzo 
maior coordinación con 
Patrimonio, na cuestión do 
Camiño de Santiago. Pois, 
precisamente iso é o que creo que 
facía falta, ou houbese feito falta, 
que se fixera mellor coa anterior 
Corporación. E explícome. 
 
Aquí, agora, reivindicábase que 
este expediente nace coa anterior 
Corporación, bo,  eu creo que de 
adaíles da protección do 
Patrimonio non se poden 
declarar, dende logo. Eu non sei, 
se  están a falar do antigo edificio 
de Sanidade, do seu derrubo e o 
edificio que se atopaba na chaira 
da Mariña, que era un edificio 
feito nos principios do século 
pasado, cunha simboloxía e 
historia tremendamente 
transcendental na cidade e 
dasapareceu, e desapareceu sen 
deixar rastro, ou o que nos está 
sucedendo, a secuela que 
deixaron. E falaban do tema das 
licenzas,  e no servizo non 
estamos facendo as cousas de 
maneira máis lenta, senón máis 
atenta. 
 
Para mostra un botón. O que 
sucede coas casas de Paredes, 
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Maríña 14. É  un edificio de 
mediados do século XIX, no que a 
anterior Corporación concedeu 
unha licenza sen autorización de 
Patrimonio. Agora reivindican a 
coordinación, a maior 
coordinación con Patrimonio. 
Bueno, pois, por mor desa 
licencia, por mor desa licencia 
mal concedida, este Concello 
pode chegar a pagar ata 60.000 
euros. E senón bastaba, temos 
outro exemplo marabilloso que é 
as obras de ampliación da Solana, 
tamén con outro exemplo de 
concesión de licencia sen a 
preceptiva autorización de 
Patrimonio, no ámbito de 
protección das murallas da cidade. 
Un entorno que non teño que 
explicarlle a ninguén a 
sensibilidade que ten. 
 
Bueno, pois, eu creo que basta xa 
de reivindicar a cantidade. Nós 
estamos traballando dunha 
maneira tremendamente dilixente 
pero ao mesmo tempo moito máis 
atenta. Eu creo que isto e o inicio 
dunha política, dunha nova 
política de protección, en posta en 
valor do patrimonio 
arquitectónico no tablón 
municipal, que, bueno esperamos 
que se materialice e que cambie o 
que sucedeu nas últimas décadas e 
especialmente nos últimos catro 
anos.  
 
Grazas. 

coa Maríña 14. É  un edificio de 
mediados do século XIX, no que a 
anterior Corporación concedeu 
unha licenza sen autorización de 
Patrimonio. Agora reivindican a 
coordinación, a maior 
coordinación con Patrimonio. Bo, 
pois, por mor desa licenza, por 
mor desa licenza mal concedida, 
este Concello pode chegar a 
pagar ata 60.000 euros. E senón 
bastaba, temos outro exemplo 
marabilloso que é as obras de 
ampliación da Solana, tamén con 
outro exemplo de concesión de 
licenza sen a preceptiva 
autorización de Patrimonio, no 
ámbito de protección das 
murallas da cidade. Unha 
contorna que non teño que 
explicarlle a ninguén a 
sensibilidade que ten. 
 
Bo, pois, eu creo que basta xa de 
reivindicar a cantidade. Nós 
estamos traballando dunha 
maneira tremendamente dilixente 
pero ao mesmo tempo moito máis 
atenta. Eu creo que isto e o inicio 
dunha política, dunha nova 
política de protección, en posta en 
valor do patrimonio 
arquitectónico no taboleiro 
municipal, que, bo esperamos que 
se materialice e que cambie o que 
sucedeu nas últimas décadas e 
especialmente nos últimos catro 
anos.  
 
Grazas. 
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Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
 
Se os voceiros queren utilizar 
unha segunda quenda?  
 
Señora Veira? 
 
Señor Dapena? 
 
Señor Lorenzo? 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Hombre, mire, yo le quiero decir 
una cosa. 
 
Usted está haciendo de la 
excepción una regla general. 
Nosotros hemos dado algunas 
licencias, hemos trabajado mucho. 
Yo no sé si en alguna licencia  
puede haber algún defecto, pero 
ustedes, desde que están en el 
Gobierno Municipal y desde que 
usted dirige urbanismo, no están 
dando licencias. Y, la verdad, esto 
está afectando a los ciudadanos 
que no pueden arreglar sus casas, 
o que no pueden construir, o que 
no pueden poner ascensores.  
 
Y, también, por supuesto, están 
afectando a las empresas. Usted, 
como bien sabe, detrás de una 
licencia, detrás de una obra hay 
una empresa que trabaja y  hay 
trabajadores. Por eso le estoy 
diciendo, una cosa es ser 

Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
 
Se os voceiros queren utilizar 
unha segunda quenda?  
 
Señora Veira? 
 
Señor Dapena? 
 
Señor Lorenzo? 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Home, mire, eu quérolle dicir 
unha cousa. 
 
Vostede está a facer da excepción 
unha regra xeral. Nós demos 
algunhas licenzas, traballamos 
moito. Eu non sei se nalgunha 
licenza  pode haber algún defecto, 
pero vostedes, desde que están no 
Goberno Municipal e desde que 
vostede dirixe urbanismo, non 
están a dar licenzas. E, a verdade, 
isto está a afectar aos cidadáns 
que non poden arranxar as súas 
casas, ou que non poden 
construir, ou que non poden 
poñer ascensores.  
 
E, tamén, por suposto, están a 
afectar ás empresas. Vostede, 
como ben sabe, detrás dunha 
licenza, detrás dunha obra hai 
unha empresa que traballa e  hai 
traballadores. Por iso estoulle 
dicindo, unha cousa é ser 
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diligentes, que me parece muy 
bien que ustedes sean diligentes y 
que lo hagan bien. Otra cosa es la 
lentitud. La diligencia no está 
impedida con la lentitud y que se 
trabaje. Yo creo que hay una falta 
de capacidad de trabajo, que es 
cosa distinta que ser diligentes. 
Por eso, le digo, y no sólo 
nosotros, sino muchos sectores de 
la ciudad, ya han protestado por la 
lentitud que se están dando en las 
licencias en esta ciudad y, sobre 
todo, porque esto va en perjuicio 
de la ciudad. Es lo único que le 
quiero recordar. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Sí. 
 
Bueno. 
 
Estamos falando dun servizo que 
move máis de 8.000 expedientes 
ao ano, entón, dende logo, 
chegamos e nos encontramos con 
unha serie de deficiencias a nivel 
de tramitación que estamos 
resolvendo.  
 
Disparidade de criterios. Non 
había unha xefatura técnica, que 
agora si hai. Cada técnico 

dilixentes, que me parece moi ben 
que vostedes sexan dilixentes e 
que o fagan ben. Outra cousa é a 
lentitude. A dilixencia non está 
impedida coa lentitude e que se 
traballe. Eu creo que hai unha 
falta de capacidade de traballo, 
que é cousa distinta que ser 
dilixentes. Por iso, dígolle, e non 
só nós, senón moitos sectores da 
cidade, xa protestaron pola 
lentitude que se están dando nas 
licenzas nesta cidade e, sobre 
todo, porque isto vai en prexuízo 
da cidade. É o único que lle quero 
lembrar. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. 
 
Bo. 
 
Estamos falando dun servizo que 
move máis de 8.000 expedientes 
ao ano, entón, dende logo, 
chegamos e atopámonos cunha 
serie de deficiencias a nivel de 
tramitación que estamos 
resolvendo. 
 
Disparidade de criterios. Non 
había unha xefatura técnica, que 
agora si hai. Cada técnico 
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informaba pola súa conta e risco. 
Non había un criterio común 
sobre o tema das alturas nos 
edificios. Bueno, pois, todo iso 
temos que organizalo.  
 
Eu entendo que é unha molestia 
para os veciños e que xa o 
estamos reconducindo, pero 
bueno, quero que a xente entenda 
que, por mor do interese xeral e 
que o que estamos intentando 
evitar, son cuestións como as que 
comentaba que ao final 
Patrimonio nos sancione, que 
teñamos obras paradas, porque 
faltan trámites preceptivos. 
Bueno, que nos encontremos con 
cuestións que non son de recibo 
na xestión municipal.  
 
A situación se está reconducindo e 
por sorte con outros criterios 
moito máis obxectivos e claros. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Sometemos a votación o asunto 
que lles lembro que era: 
“aprobación inicial do documento 
denominado Modificación puntual 
do PXOM 2013 da Coruña, nº 3 
para a incorporación de elementos  
do Patrimonio Cultural, Camiño 
de Santiago inglés, elemento 
arqueolóxico  (sector 1) na rúa 

informaba pola súa conta e risco. 
Non había un criterio común 
sobre o tema das alturas nos 
edificios. Bo, pois, todo iso temos 
que organizalo.  
 
Eu entendo que é unha molestia 
para os veciños e que xa o 
estamos reconducindo, pero bo, 
quero que a xente entenda que, 
por mor do interese xeral e que o 
que estamos a tentar evitar, son 
cuestións como as que 
comentaba, que ao final 
Patrimonio sanciónenos, que 
teñamos obras paradas, porque 
faltan trámites preceptivos. Bo, 
que nos atopemos con cuestións 
que non son de recibo na xestión 
municipal.  
 
A situación estase reconducindo e 
por sorte con outros criterios 
moito máis obxectivos e claros. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Sometemos a votación o asunto 
que lles lembro que era: 
“aprobación inicial do 
documento denominado 
Modificación puntualdo PXOM 
2013 da Coruña, nº 3 para a 
incorporación de elementos  do 
Patrimonio Cultural, Camiño de 
Santiago inglés, elemento 
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Casanova de Eiris-Avenida dos 
Caídos”. 
 
 
Como ven lembraba o Secretario 
Xeral, e un acordo que require de 
maioría absoluta. 
 

Votación asunto número 9 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número 9, relacionado en el Orden 
del Día 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) (8 votos). 
 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
(1 voto). 
 
Se contabiliza la abstención de 
D. Alberto Lema Suárez, de 
acuerdo con el artículo 100.1 del 
ROF, por haberse ausentado del 
Salón de Sesiones una vez 
iniciada la deliberación y no 

arqueolóxico  (sector 1) na rúa 
Casanova de Eiris-Avenida dos 
Caídos”. 
 
Como ven lembraba o Secretario 
Xeral, e un acordo que require de 
maioría absoluta. 
 

Votación asunto número 9 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación o asunto 
número 9, relacionado na Orde 
do Día producíndose 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) (8 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
(1 voto). 
 
Contabilízase a abstención de D. 
Alberto Lema Suárez, de acordo 
co artigo 100.1 do ROF, por 
ausentarse do Salón de Sesións 
unha vez iniciada a deliberación 
e non estar presente no momento 
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estar presente en el momento de 
la votación. 
 

Intervenciones  
 
Presidencia 
 
Aprobado, pois, por unanimidade. 
 

Acuerdo 
 

Primero.-Aprobar inicialmente el 
documento de la modificación 
puntual del Plan General de 
Ordenación Municipal de A 
Coruña  PGOM 2013 para la 
incorporación al catálogo de los 
elementos del Patrimonio 
Cultural, Camino de Santiago 
Inglés y elemento arqueológico en 
la calle Casanova de Eiris–
Avenida de los Caídos, redactado 
por los técnicos municipales  en 
enero 2016. 
 
Segundo.-Ordenar la diligencia 
del documento aprobado 
inicialmente. 
 
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  
 

da votación. 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Aprobado, pois, por unanimidade. 
 

Acordo 
 
Primeiro.-Aprobar inicialmente o 
documento da modificación 
puntual do plan xeral de 
ordenación municipal da Coruña 
PXOM 2013 para a 
incorporación ao catálogo dos 
elementos do Patrimonio 
Cultural, Camiño de Santiago 
Inglés e elemento arqueolóxico na 
rúa Casanova de Eiris –Avenida 
dos Caídos, redactado polos 
técnicos municipais en xaneiro 
2016. 
 
Segundo.-Ordenar a dilixencia do 
documento aprobado 
inicialmente. 
 
Terceiro.-Solicitar os informes 
sectoriais necesarios e someter o 
documento ao trámite de 
información pública mediante a 
inserción dos correspontes 
anuncios no Diario Oficial de 
Galicia e en dous xornais dos de 
maior difusión na provincia. 
 

Intervencións  
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Presidencia 
 
Señor Secretario. 
 
Señor Secretario General 
 
II –CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN: 
 
 
26 -  Tomar conocimiento de las 
resoluciones y de los decretos. 
 
Asunto.- Tomar conocimiento de 
las siguientes Resoluciones de la 
Junta de Gobierno Local y 
Decretos de la Alcaldía… 
 
A las dieciocho horas y 
dieciocho minutos, se ausenta 
del Salón de Sesiones el señor 
Díaz Grandío. 
 
A las dieciocho horas y 
dieciocho minutos, entra en el  
Salón de Sesiones el señor Lema 
Suárez. 
 
….Año 2015 
 
-Resoluciones: desde la número 
diecisiete mil cuatrocientos uno 
(17.401), de veintiuno de 
diciembre, a la número diecisiete 
mil novecientos treinta y tres 
(17.933), de treinta de diciembre. 
 
-Decretos: desde el número siete 
mil ochocientos uno (7.801), de 

Presidencia 
 
Señor Secretario. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
II – CONTROL E 
SEGUIMENTO DA XESTIÓN: 
 
 
 
26 – Tomar coñecemento das 
resolución e dos decretos. 
 
Asunto.- Tomar coñecemento das 
seguintes Resolucións da Xunta 
de Goberno Local e Decretos da 
Alcaldía… 
 
Ás dezaoito horas e dezaoito 
minutos, auséntase do Salón de 
Sesións o señor Díaz Grandío. 
 
 
Ás dezaoito horas e dezaoito 
minutos, entra no  Salón de 
Sesións o señor Lema Suárez. 
 
 
Ano 2015 
 
-Resolucións: desde a número 
dezasete mil catrocentos un 

(17.401), de vinte e un de 
decembro, á número dezasete mil 
novecentos trinta e tres (17.933), 
de trinta de decembro. 
 
-Decretos: desde o número sete 
mil oitocentos un (7.801), de 
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diecisiete de diciembre, al número 
ocho mil noventa y dos (8.092), 
de treinta de diciembre. 
 
Año 2016 
 
-Resoluciones: desde la número 
uno (1), de cuatro de enero, a la 
número trescientos (300), de 
diecinueve de enero. 
 
2º.- Mociones  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Moi ben. 
 
En canto a mocións, foron 
presentadas 3 mocións por parte 
do Bloque Nacionalista Galego, 3 
mocións por parte do Partido 
Socialista  de Galicia (PSOE), 3 
mocións por parte do Partido 
Popular e 2 mocións por parte da 
Marea. 
 
Non sei, se lles parece aos 
portavoces, que  para evitar a 
votación da urxencia de todas e 
cada unha das mocións podemos 
votar a urxencia de todas as 
mocións xuntas e nos evitamos o 
trámite. Se lles parace ben a todos. 
Non teño interés en impoñerlle 
nada a ninguén. 
 
Nos parece ben? 
 

dezasete de decembro, ao número 
oito mil noventa e dous (8.092), 
de trinta de decembro. 
 
Ano 2016 
 
-Resolucións: desde a número un 
(1), de catro de xaneiro, á número 
trescentos (300), de dezanove de 
xaneiro. 
 
2º.- Mocións 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Moi ben. 
 
En canto a mocións, foron 
presentadas 3 mocións por parte 
do Bloque Nacionalista Galego, 3 
mocións por parte do Partido 
Socialista  de Galicia (PSOE), 3 
mocións por parte do Partido 
Popular e 2 mocións por parte da 
Marea. 
 
Non sei, se lles parece aos 
portavoces, que  para evitar a 
votación da urxencia de todas e 
cada unha das mocións podemos 
votar a urxencia de todas as 
mocións xuntas e evitámonos o 
trámite. Se lles parace ben a 
todos. Non teño interese en 
impoñerlle nada a ninguén. 
 
Parécenos ben? 
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Votamos a urxencia de todas estas 
mocións. 
 
Votos a favor da urxencia. 
 
Votación de la urgencia de todas 

las mociones presentadas 
 

Sometida por la Presidencia todas 
las mociones presentadas por los 
distintos Grupos Municipales 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) (8 votos). 
 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) ( 6 votos). 
 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Pois a continuación pasarán a 

Votamos a urxencia de todas 
estas mocións. 
 
Votos a favor da  urxencia. 

 
Votación da urxencia de todas as 

mocións presentadas 
 
Sometida pola presidencia todas 
as mocións presentadas polos 
distintos Grupos Municipais 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) (8 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) ( 6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Pois a continuación pasarán a 
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discutirse  todas e cada unha 
destas mocións, comezando pola 
número un do Bloque 
Nacionalista Galego. Fatal 
decisión do Goberno de Rajoy de 
prorrogar a concesión de Ence na 
ría de Pontevedra. 
 
Ten a palabra para a lectura da 
parte dispositiva da moción dona 
Avia Veira. 
 
Mociones presentadas por el 
Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
 
Primera.- Moción del Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas sobre  la fatal decisión 
do Goberno de Rajoy de 
prorrogar a concesión de Ence 
na ría de Pontevedra. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Unha cuestión. Tiven un 
problema, non teño a última 
moción que metemos por 
Rexistro. Entonces a ten o 
secretario. 
 
A las dieciocho horas y veinte 
minutos, entra en el Salón de 
Sesiones el señor Díaz Grandío. 
 
Metemos unha moción 

discutirse  todas e cada unha 
destas mocións, comezando pola 
número un do Bloque 
Nacionalista Galego. Fatal 
decisión do Goberno de Rajoy de 
prorrogar a concesión de Ence na 
ría de Pontevedra. 
 
Ten a palabra para a lectura da 
parte dispositiva da moción dona 
Avia Veira. 
 
Mocións presentadas polo Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
 
Primeira.- Moción do Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas sobre  a fatal decisión do 
Goberno de Rajoy de prorrogar a 
concesión de Ence na ría de 
Pontevedra. 
 
Señora Veira González 
 
Se. 
 
Unha cuestión. Tiven un 
problema, non teño a última 
moción que metemos por 
Rexistro. Entón a ten o secretario. 
 
 
Ás dezaoito horas e vinte 
minutos, entra no Salón de 
Sesións o señor Díaz Grandío. 
 
Metemos unha moción modificada 
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modificada por  unha emenda da 
Marea Atlántica. 
 
A las dieciocho horas y veinte 
un minutos,  se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor 
Lorenzo Torres. 
 
Si. 
 
Vale. 
 
Grazas. 
 
Desculpade porque tiña a última 
versión… Ou sexa a versión 
primeira. 
 
Grazas. 
 
 
Ben. 
 
Pois, paso a ler a parte dispositiva. 
 
 
O Grupo Municipal do BNG, 
solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción do seguinte 
acordo: 
 
1.Amosar publicamente o 
rexeitamento do Concello da 
Coruña á decisión vergoñenta do 
Goberno do Estado, actualmente 
en funcións, que tiña de prazo 
para resolver a prórroga da 
concesión de Ence na ría de 
Pontevedra…. 
 

por unha  emenda da Marea 
Atlántica. 
 
Ás dezaoito horas e vinte un 
minutos,  auséntase do Salón de 
Sesións o señor Lorenzo Torres. 
 
 
Si. 
 
Vale. 
 
Grazas. 
 
Desculpade porque tiña a última 
versión… Ou sexa a versión 
primeira. 
 
Grazas. 
 
 
Ben. 
 
Pois, paso a ler a parte 
dispositiva. 
 
O Grupo Municipal do BNG, 
solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción do seguinte 
acordo: 
 
1.Amosar publicamente o 
rexeitamento do Concello da 
Coruña á decisión vergoñenta do 
Goberno do Estado, actualmente 
en funcións, que tiña de prazo 
para resolver a prórroga da 
concesión de Ence na ría de 
Pontevedra…. 
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A las dieciocho horas y veintidós 
minutos,  se ausenta del Salón 
de Sesiones la señora Neira 
Fernández. 
 
 …até o ano 2018 mais que 
adiantou a decisión ante a 
posibilidade de que a forza que o 
sostén, o Partido Popular, non 
continuase gobernando o Estado. 
 
2.Demandar da Xunta de Galiza 
que demande do Goberno do 
Estado a revogación da prórroga 
durante 60 anos máis da 
concesión de Ence na ría de 
Pontevedra, unha decisión 
motivada polos intereses 
económicos da empresa papeleira, 
en cuxo Consello de 
Administración participan 
membros coñecidos do Partido 
Popular, obviando os intereses 
xerais de Pontevedra, e polo tanto 
de Galiza, e do noso medio. 
 
3.Manifestar o apoio do Concello 
da Coruña ao de Pontevedra, así 
como a outros concellos e ás 
entidades e asociacións de defensa 
da ría de Pontevedra, nas súas 
esixencias, demandas e recursos 
administrativos e/ou xudiciais 
contra da resolución de 
20/01/2016 do goberno do Estado. 
 
 
4.Demandar da Xunta de Galiza 
ao cumprimento do previsto nas 
vixentes Directrices de 

Ás dezaoito horas e vinte e dous 
minutos, auséntase do Salón de 
Sesións a señora Neira 
Fernández. 
 
 …até o ano 2018 mais que 
adiantou a decisión ante a 
posibilidade de que a forza que o 
sostén, o Partido Popular, non 
continuase gobernando o Estado. 
 
2.Demandar da Xunta de Galiza 
que demande do Goberno do 
Estado a revogación da prórroga 
durante 60 anos máis da 
concesión de Ence na ría de 
Pontevedra, unha decisión 
motivada polos intereses 
económicos da empresa 
papeleira, en cuxo Consello de 
Administración participan 
membros coñecidos do Partido 
Popular, obviando os intereses 
xerais de Pontevedra, e polo tanto 
de Galiza, e do noso medio. 
 
3.Manifestar o apoio do Concello 
da Coruña ao de Pontevedra, así 
como a outros concellos e ás 
entidades e asociacións de 
defensa da ría de Pontevedra, nas 
súas esixencias, demandas e 
recursos administrativos e/ou 
xudiciais contra da resolución de 
20/01/2016 do goberno do 
Estado. 
 
4.Demandar da Xunta de Galiza 
ao cumprimento do previsto nas 
vixentes Directrices de 
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Ordenación do Territorio e Plan 
de Ordenación do Litoral respecto 
do traslado de Ence no horizonte 
do 2018. 
 
5.Dar traslado do presente acordo 
a todos os grupos parlamentares 
das Cortes Xerais do Estado aos 
efectos de que asuman o 
compromiso público de executar 
as accións e resolucións oportunas 
para anular e deixar sen efecto a 
autorización de prórroga da 
concesión a Ence. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pois, comezamos o debate da 
moción. 
 
Ten a palabra de novo, dona Avia 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
O pasado 25 de xaneiro, o 
goberno do Estado Español en 
funcións, decidiu prorrogarlle a 
concesión á papeleira Ence, 
durante 60 anos máis, polo que 
permanecerá na ría de Pontevedra, 
até 2073. A decisión de prorrogar 
esta concesión, cuxo valor 
estimado rolda os 1.000.000.000 
de euros, tomouse lonxe de Galiza 
e, por suposto, porque se tomou 
ao máis alto nivel dentro do 

Ordenación do Territorio e Plan 
de Ordenación do Litoral 
respecto do traslado de Ence no 
horizonte do 2018. 
 
5.Dar traslado do presente 
acordo a todos os grupos 
parlamentares das Cortes Xerais 
do Estado aos efectos de que 
asuman o compromiso público de 
executar as accións e resolucións 
oportunas para anular e deixar 
sen efecto a autorización de 
prórroga da concesión a Ence. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pois, comezamos o debate da 
moción. 
 
Ten a palabra de novo, dona Avia 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
O pasado 25 de xaneiro, o 
goberno do Estado Español en 
funcións, decidiu prorrogarlle a 
concesión á papeleira Ence, 
durante 60 anos máis, polo que 
permanecerá na ría de 
Pontevedra, até 2073. A decisión 
de prorrogar esta concesión, cuxo 
valor estimado rolda os 
1.000.000.000 de euros, tomouse 
lonxe de Galicia e, por suposto, 
porque se tomou ao máis alto 
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aparato do Estado, hipotecando o 
futuro e o medio ambiente de 
Pontevedra e empregando o noso 
país, como territorio, para o 
enriquecemento dunha empresa 
privada. E foi así, tomada a última 
hora, de forma vergoñenta, cun 
goberno en funcións, que tiña de 
prazo para resolver esta  prórroga 
até o ano 2018, indo en contra do 
sentido común e do interese xeral, 
favorecendo unha empresa 
privada, que ten no seu consello 
de administración a membros 
coñecidos do Partido Popular. 
 
 
De feito, en escusa dos postos de 
traballo e algo críbel, nin válida 
para xustificar esta decisión. Pois, 
dentro das cifras de emprego da 
cidade de Pontevedra, só 0,7%, 
260 das persoas que traballan na 
cidade que son unhas 37.000, o 
fan directamente nesta empresa 
papeleira. E de feito, a prórroga 
tampouco vai servir para que a 
sete mil persoas, que hoxe en día 
se atopan no desemprego na 
cidade do Lérez,  poidan traballar. 
 
 
 
Moitas galegas e moitos galegos e 
a maioría dos pontevedreses, 
amosaron a súa oposición frontal 
a esta prórroga, baixo a condición 
de que o futuro de Pontevedra, e, 
polo tanto, de Galiza, debe ser o 
dunha ría sen Ence, unha ría sen 

nivel dentro do aparello do 
Estado, hipotecando o futuro e o 
medio ambiente de Pontevedra e 
empregando o noso país, como 
territorio, para o enriquecemento 
dunha empresa privada. E foi así, 
tomada a última hora, de forma 
vergoñenta, cun goberno en 
funcións, que tiña de prazo para 
resolver esta prórroga  até o ano 
2018, indo en contra do sentido 
común e do interese xeral, 
favorecendo unha empresa 
privada, que ten no seu consello 
de administración a membros 
coñecidos do Partido Popular. 
 
De feito, en escusa dos postos de 
traballo e algo críbel, nin válida 
para xustificar esta decisión. 
Pois, dentro das cifras de 
emprego da cidade de 
Pontevedra, só 0,7%, 260 das 
persoas que traballan na cidade 
que son unhas 37.000, o fan 
directamente nesta empresa 
papeleira. E de feito, a prórroga 
tampouco vai servir para que a 
sete mil persoas, que hoxe en día 
se atopan no desemprego na 
cidade do Lérez,  poidan 
traballar. 
 
Moitas galegas e moitos galegos e 
a maioría dos pontevedreses, 
amosaron a súa oposición frontal 
a esta prórroga, baixo a 
condición de que o futuro de 
Pontevedra, e, polo tanto, de 
Galicia, debe ser o dunha ría sen 
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contaminar.  
 
Maila a todo, o Concello de 
Pontevedra ten manifestada a súa  
intención de loitar para evitar que 
esta decisión sexa firme, polo que 
ten pensando actuar, como xa o 
dixo públicamente, pola vía 
política, administrativa, xudicial e 
social, xunto con outros concellos, 
e certo é, outras asociacións en 
defensa da ría. É por iso, polo que 
traemos esta moción aquí e 
agardamos que os grupos 
municipais, ou polo menos 
aqueles que pensan no noso 
medio, no noso territorio, non no 
interese das empresas privadas, 
poidan votar a favor desta moción. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Moitas grazas. 
 
No ano 1958, a dictadura de 
Francisco Franco decidía 
destrozar unhas das paraxes 
naturais máis valiosas da ría de 
Pontevedra, as marismas de 
Lourizán, para instalar nela unha 
fábrica de pasta de papel, Ence. 
Una decisión, que á falta da 
absoluta de liberdades públicas, se 

Ence, unha ría sen contaminar.  
 
Maila a todo, o Concello de 
Pontevedra ten manifestada a súa  
intención de loitar para evitar que 
esta decisión sexa firme, polo que 
ten pensando actuar, como xa o 
dixo publicamente, pola vía 
política, administrativa, xudicial e 
social, xunto con outros 
concellos, e certo é, outras 
asociacións en defensa da ría. É 
por iso, polo que traemos esta 
moción aquí e agardamos que os 
grupos municipais, ou polo menos 
aqueles que pensan no noso 
medio, no noso territorio, non no 
interese das empresas privadas, 
poidan votar a favor desta 
moción. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Moitas grazas. 
 
No ano 1958, a ditadura de 
Francisco Franco decidía 
esnaquizar unhas das paraxes 
naturais máis valiosas da ría de 
Pontevedra, as marismas de 
Lourizán, para instalar nela unha 
fábrica de pasta de papel, Ence. 
Unha decisión, que á falta da 
absoluta de liberdades públicas, 
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tomou en contra do criterio da 
cidadanía. 
 
O atentando ecolóxico foi só o 
principio dunha longa condea para 
a cidade, a comarca de 
Pontevedra. Detrás viñeron 
décadas de cheiros, contaminación 
das augas, da terra e do aire. 
Contaminación visual, destrucción 
de milleiros de postos de traballo 
reais e pontenciais, vencellando a 
explotanción sostible da ría ao 
ocio e ao turismo, así como á 
imposibilidade dun desenrolo 
urbanístico lóxico da cidade de 
Pontevedra. 
 
 
Tras décadas de loita e de 
denuncia, con participación activa 
do PSdeG-PSOE. A cidadanía de 
Pontevedra albergaba esperanza 
de que, como moi tarde, ambas 
empresas, … 
 
 
A las dieciocho horas y 
veintiséis minutos, entra en el 
Salón de Sesiones la señora 
Neira Fernández. 
 
…porque non soamente é Ence é 
tamén Enosa, marcharían da ría no 
ano 2018, data da concesión 
franquista improrrogable, 
ademais, segunda lei de costas, 
aprobada xa na actual etapa 
democrática. Sen dúbida case 60 
anos de aldraxe e condea a 

se tomou en contra do criterio da 
cidadanía. 
 
O atentando ecolóxico foi só o 
principio dunha longa condena 
para a cidade, a comarca de 
Pontevedra. Detrás viñeron 
décadas de cheiros, 
contaminación das augas, da 
terra e do aire. Contaminación 
visual, destrución de milleiros de 
postos de traballo reais e 
pontenciais, vencellando a 
explotanción sostible da ría ao 
lecer e ao turismo, así como á 
imposibilidade dun 
desenvolvemento urbanístico 
lóxico da cidade de Pontevedra. 
 
Tras décadas de loita e de 
denuncia, con participación 
activa do PSdeG-PSOE. A 
cidadanía de Pontevedra 
albergaba esperanza de que, 
como moi tarde, ambas as 
empresas, … 
 
Ás dezaoito horas e vinte e seis 
minutos,  entra no Salón de 
Sesións a señora Neira 
Fernández. 
 
…porque non soamente é Ence é 
tamén Enosa, marcharían da ría 
no ano 2018, data da concesión 
franquista improrrogable, 
ademais, segundo o a lei de 
costas, aprobada xa na actual 
etapa democrática. Sen dúbida 
case 60 anos de aldraxe e 
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Pontevedra, eran máis que 
suficientes.  
 
O  Goberno do Partido Popular, 
presidido por José María Aznar, 
no que Mariano Rajoy ocupou 
diversas responsabilidades, entre 
elas as de Vicepresidente primeiro 
e Ministro da Presidencia, deu o 
primeiro paso do pelotazo 
económico, urbanístico e medio 
ambiental que estamos a  
descubrir tristemente nestes días. 
 
 
Así no ano 2001 a empresa 
pública Ence é privatizada, 
vendida a prezo de saldo, casi 
regalada, coa xustificación, 
precisamente, de que en 2018, 
tería que trasladarse de Lourizán, 
debido ao fin da concesión 
administrativa. 
 
O actual Goberno do Partido 
Popular, xa como Mariano Rajoy 
como Presidente, deu por 
conseguinte os definitivos pasos 
do pelotazo, iniciados a comezos 
deste século. Primeiro, actuando 
ao dictado dos intereses dunha 
empresa privada, modifica a Lei 
de Costas do ano 1988, para facer 
prorrogables concesións antes 
improrrogables, como a de Ence 
en Lourizán. Unha vez coa súa 
maioría absoluta no Congreso o 
que logra esta modificación 
aberrante á Lei, o goberno de 
Rajoy comeza a planificar un 

condena a Pontevedra, eran máis 
que suficientes.  
 
O  Goberno do Partido Popular, 
presidido por José María Aznar, 
no que Mariano Rajoy ocupou 
diversas responsabilidades, entre 
elas as de Vicepresidente 
primeiro e Ministro da 
Presidencia, deu o primeiro paso 
do pelotazo económico, 
urbanístico e medio ambiental 
que estamos a descubrir  
tristemente nestes días. 
 
Así no ano 2001 a empresa 
pública Ence é privatizada, 
vendida a prezo de saldo, case 
regalada, coa xustificación, 
precisamente, de que en 2018, 
tería que trasladarse de Lourizán, 
debido ao fin da concesión 
administrativa. 
 
O actual Goberno do Partido 
Popular, xa como Mariano Rajoy 
como Presidente, deu por 
conseguinte os definitivos pasos 
do pelotazo, iniciados a comezos 
deste século. Primeiro, actuando 
ao ditado dos intereses dunha 
empresa privada, modifica a Lei 
de Costas do ano 1988, para 
facer prorrogables concesións 
antes improrrogables, como a de 
Ence en Lourizán. Unha vez coa 
súa maioría absoluta no 
Congreso o que logra esta 
modificación aberrante á Lei, o 
goberno de Rajoy comeza a 
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secretismo absoluto, en 
connivencia coa empresa e coa 
Xunta de Galicia, os trámites 
precisos para prorrogar outros 60 
anos a concesión a Ence, ao pé da 
ría de Pontevedra. A cidadanía, 
organizada entorno a diferentes 
colectivos, a maiorìa da 
corporación municipal de 
Pontevedra iniciaron, entón,  unha 
nova loita administrativa, social e 
xudicial, para evitar que os plans 
do PP e da empresa Ence cheguen 
a materializarse, da decisión 
política de plegarse aos intereses 
da empresa (…) tomada. E o 
pasado 25 de xaneiro, Ence, non a 
goberno de España, como 
procedería en calquer país 
democrático, comunica que o 
goberno de Rajoy lle regalou 
outros 60 anos de concesión en 
Lourizán, ata o ano 2073.  
 
 
A más da terrible condea que para 
a cidade e o seu desenvolvemento 
seguro,  supoñen outros 60 de 
cheiros e de contaminación, o 
proceso administrativo adoece 
dunha absoluta falta de 
transparencia, dunha máis que 
dubidosa legalidade na decisión 
adoptada e dunha obstrucción 
evidente ao acceso á información 
e áposibilidade de recurso por 
parte da cidadanía do concello de  
Pontevedra e dos colectivos 
sociais afectados. 
 

planificar un segredo absoluto, en 
conivencia coa empresa e coa 
Xunta de Galicia, os trámites 
precisos para prorrogar outros 60 
anos a concesión a Ence, ao pé da 
ría de Pontevedra. A cidadanía, 
organizada entorno a diferentes 
colectivos, a maioría da 
corporación municipal de 
Pontevedra iniciaron, entón,  
unha nova loita administrativa, 
social e xudicial, para evitar que 
os plans do PP e da empresa 
Ence cheguen a materializarse, 
da decisión política de encartarse 
aos intereses da empresa (…) 
tomada. E o pasado 25 de 
xaneiro, Ence, non o goberno de 
España, como procedería en 
calquer país democrático, 
comunica que o goberno de Rajoy 
lle regalou outros 60 anos de 
concesión en Lourizán, ata o ano 
2073. 
 
A máis da terrible condena que 
para a cidade e o seu 
desenvolvemento seguro,  
supoñen outros 60 de cheiros e de 
contaminación, o proceso 
administrativo adoece dunha 
absoluta falta de transparencia, 
dunha máis que dubidosa 
legalidade na decisión adoptada e 
dunha obstrución evidente ao 
acceso á información e á 
posibilidade de recurso por parte 
da cidadanía do concello de 
Pontevedra  e dos colectivos 
sociais afectados. 
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Coa nosa solidariedade ao pobo 
de Pontevedra vai o noso voto 
favorable a esta moción, decisión 
consensuada, quero deixalo claro, 
cos nosos compañeiros do Grupo 
Municipal Socialista de 
Pontevedra, a quen publicamente 
lle agradecemos a súa  
colaboración. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Polo Grupo do Partido Popular, 
señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Muchas gracias. 
 
Bueno. 
 
Antes, una puntualización. El otro 
día en la Comisión de Portavoces, 
lo digo ahora al hilo de esto, de 
votar conjuntamente, también 
hablamos de presentar, si podía 
ser, el día antes, las mociones, y la 
segunda de la Marea, hasta hoy no 
llegó. Nosotros presentamos ayer, 
a las dos de la tarde las 3. 
Entonces, bueno,  si lo vamos a  
cumplir unos sí y otros no…, yo 
lo recuerdo aquí.  
 
Y por cierto, los medios 
materiales no nos contestaron, que 

Coa nosa solidariedade ao pobo 
de Pontevedra vai o noso voto 
favorable a esta moción, decisión 
consensuada, quero deixalo claro, 
cos nosos compañeiros do Grupo 
Municipal Socialista de 
Pontevedra, a quen publicamente 
lle agradecemos a súa  
colaboración. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Polo Grupo do Partido Popular, 
señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Moitas grazas. 
 
Bo. 
 
Antes, unha puntualización. O 
outro día na Comisión de 
Portavoces, dígoo agora ao fío 
disto, de votar conxuntamente, 
tamén falamos de presentar, se 
podía ser, o día antes, as 
mocións, e a segunda da Marea, 
ata hoxe non chegou. Nós 
presentamos onte, ás dúas  da 
tarde as 3. Entón, bo,  se o imos a 
cumprir  uns si e outros non…, eu 
lémbroo aquí.  
 
E por certo, os medios materiais 
non nos contestaron, que o anotou 



 
 
 
 
 
 
 

- 95 - 
 

 
 

lo anotó el otro día. 
 
Bueno, en cuanto a la moción, se 
trata de una decisión del 
Ministerio de Medio Ambiente, en 
el marco de un procedimiento 
administrativo en el que el Estado 
le demandó  a la Xunta un 
informe ambiental y en el que los 
técnicos certificaron que la 
empresa cumple con la 
autorización ambiental concedida 
en 2008 por el bipartito 
autonómico. La empresa debe 
cumplir los requisitos medio 
ambientales para continuar con su 
actividad, que genera un 
importante número de puestos de 
trabajo, no sólo en el 
ayuntamiento de  Pontevedra, sino 
en toda el área de influencia. 
 
No entramos a valorar cuestiones 
técnicas, que son las que 
fundamenta la renovación de la 
concesión, pero entendemos que 
el Ministerio actúa de acuerdo con 
la legislación.  
 
El Presidente de la Xunta ya 
explico ayer, en el Parlamento de 
Galicia, que la alternativa a la 
prórroga era el cierre y la pérdida 
de los puestos de trabajo, al 
tiempo que garantizó, que elevará 
las exigencias y recordó que el 
bipartito autonómico le dio el 
visto bueno a su declaración de 
impacto ambiental en 2008. 
 

o outro día. 
 
Bo, en canto á moción, trátase 
dunha decisión do Ministerio de 
Medio Ambiente, no marco dun 
procedemento administrativo no 
que o Estado lle demandou  á 
Xunta un informe ambiental e no 
que os técnicos certificaron que a 
empresa cumpre coa autorización 
ambiental concedida en 2008 polo 
bipartito autonómico. A empresa 
debe cumprir os requisitos medio 
ambientais para continuar coa 
súa actividade, que xera un 
importante número de postos de 
traballo, non só no concello de 
Pontevedra,  senón en toda a área 
de influencia. 
 
 
 
Non entramos a valorar cuestións 
técnicas, que son as que 
fundamenta a renovación da 
concesión, pero entendemos que o 
Ministerio actúa de acordo coa 
lexislación.  
 
O presidente da Xunta xa 
explicou onte, no Parlamento de 
Galicia, que a alternativa á 
prórroga era o peche e a perda 
dos postos de traballo, á vez que 
garantiu, que elevará as 
esixencias e lembrou que o 
bipartito autonómico deulle o 
visto e prace á súa declaración de 
impacto ambiental en 2008. 
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Aclaró, también que no le gusta el 
emplazamiento de la papelera, 
pero ni a su gobierno, ni al Partido 
Popular, que no le gusta a nadie y 
es por eso que se propuso valorar 
un traslado. Pero una vez 
rechazada esta vía, dijo que sólo 
había dos alternativas, el cierre de 
la planta, o permitir que siga 
abierta cumpliendo la normativa 
ambiental y manteniendo el 
empleo.  
 
En esta decisión se han tenido en 
cuenta a los 800 empleos, más 
camioneros, más la mitad del 
puerto de Marín y 75.000 familias 
que venden madera a Ence. Y 
también es necesario recordar, que 
pese a gobernar el BNG en 
Pontevedra, desde hace 17 años, 
nunca propuso una localización 
alternativa, porque saben que no 
hay ningún otro punto que cumpla 
las características necesarias. 
 
 
Desde determinados asientos, 
butacas o escaños  es muy fácil 
hablar de esto, pero la gente que 
va a trabajar,   que vende la 
madera o que vende un camión, 
hay que explicarle que la única 
alternativa que había con respecto 
a Ence era aumentar el paro, en la 
ciudad con más paro en Galicia. 
La papelera supone más del 10%  
del producto interior bruto en una 
ciudad con un paro del 30%.  
 

Aclarou, tamén que non lle gusta 
o emprazamento da papeleira, 
pero nin ao seu goberno, nin ao 
Partido Popular, que non lle 
gusta a ninguén e é por iso que se 
propuxo valorar un traslado. 
Pero unha vez rexeitada esta vía, 
dixo que só había dúas 
alternativas, o peche da planta, 
ou permitir que siga aberta 
cumprindo a normativa ambiental 
e mantendo o emprego.  
 
Nesta decisión tivéronse en conta 
aos 800 empregos, máis 
camioneiros, máis a metade do 
porto de Marín e 75.000 familias 
que venden madeira a Ence. E 
tamén é necesario lembrar, que a 
pesar de gobernar o BNG en 
Pontevedra, desde hai 17 anos, 
nunca propuxo unha localización 
alternativa, porque saben que non 
hai ningún outro punto que 
cumpra as características 
necesarias. 
 
Desde determinados asentos, 
butacas ou escanos  é moi fácil 
falar disto, pero a xente que vai 
traballar,   que vende a madeira 
ou que vende un camión, hai que 
explicarlle que a única alternativa 
que había con respecto a Ence 
era aumentar o paro, na cidade 
con máis paro en Galicia. A 
papeleira supón máis do 10%  do 
produto interior bruto nunha 
cidade cun paro do 30%.  
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A nosotros también nos molesta la 
papelera, pero lo que no nos 
molesta son las familias que 
trabajan, gracias a ella. Además, 
es necesario recordar que la 
alternativa final era cerrar Ence en 
Pontevedra y ampliar la factoría 
de Navia en Asturias, lo que 
suponía un impacto económico y 
de pérdida de empleos en la 
Comunidad.  
 
No sabemos a qué movimiento de 
izquierdas pertenece el BNG, 
porque cuando Ence cerró en 
Huelva, los alcaldes de izquierdas 
se movilizaron. Sin embargo, 
aquí, lo que piden es que esta 
empresa se vaya a Asturias. Por lo 
tanto, no podemos apoyar esta 
moción. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Pola Marea Atlántica, señora 
García. 
 
Señora García Gómez 
 
 
Ola, boas tardes a todas e a todos. 
 
 
Eu anticipo o voto a favor á 
moción presentada polo Bloque 
Nacionalista Galego. Teño que 

A nós tamén nos molesta a 
papeleira, pero o que non nos 
molesta son as familias que 
traballan, grazas a ela. Ademais é 
necesario lembrar que a 
alternativa final era pechar Ence 
en Pontevedra e ampliar a 
factoría de Navia en Asturias, o 
que supoñía un impacto 
económico e de perda de 
empregos na Comunidade.  
 
Non sabemos a que movemento de 
esquerdas pertence o BNG, 
porque cando Ence pechou en 
Huelva, os alcaldes de esquerdas 
mobilizáronse. Con todo, aquí, o 
que piden é que esta empresa se 
vaia a Asturias. Por tanto, non 
podemos apoiar esta moción. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Pola Marea Atlántica, señora 
García. 
 
Señora García Gómez 
 
 
Ola, boas tardes a todas e a 
todos. 
 
Eu anticipo o voto a favor á 
moción presentada polo Bloque 
Nacionalista Galego. Teño que 
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dicir, que eu, persoalmente, e creo 
que non son a única, estou cansa 
de que se utilice o argumento dos 
postos de traballo para xustificar 
os maiores espolios 
medioambientais e do noso 
territorio. Espolios que, moitas 
veces, están vencellados a unhas 
cacicadas de auténtico escándalo, 
e esta e unha delas.  
 
Se falamos dos postos de traballo 
vinculados a Ence, cifras que 
aporta a señora Gallego, que me 
parecen extremadamente 
avultadas, non son as que 
barallamos nós, dende logo.  
 
Temos que falar tamén  do custo 
de oportunidade de todos os 
postos de traballo que existían na 
ría e que poderían existir na ría de 
Pontevedra, se non tivera 
desembarcado Ence cos métodos 
máis franquistas, aló polo ano 58. 
 
As rías e as rías galegas son dos 
ecosistemas máis produtivos do 
planeta, o cal ofrecen unha 
multiplicidade de posibilidades de 
uso, difícilmente comparable a 
calquera outro tipo de ecosistema. 
Estamos falando de marisqueo, 
estamos falando de pesca, estamos 
falando de turismo, de 
gastronomía, de paisaxe, de medio 
natural, de didáctica e incluso de 
desenvolvementos urbanísticos  e 
con corazón e con sentidiño. Todo 
iso se ven abaixo, polo 

dicir, que eu, persoalmente, e 
creo que non son a única, estou 
cansa de que se utilice o 
argumento dos postos de traballo 
para xustificar os maiores 
espolios medioambientais e do 
noso territorio. Espolios que, 
moitas veces, están vencellados a 
unhas cacicadas de auténtico 
escándalo, e esta e unha delas.  
 
Se falamos dos postos de traballo 
vinculados a Ence, cifras que 
achega a señora Gallego, que me 
parecen extremadamente 
avultadas, non son as que 
barallamos nós, dende logo.  
 
Temos que falar tamén  do custo 
de oportunidade de todos os 
postos de traballo que existían na 
ría e que poderían existir na ría 
de Pontevedra, se non tivera 
desembarcado Ence cos métodos 
máis franquistas, aló polo ano 58. 
 
As rías e as rías galegas son dos 
ecosistemas máis produtivos do 
planeta, o cal ofrecen unha 
multiplicidade de posibilidades de 
uso, dificilmente comparable a 
calquera outro tipo de 
ecosistema. Estamos falando de 
marisqueiro, estamos falando de 
pesca, estamos falando de 
turismo, de gastronomía, de 
paisaxe, de medio natural, de 
didáctica e mesmo de 
desenvolvementos urbanísticos  e 
con corazón e con sentidiño. Todo 
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establecemento nun dos paraxes 
máis valiosos que temos en 
Galicia, dunha industria 
altísimamente contaminante. Un 
caso que se repite na nosa, bueno, 
en Galicia, de maneira sistemática 
e sistematicamente  vinculado ao 
poder político de determinado 
partido. 
 
 
Eu creo que ese dilema que se nos 
plantea sistemáticamente, entre 
medioambiente e postos de 
traballo, se soluciona con dúas 
cousas, se soluciona con 
planificación e se soluciona con 
ordenación de usos que é o 
mesmo que estamos pedindo para 
o caso da ría do Burgo. Unha vez 
máis, un caso de deterioro 
sangrante dunha ría, a cargo de 
industrias contaminantes. Non 
queremos ese desenvolvemento 
económico e non queremos que se 
nos chantaxee, unha vez máis, cos 
postos de traballo. 
 
Efectivamente, se menciona o 
sector forestal e  a fonte de postos 
de traballo do sector forestal. Eu  
me pregunto, se se refiren aos 
vinculados coa extinción de 
incendios, que están altamente 
relacionados coa expansión sen 
paliativos de eucalipto en Galicia, 
vinculado, unha vez máis, a 
presencia de Ence na ría de 
Pontevedra. Son eses aos postos 
de traballo aos que se refire, ou 

iso ven abaixo, polo 
establecemento nun dos paraxes 
máis valiosos que temos en 
Galicia, dunha industria 
altísimamente contaminante. Un 
caso que se repite na nosa, bo, en 
Galicia, de maneira sistemática e 
sistematicamente  vinculado ao 
poder político de determinado 
partido. 
 
Eu creo que ese dilema que se nos 
expón sistemáticamente, entre 
medioambiente e postos de 
traballo, soluciónase con dúas 
cousas, soluciónase con 
planificación e soluciónase con 
ordenación de usos que é o 
mesmo que estamos pedindo para 
o caso da ría do Burgo. Unha vez 
máis, un caso de deterioración 
sanguenta dunha ría, a cargo de 
industrias contaminantes. Non 
queremos ese desenvolvemento 
económico e non queremos que se 
nos chantaxee, unha vez máis, cos 
postos de traballo. 
 
Efectivamente, menciónase o 
sector forestal e  a fonte de postos 
de traballo do sector forestal. Eu  
pregúntome, se se refiren aos 
vinculados coa extinción de 
incendios, que están altamente 
relacionados coa expansión sen 
paliativos de eucalipto en Galicia, 
vinculado, unha vez máis, a 
presenza de Ence na ría de 
Pontevedra. Son eses aos postos 
de traballo aos que se refire, ou 
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son os postos de traballo que 
tivemos que sacrificar na industria 
da  madeira noble, da industria 
forestal vinculada a outros usos, a 
produción de setas, a produción de 
gando, etcétera que sucumbiron 
debaixo do eucaliptal. A prórroga 
de 60 anos a Ence, non só é un 
atentando medioambiental na ría 
de Pontevedra, é unha falta de 
respecto a cidadanía de 
Pontevedra e da ría de Pontevedra 
e de toda Galicia. E é un exemplo 
da herdanza máis franquista que 
temos neste país, por outorgarse 
como xa se mencionou aquí, por 
un goberno en funcións, que xa 
sabe que vai perder o poder do 
goberno, pero que non puido 
esperar a que rematara o prazo 
vixente, para tomar esa decisión 
que xa non lle correspondía. 
 
 
 
E é unha decisión vinculada a 
herencia máis franquista, porque 
contradi a vontade popular, que 
por maioría na ría de Pontevedra 
se posiciona a favor do traslado e 
non do peche.  E a min lembrame, 
unha vez máis, a herencia 
franquista, porque esta decisión 
seguramente ten que ver coa 
presencia de membros do Partido 
Popular no consello de 
administración da empresa, 
desgraciadamente… 
 
 

son os postos de traballo que 
tivemos que sacrificar na 
industria da  madeira nobre, da 
industria forestal vinculada a 
outros usos, a produción de 
cogomelos, a produción de gando, 
etcétera que sucumbiron debaixo 
do eucaliptal. A prórroga de 60 
anos a Ence, non só é un 
atentando ambiental na ría de 
Pontevedra, é unha falta de 
respecto de cidadanía de 
Pontevedra e da ría de 
Pontevedra e de toda Galicia. E é 
un exemplo da herdanza máis 
franquista que temos neste país, 
por outorgarse como xa se 
mencionou aquí, por un goberno 
en funcións, que xa sabe que vai 
perder o poder do goberno, pero 
que non puido esperar a que 
rematase o prazo vixente, para 
tomar esa decisión que xa non lle 
correspondía. 
 
E é unha decisión vinculada a 
herdanza máis franquista, porque 
contradi a vontade popular, que 
por maioría na ría de Pontevedra 
sitúase a favor do traslado e non 
do peche.  E a min lembrame, 
unha vez máis, a herdanza 
franquista, porque esta decisión 
seguramente ten que ver coa 
presenza de membros do Partido 
Popular no consello de 
administración da empresa, 
desgraciadamente… 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 101 - 
 

 
 

Presidencia 
 
Vaia remantando señora García. 
 
Señora García Gómez 
 
…persoas que tiveron cargos de 
responsabilidade no ministerio, na 
Consellería de Medio Ambiente. 
Vaia paradoxa do destino!  Tamén 
é mal exemplo, porque se premia 
a unha empresa condeada por 
delito ecolóxico en 2001 e por 
contradecir de maneira 
absolutamente inexplicable  as 
propias normas elaboradas pola 
Xunta de Galicia, como pode ser o 
Plan de Ordenación Territorial e a 
(…) do Territorio. 
 
 
Imos votar a favor da moción do 
Bloque Nacionalista Galego e 
ofrecemos o noso apoio a 
concellos e a entidades da ría de 
Pontevedra en todo o que 
podamos facer, para frear esta 
decisión ilóxica e inxusta.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, concelleira. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo 

Presidencia 
 
Vaia remantando señora García. 
 
Señora García Gómez 
 
…persoas que tiveron cargos de 
responsabilidade no ministerio, 
na Consellería de Medio 
Ambiente. Vaia paradoxa do 
destino! Tamén é mal exemplo, 
porque se premia a unha empresa 
condeada por delito ecolóxico en 
2001 e por contradicir de 
maneira absolutamente 
inexplicable  as propias normas 
elaboradas pola Xunta de 
Galicia, como pode ser o Plan de 
Ordenación Territorial e a (…) do 
Territorio. 
 
Imos votar a favor da moción do 
Bloque Nacionalista Galego e 
ofrecemos o noso apoio a 
concellos e a entidades da ría de 
Pontevedra en todo o que 
podamos facer, para frear esta 
decisión ilóxica e inxusta.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, concelleira. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo 
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Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA). 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la  primera 
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). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (7 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas  Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Contabilízase a abstención de D. 
Miguel Lorenzo Torres, de 
acordo co artigo 100.1 do ROF, 
por ausentarse do Salón de 
Sesións unha vez iniciada a 
deliberación e non estar 
presente no momento da 
votación. 
 

Intervenciones  
 

Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA). 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a  primeira 
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). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (7 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas  Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Contabilizar a abstención de D. 
Miguel Lorenzo Torres, dacordo 
co artigo 100.1 do ROF, por 
ausentarse do Salón de Sesións 
unha vez iniciada a deliberación 
e non estar presente no momento 
da votación. 
 
 

Intervencións 
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Presidencia 
 
Queda, pois, aprobada a moción. 
 
27 -  Moción sobre la fatal 
decisión  del Goberno de Rajoy 
de prorrogar la concesión de 
Ence en la ría de Pontevedra. 
 

Acuerdo 
 

1. Mostrar públicamente el 
rechazo del Ayuntamiento de A 
Coruña a la decisión vergonzosa 
del Gobierno del Estado, 
actualmente en funciones, que 
tenía de plazo para resolver la 
prórroga de la concesión de Ence 
en la ría de Pontevedra hasta el 
año 2018 pero que adelantó la 
decisión ante la posibilidad de 
que la fuerza que lo sostiene, el 
Partido Popular, no continuara 
gobernando el Estado. 
 
2. Demandar de la Xunta de 
Galicia que demande del 
Gobierno del Estado la 
revocación de la prórroga 
durante 60 años más de la 
concesión de Ence en la ría de 
Pontevedra, una decisión 
motivada por los intereses 
económicos de la empresa 
papelera, en cuyo Consejo de 
Administración participan 
miembros conocidos del Partido 
Popular, obviando los intereses 
generales de Pontevedra, y por lo 
tanto de Galicia, y de nuestro 

Presidencia 
 
Queda, pois, aprobada a moción. 
 
27 -  Moción sobre a fatal 
decisión  do Goberno de Rajoy de 
prorrogar a concesión de Ence 
na ría de Pontevedra. 
 

Acordo 
 

1. Amosar publicamente o 
rexeitamento do Concello da 
Coruña á decisión vergoñenta do 
Goberno do Estado, actualmente 
en funcións, que tiña de prazo 
para resolver a prórroga da 
concesión de Ence na ría de 
Pontevedra até o ano 2018 mais 
que adiantou a decisión ante a 
posibilidade de que a forza que o 
sostén, o Partido Popular, non 
continuase gobernando o Estado. 
 
 
2. Demandar da Xunta de Galicia 
que demande do Goberno do 
Estado a revogación da prórroga 
durante 60 anos máis da 
concesión de Ence na ría de 
Pontevedra, unha decisión 
motivada polos intereses 
económicos da empresa 
papeleira, en cuxo Consello de 
Administración participan 
membros coñecidos do Partido 
Popular, obviando os intereses 
xerais de Pontevedra, e polo tanto 
de Galicia, e do noso medio. 
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medio. 
 
3. Manifestar el apoyo del 
Ayuntamiento de A Coruña al de 
Pontevedra, así como a otros 
ayuntamientos y a las entidades y 
asociaciones de defensa de la ría 
de Pontevedra, en sus exigencias, 
demandas y recursos 
administrativos y/o judiciales en 
contra de la resolución de 
20/01/2016 del gobierno del 
Estado. 
 
4. Demandar de la Xunta de 
Galicia el cumplimiento de lo 
previsto en las vigentes 
Directrices de Ordenación del 
Territorio y Plan de Ordenación 
del Litoral respeto del traslado de 
Ence en el horizonte del 2018. 
 
5. Dar traslado del presente 
acuerdo a todos los grupos 
parlamentarios de las Cortes 
Generales del Estado a los efectos 
de que asuman el compromiso 
público de ejecutar las acciones y 
resoluciones oportunas para 
anular y dejar sin efecto la 
autorización de prórroga de la 
concesión a Ence. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Segunda.- Moción del Bloque 
Nacionalista Galego sobre  
medidas para atajar el 

 
 
3. Manifestar o apoio do Concello 
da Coruña ao de Pontevedra, así 
como a outros concellos e ás 
entidades e asociacións de 
defensa da ría de Pontevedra, nas 
súas esixencias, demandas e 
recursos administrativos e/ou 
xudiciais contra da resolución de 
20/01/2016 do goberno do 
Estado. 
 
 
4. Demandar da Xunta de Galicia 
ao cumprimento do previsto nas 
vixentes Directrices de 
Ordenación do Territorio e Plan 
de Ordenación do Litoral 
respecto do traslado de Ence no 
horizonte do 2018. 
 
5. Dar traslado do presente 
acordo a todos os grupos 
parlamentares das Cortes Xerais 
do Estado aos efectos de que 
asuman o compromiso público de 
executar as accións e resolucións 
oportunas para anular e deixar 
sen efecto a autorización de 
prórroga da concesión a Ence. 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Segunda.- Moción do Bloque 
Nacionalista Galego sobre 
medidas para atallar o 
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desempleo juvenil. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira 
para a lectura da parte disposistiva 
da moción. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Só un apunte. Agradecerlle a 
Marea Atlántica e a María García 
as achegas á moción que vimos de 
aprobar, que esquecime de dicilo 
antes. 
 
Vou coa moción, entón, das 
medidas para atallar o desemprego 
xuvenil. 
 
O BNG, solicita do Pleno da 
Corporación  Municipal a 
adopción do seguinte acordo: 
 
A las dieciocho horas y treinta y 
siete minutos,  se ausenta del 
Salón de Sesiones el Excmo. Sr. 
Alcalde y lo sustituye la señora 
García Gómez. 
 
1) O Pleno do Concello da Coruña 
demanda da Xunta da Galiza 
elaboración e desenvolvemento de 
medidas reais para a creación de 
emprego digno para a mocidade, 
en colaboración con este Concello 
e outros axentes sociais.  
 
 
2) O Pleno do Concello da Coruña 

desemprego xuvenil. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira 
para a lectura da parte 
disposistiva da moción. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Só un apuntamento. Agradecerlle 
a Marea Atlántica e a María 
García as achegas á moción que 
vimos de aprobar, que esquecime 
de dicilo antes. 
 
Vou coa moción, entón, das 
medidas para atallar o 
desemprego xuvenil. 
 
O BNG, solicita do Pleno da 
Corporación  Municipal a 
adopción do seguinte acordo: 
 
Ás dezaoito  horas e trinta e sete 
minutos, auséntase do Salón de 
Sesións o Excmo. Sr. Alcalde e 
substitúeo a señora García 
Gómez. 
 
1) O Pleno do Concello da 
Coruña demanda da Xunta da 
Galicia elaboración e 
desenvolvemento de medidas 
reais para a creación de emprego 
digno para a mocidade, en 
colaboración con este Concello e 
outros axentes sociais.  
 
2) O Pleno do Concello da 
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insta ao Goberno municipal a: 
 
 
a) Elaborar un Plan de Emprego 
Xuvenil específico destinado á 
mocidade en coordinación con 
outras administracións e axentes 
sociais, co obxectivo de parar a 
emigración xuvenil e posibilitar o 
regreso das persoas mozas que xa 
emigraron nos últimos anos. Este 
Plan recollerá, entre outras 
medidas, as seguintes: 
 
-Impulso da creación dunha rede 
municipal de empregabilidade 
para xente moza. Coordinación co 
Servizo Público de Emprego na 
xestión das ofertas de traballo. 
 
-Potenciación das industrias 
vinculadas á lingua e cultura 
galegas, que ademais de ser os 
valores máis representativos da 
nosa identidade, crean valor 
engadido e polo tanto emprego xa 
que veñen dando mostras nos 
últimos anos dun grande 
dinamismo. A convocatoria de 
premios, bolsas e certames son 
instrumentos que se poden 
empregar para isto. 
 
-Creación, en colaboración coa 
Universidade da Coruña, de 
bolsas destinadas a titulad@s 
superiores, para executar 
proxectos de especialización, 
exportación e innovación da 
economía local. 

Coruña insta ao Goberno 
municipal a: 
 
a) Elaborar un Plan de Emprego 
Xuvenil específico destinado á 
mocidade en coordinación con 
outras administracións e axentes 
sociais, co obxectivo de parar a 
emigración xuvenil e posibilitar o 
regreso das persoas mozas que xa 
emigraron nos últimos anos. Este 
Plan recollerá, entre outras 
medidas, as seguintes: 
 
-Impulso da creación dunha rede 
municipal de empregabilidade 
para xente moza. Coordinación 
co Servizo Público de Emprego 
na xestión das ofertas de traballo. 
 
-Potenciación das industrias 
vinculadas á lingua e cultura 
galegas, que ademais de ser os 
valores máis representativos da 
nosa identidade, crean valor 
engadido e polo tanto emprego xa 
que veñen dando mostras nos 
últimos anos dun grande 
dinamismo. A convocatoria de 
premios, bolsas e certames son 
instrumentos que se poden 
empregar para isto. 
 
-Creación, en colaboración coa 
Universidade da Coruña, de 
bolsas destinadas a titulad@s 
superiores, para executar 
proxectos de especialización, 
exportación e innovación da 
economía local. 
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-Apoio de proxectos 
emprendedores de xente moza 
dándolle cabida nos viveiros de 
emprego xestionados polo 
Concello mais tamén a través do 
acompañamento do 
desenvolvemento desde o inicio, 
creando espazos gratuítos de 
coworking para a mocidade, onde 
convivan diversas culturas 
profesionais coas que obter 
sinerxias. 
 
b) Reservar unha partida 
económica suficiente para a 
elaboración e posta en marcha 
deste Plan de Emprego Xuvenil 
nos orzamentos de 2016. 
 
c) Aplicar as Instrucións sobre 
contratación pública, en especial 
no que ten a ver co emprego da 
mocidade. 
 
d) Recoller nos pregos do 
concurso de adxudicación dos 
postos dos mercados municipais a 
valoración de proxectos 
elaborados por xente nova. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Despois de ter lidos os acordos, 
procederemos a debatir o texto da 
moción. 
 

-Apoio de proxectos 
emprendedores de xente moza 
dándolle cabida nos viveiros de 
emprego xestionados polo 
Concello mais tamén a través do 
acompañamento do 
desenvolvemento desde o inicio, 
creando espazos gratuítos de 
coworking para a mocidade, onde 
convivan diversas culturas 
profesionais coas que obter 
sinerxias. 
 
b) Reservar unha partida 
económica suficiente para a 
elaboración e posta en marcha 
deste Plan de Emprego Xuvenil 
nos orzamentos de 2016. 
 
c) Aplicar as Instrucións sobre 
contratación pública, en especial 
no que ten a ver co emprego da 
mocidade. 
 
d) Recoller nos pregos do 
concurso de adxudicación dos 
postos dos mercados municipais a 
valoración de proxectos 
elaborados por xente nova. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Despois de ter lidos os acordos, 
procederemos a debater o texto 
da moción. 
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Señora Veira González 
 
Ben. 
 
A mocidade, non se lle escapa a 
ninguén, é un dos sectores 
especialmente golpeados pola 
crise, que durante estes anos, non 
só sufriu a emigración senón 
tamén a precariedade e, polo 
tanto, o empobrecemento en 
maior medida que calquera outra 
franxa de idade. Para comprobar 
que isto é certo, só fai falla 
coñecer algunhas cifras concretas 
do que acontece aquí en Galiza, 
tamén na nosa cidade, por 
exemplo, a que sinala que desde 
2009 emigraron no noso país máis 
de 132.000 mozos, persoas entre 
16 e 29 anos. Ademais nos aneis 
de 2015 o Instituto Galego de 
Estadística publicou a súa enquisa 
estructural a fogares, un traballo 
demoscópico que reflicte datos 
preocupantes sobre a nosa 
mocidade, como o que ataxe a de 
risco de pobreza entre os mozos 
galegos; duplicouse durante a 
crise.  
 
En 2008 estaba baixo do 10%, no 
9,4 exactamente e no 2014,… 
 
A las dieciocho horas y cuarenta 
minutos, se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Fraga Sáenz. 
 
… rematou con máis dun 19%  
Así pois, dous de cada dez 

Señora Veira González 
 
Ben. 
 
A mocidade, non se lle escapa a 
ninguén, é uns dos sectores 
especialmente golpeados pola 
crise, que durante estes anos, non 
só sufriu a emigración senón 
tamén a precariedade e, polo 
tanto, o empobrecemento en 
maior medida que calquera outra 
franxa de idade. Para comprobar 
que isto é certo, só fai falla 
coñecer algunhas cifras concretas 
do que acontece aquí en Galicia, 
tamén na nosa cidade, por 
exemplo, a que sinala que desde 
2009 emigraron no noso país 
máis de 132.000 mozos, persoas 
entre 16 e 29 anos. Ademais nos 
aneis de 2015 o Instituto Galego 
de Estatística publicou a súa 
enquisa estrutural a fogares, un 
traballo demoscópico que reflicte 
datos preocupantes sobre a nosa 
mocidade, como o que ataxe a de 
rocha de pobreza entre os mozos 
galegos; duplicouse durante a 
crise.  
 
En 2008 estaba baixo do 10%, no 
9,4 exactamente e no 2014,… 
 
Ás dieciocho horas e coarenta 
minutos, auséntase do Salón de 
Sesións a señora Fraga Sáenz. 
 
…rematou con máis dun 19% 
 Así pois, dous de cada dez 
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galegos que teñen entre 18 e 34 
anos están en risco de pobreza.  
 
Non en tanto, esta taxa é algo 
diferente entre os mozos que 
viven cos seus proxenitores, 20,8 
de aqueles que viven sós, un 19,2. 
 
Ao respecto dos fogares 
compostos por  persoas maiores 
de 35 anos,  pasou de 99.000 en 
2007 e menos de setenta mil en 
2014. Unha baixada de 20.000 
fogares mozos. Nada máis e nada 
menos. Un símbolo máis, un 
síntoma máis da emigración e da 
precariedade, que impide que as 
nosas mozas e os nosos mozos 
poidan ter un proxecto de vida 
independente, e tamén moi 
revelador ao respecto, pois, na 
demografía do noso país.  
 
Tamén  son  moi reveladores os 
datos sobre as persoas que teñen 
entre 18 e 34 anos. 291.744  
persoas mozas desa idade, viven 
no fogar dos seus pais. 30.186 
mozos e mozas vivindo cos seus 
pais teñen ingresos inferiores a 
200 euros,  51.996 mozas e mozos 
ingresan menos de 600 euros, 
42.000 mozas e mozos gañan 
entre os 600 e os 1.000 euros, e 
viven ainda cos seus país. 
 
Mais o dato máis preocupante é 
que segundo IGE, o Instituto 
Galego de Estadística, 136.257 
mozas e mozos non teñen ningún 

galegos que teñen entre 18 e 34 
anos están en risco de pobreza.  
 
Non en tanto, esta taxa é algo 
diferente entre os mozos que viven 
cos seus proxenitores, 20,8 
daqueles que viven sós, un 19,2. 
 
Ao respecto dos fogares 
compostos por persoas  maiores 
de 35 anos,  pasou de 99.000 en 
2007 e menos de setenta mil en 
2014. Unha baixada de 20.000 
fogares mozos. Nada máis e nada 
menos. Un símbolo máis, un 
síntoma máis da emigración e da 
precariedade, que impide que as 
nosas mozas e os nosos mozos 
poidan ter un proxecto de vida 
independente, e tamén moi 
revelador ao respecto, pois, na 
demografía do noso país.  
 
Tamén  son  moi reveladores os 
datos sobre as persoas que teñen 
entre 18 e 34 anos. 291.744  
persoas mozas desa idade, viven 
no fogar dos seus pais. 30.186 
mozos e mozas vivindo cos seus 
pais teñen ingresos inferiores a 
200 euros,  51.996 mozas e mozos 
ingresan menos de 600 euros, 
42.000 mozas e mozos gañan 
entre os 600 e os 1.000 euros, e 
viven ainda cos seus país. 
 
Mais o dato máis preocupante é 
que segundo IGE, o Instituto 
Galego de Estatística, 136.257 
mozas e mozos non teñen ningún 
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ingreso. 13.000 máis que o 
comezo da crise. 
 
A situación da mocidade, no noso 
país, tamén na nosa cidade, 
porque non se escapa destas 
estadísticas, é moi preocupante, e 
o máis preocupante para darlle un 
proxecto de vida ás nosas mozas e 
aos nosos mozos é o emprego, que 
teñan un acceso a un emprego, 
pero a un emprego digno.  
 
 
Nós propoñemos esta moción que 
recolle, efectivamente, o 
compromiso de elaborar un Plan 
de Emprego Xuvenil Específico 
para a mocidade, porque 
entendemos que ten unha 
problemática diferente. E que está 
sufrindo unhas consecuencias 
diferentes ás do resto das franxas 
de idade. E que é ademais un 
compromiso que o BNG levaba 
no seu programa electoral, pero 
que tamén levaba a Marea 
Atlántica e, por iso tamén o 
traemos aquí, que consideramos 
que ademais outros grupos 
políticos poden apoialo e se poden 
implementar. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Polo Grupo Municipal Socialista. 
 
 

ingreso. 13.000 máis que o 
comezo da crise. 
 
A situación da mocidade, no noso 
país, tamén na nosa cidade, 
porque non se escapa destas 
estatísticas, é moi preocupante, e 
o máis preocupante para darlle 
un proxecto de vida ás nosas 
mozas e aos nosos mozos é o 
emprego, que teñan un acceso a 
un emprego, pero a un emprego 
digno.  
 
Nós propoñemos esta moción que 
recolle, efectivamente, o 
compromiso de elaborar un Plan 
de Emprego Xuvenil Específico 
para a mocidade, porque 
entendemos que ten unha 
problemática diferente. E que está 
sufrindo unhas consecuencias 
diferentes ás do resto das franxas 
de idade. E que é ademais un 
compromiso que o BNG levaba no 
seu programa electoral, pero que 
tamén levaba a Marea Atlántica 
e, por iso tamén o traemos aquí, 
que consideramos que ademais 
outros grupos políticos poidan 
apoialo e póidanse implementar. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Polo Grupo Municipal Socialista. 
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Señora Barcón Sánchez 
 
Muchas gracias. 
 
Buenas tardes a todas y a todos. 
Aunque ya se hizo así al inicio de 
la Sesión, como médico, me van a 
permitir que me una a nivel 
individual e ese pésame por el 
doctor Castro Beiras, … 
 
A las dieciocho horas y cuarenta 
y tres entra en el Salón de 
Sesiones la señora Fraga Sáenz. 
 
… No coincidía yo, siempre con 
él, en sus posiciones acerca de la 
gestión sanitaria. Debo decir que 
algunas de las pocas cosas que 
algunos sabemos y algunas 
sabemos sobre, pues, por ejemplo, 
hipertensión, nos las enseñó 
Alfonso Castro Beiras. Así que 
nos unimos, desde luego, me uno 
personalmente a ese pésame. 
 
Como nos unimos y desde luego 
nos vamos a unir en un voto 
favorable a esta moción que 
presenta el Bloque Nacionalista 
Galego. Yo creo que el relato y la 
foto que acaba de hacer la señora 
Veira es harto elocuente y es una 
foto real. Seguramente las 
personas más jóvenes, junto con 
los parados y paradas de larga 
duración, son los dos colectivos 
que han sido más atacados, no 
sólo  por la crisis, sino por las 
recetes falsas que se pusieron en 

Señora Barcón Sánchez 
 
Moitas grazas. 
 
Boas tardes a todas e a todos. 
Aínda que xa se fixo así ao 
comezo da Sesión, como médico, 
vanme permitir que me una a 
nivel individual e ese pésame polo 
doutor Castro Beiras, … 
 
Ás dezaoito horas e coarenta e 
tres minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Fraga Sáenz. 
 
… Non coincidía eu, sempre con 
el, nas súas posicións acerca da 
xestión sanitaria, Debo dicir que 
algunhas das poucas cousas que 
algúns sabemos e algunhas 
sabemos sobre, pois, por exemplo, 
hipertensión, ensinóunolas 
Alfonso Castro Beiras. Así que 
nos unimos, desde logo, únome 
persoalmente a ese pésame. 
 
Como nos unimos e desde logo 
ímonos  unir nun voto favorable a 
esta moción que presenta o 
Bloque Nacionalista Galego. Eu 
creo que o relato e a foto que 
acaba de facer a señora Veira é 
farto elocuente e é unha foto real. 
Seguramente as persoas máis 
novas, xunto cos parados e 
paradas de longa duración, son 
os dous colectivos que foron máis 
atacados, non só  pola crise, 
senón por as reccitas falsas que 
se puxeron en marcha para 
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marcha para atajar la crisis. 
Porque se suponía que íbamos a 
salir de la crisis precarizando el 
empleo, precarizando los servicios 
públicos, recortando, y que toda 
esa salida de la crisis se iba a fiar 
a la pérdida de derechos laborales 
y además a hacerle la vida más 
difícil a las generaciones actuales 
y, desde luego, a estas 
generaciones de jóvenes.  
 
Por lo tanto, dos fotos. En primer 
lugar la de quienes no son capaces 
de acceder a un primer empleo o 
quienes con la mejor titulación 
que podrían tener, habiéndolo 
hecho todo bien, la mejor 
generación de la historia, no es 
capaz de acceder a un primer 
puesto de trabajo en condiciones 
precarias, o ese éxodo que están 
viviendo, la misma emigración 
que vivieron sus padres y sus 
abuelos. 
 
Creemos, también, que debe 
hacerlo la Xunta de Galicia, pero 
también el Ayuntamiento. Tiene 
cosas que hacer. Tiene que apoyar 
la formación. Por eso proponemos 
que en ese plan de empleo que se 
ponga en marcha, se ponga una 
bolsa de…, un paquete de becas 
importantes para apoyar las 
prácticas en los sectores 
estratégicos y que no se descuide 
el apoyo a la formación, por 
ejemplo, en idiomas, que se 
recuperen esas becas en USA, que 

atallar a crise. Porque se supoñía 
que iamos saír da crise 
precarizando o emprego, 
precarizando os servizos públicos, 
recortando, e que toda esa saída 
da crise ía fiar á perda de 
dereitos laborais e ademais a 
facerlle a vida máis difícil ás 
xeracións actuais e, desde logo, a 
estas xeracións de mozos.  
 
 
Por tanto, dúas fotos. En primeiro 
lugar a de quen non son capaces 
de acceder a un primeiro 
emprego ou quen coa mellor 
titulación que poderían ter, 
facéndoo todo ben, a mellor 
xeración da historia, non é capaz 
de acceder a un primeiro posto de 
traballo en condicións precarias, 
ou ese éxodo que están a vivir, a 
mesma emigración que viviron os 
seus pais e os seus avós. 
 
 
Cremos, tamén, que debe facelo a 
Xunta de Galicia, pero tamén o 
Concello. Ten cousas que facer. 
Ten que apoiar a formación. Por 
iso propoñemos que nese plan de 
emprego que se poña en marcha, 
póñase unha bolsa de…, un 
paquete de bolsas importantes 
para apoiar as prácticas nos 
sectores estratéxicos e que non se 
descoide o apoio á formación, por 
exemplo, en idiomas, que se 
recuperen esas bolsas en USA, 
que tanto ben facían á formación 
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tanto bien hacían a la formación y 
a la educación para la inserción 
laboral futura. Proponemos que se 
respalde el autoempleo, no sólo 
con la creación de coworkings, 
sino con el aprovechamiento  de 
los coworkings tecnológicos que 
mucha gente joven ha puesto en 
marcha en esta ciudad y que 
necesitan el respaldo municipal. 
En Novo Mesoiro o en Zalaeta, es 
decir, hay muchos lugares en esta 
ciudad. Gente joven se ha ido a 
emprender y necesitan el respaldo 
municipal.  
 
Por cierto, hablando de 
emprendimiento, quizá sería 
bueno que se dialogase con AJE, 
con la Asociación de Jóvenes 
Empresarios y Emprendedores y 
que no sean desahuciados de esa 
manera. Hablen con los jóvenes 
empresarios y que encuentren un 
lugar, porque ellos también hacen 
una labor muy importante. Esa 
escuela de segunda oportunidad 
que  un día hubo y que se puso en 
marcha en esta ciudad, con un 
proyecto europeo, como iniciativa 
equal, quizás fuese, también útil 
en ese momento para recuperar… 
 
A  las dieciocho horas y 
cuarenta e seis minutos entra en 
el Salón de Sesiones el Excmo. 
Sr. Alcalde. 
 
… a quienes necesita volver a la 
senda de la formación y a la 

e á educación para a inserción 
laboral futura. Propoñemos que 
se apoie o autoemprego, non só 
coa creación de coworkings, 
senón co aproveitamento  dos 
coworkings tecnolóxicos que 
moita xente nova puxo en marcha 
nesta cidade e que necesitan o 
respaldo municipal. En Novo 
Mesoiro ou en Zalaeta, é dicir, 
hai moitos lugares nesta cidade. 
Xente nova foise a emprender e 
necesitan o respaldo municipal.  
 
 
 
Por certo, falando de 
emprendemento, quizá sería bo 
que se dialogase con AJE, coa 
Asociación de Novos Empresarios 
e Emprendedores e que non sexan 
desafiuzados desa maneira. Falen 
cos novos empresarios e que 
atopen un lugar, porque eles 
tamén fan un labor moi 
importante. Esa escola de 
segunda oportunidade que  un día 
houbo e que se puxo en marcha 
nesta cidade, cun proxecto 
europeo, como iniciativa equal, 
quizais fose, tamén útil nese 
momento para recuperar… 
 
Ás  dezaoito horas e coarenta e 
seis minutos entra no Salón de 
Sesións o Excmo. Sr. Alcalde. 
 
 
… a quen necesita volver á senda 
da formación e á inserción 
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inserción laboral. 
 
Y por último dos recordatorios. 
En la propuesta que nuestro 
candidato y esperemos que pronto 
presidente del gobierno, Pedro 
Sánchez ha hecho a las restantes 
organizaciones políticas para 
conformar un gobierno. Había dos 
medidas, la de potenciar el Plan 
de Garantía Juvenil y la de un 
Plan de Retorno para personas 
jóvenes, que creemos muy 
interesantes. Creemos que tienen 
que estar todas las 
administraciones, pero creemos 
que el Ayuntamiento debe de 
tener también un papel relevante.  
 
Vamos a respaldar esta moción y 
esperamos que cuando llegue el 
momento de redactar ese plan de 
empleo juvenil, pues, se cuente 
con los grupos políticos, pero 
sobre todo  con los jóvenes, con 
las personas que están trabajando 
en ese ámbito.  
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Polo Grupo do Partido Popular. 
Señor Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Buenas tardes. 

laboral. 
 
E por último dous recordatorios. 
Na proposta que o noso candidato 
e esperemos que pronto 
presidente do goberno, Pedro 
Sánchez fixo ás restantes 
organizacións políticas para 
conformar un goberno. Había 
dúas medidas, a de potenciar o 
Plan de Garantía Xuvenil e a dun 
Plan de Retorno para persoas 
novas, que cremos moi 
interesantes. Cremos que teñen 
que estar todas as 
administracións, pero cremos que 
o Concello debe de ter tamén un 
papel relevante.  
 
Imos apoiar esta moción e 
esperamos que cando chegue o 
momento de redactar ese plan de 
emprego xuvenil, pois, se conte 
cos grupos políticos, pero sobre 
todo  cos mozos, coas persoas que 
están a traballar nese ámbito.  
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Polo Grupo do Partido Popular. 
Señor Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Boas tardes. 
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Bien. Bueno. 
 
Como no puede ser de otra 
manera, estamos de acuerdo con 
la necesidad… 
 
A las dieciocho horas y cuarenta 
y siete minutos entra en el Salón 
de Sesiones el señor Lorenzo 
Torres. 
 
… de adoptar todas las medidas 
posibles para lo que es atajar el 
empleo juvenil. 
 
Y además, en cualquier caso, nos 
preocupa y mucho, la evolución 
de los datos del paro de todas las 
edades, relacionados con esta 
ciudad, ya que usted hacía 
hincapié en ello. 
 
Y, especialmente, desde el cambio 
de gobierno, el pasado mes de 
junio, porque todo hay que 
decirlo, en cualquier caso, pues, 
conviene hacer un buen 
diagnóstico para después, en 
cualquier caso, plantear cualquier 
tipo de empleo juvenil o hacia 
dónde debe de ir. 
 
En primer lugar, señores, hemos 
dejado de ser la ciudad  gallega 
con menos tasa de paro desde 
junio. ¡Increíble, también! 
 
Señor Lema, yo comprendo que 
hace unos años se presentó usted 
por Vigo, no salió. Vino aquí, 

Ben. Bo. 
 
Como non pode ser doutra 
maneira, estamos de acordo coa 
necesidade… 
 
Ás dezaoito horas e coarenta e 
sete minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Lorenzo Torres. 
 
 
…de adoptar todas as medidas 
posibles para o que é atallar o 
emprego xuvenil. 
 
E ademais, en calquera caso, 
preocúpanos e moito, a evolución 
dos datos do paro de todas as 
idades relacionados con esta 
cidade, xa que vostede facía 
fincapé niso. 
 
E, especialmente, desde o cambio 
de goberno, o pasado mes de 
xuño, porque todo hai que dicilo, 
en calquera caso, pois, convén 
facer un bo diagnóstico para 
despois, en calquera caso, expor 
calquera tipo de emprego xuvenil 
ou cara a onde debe de ir. 
 
 
En primeiro lugar, señores, 
deixamos de ser a cidade  galega 
con menos taxa de paro desde 
xuño. Incrible, tamén! 
 
Señor Lema, eu comprendo que 
hai uns anos presentouse vostede 
por Vigo, non saíu. Veu aquí, sae. 
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sale. Casi, igual estaría mejor allí. 
No sé. 
 
En segundo lugar, en el primer 
semestre de 2015, la tasa de paro 
disminuyó 1,6 puntos, o sea del 
16,6% al 15%. Mientras en el 
segundo semestre, ya con ustedes, 
con la Marea, sólo lo hizo en 0,7 
puntos, del 15% al 14,3. Menos de 
la mitad.  
 
El número de parados en la 
ciudad, según la EPA, la Encuesta 
de Población Activa, disminuyó 
en 2.400 personas, en el primer 
semestre de 2015  y sólo en 1.200, 
en el segundo semestre.  
 
Si nos referimos al paro registrado 
en las oficinas del INEN, en el 
primer semestre de 2015, bajó en 
2.014 personas, mientras que en el 
segundo semestre subió en 65. Por 
lo tanto, es preciso, es lógico 
tomar medidas en el tema de 
empleo, para que  los datos 
mejoren, ya que mientras haya un 
solo parado en la ciudad, 
lógicamente no podemos tener 
descanso, ningún miembro de la 
Corporación. 
 
Al  respecto, en su momento, 
hicimos una serie de aportaciones 
al borrador del Plan de Empleo, 
cuyo documento al final no fue 
consensuado, puesto que lo 
presentaron hace nada, ahora, sin 
haberse sentado con nadie, ni 

Case, igual estaría mellor alí. 
Non sei. 
 
En segundo lugar, no primeiro 
semestre de 2015, a taxa de paro 
diminuiu 1,6 puntos, ou sexa do 
16,6% ao 15%. Mentres no 
segundo semestre, xa con 
vostedes, coa Marea, só o fixo en 
0,7 puntos, do 15% ao 14,3. 
Menos da metade.  
 
O número de parados na cidade, 
segundo a EPA, a Enquisa de 
Poboación Activa, diminuíu en 
2.400 persoas, no primeiro 
semestre de 2015  e só en 1.200, 
no segundo semestre.  
 
Se nos referimos ao paro 
rexistrado nas oficinas do INEN, 
no primeiro semestre de 2015, 
baixou en 2.014 persoas, mentres 
que no segundo semestre subiu en 
65. Por tanto, é preciso, é lóxico 
tomar medidas no tema de 
emprego, para que os datos 
melloren, xa que mentres haxa un 
só parado na cidade, loxicamente 
non podemos ter descanso, 
ningún membro da Corporación. 
 
 
Respecto diso,  no seu momento, 
fixemos unha serie de achegas ao 
borrador do Plan de Emprego, 
cuxo documento ao final non foi 
consensuado, posto que o 
presentaron fai nada, agora, sen 
sentarse con ninguén, nin sequera 
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siquiera para comentar las 
sugerencias aportadas. 
 
El Grupo Popular considera como 
objetivo fundamental, generar 
acciones que apoyen el 
dinamismo empresarial, el 
desarrollo de las empresas 
existentes y la implantación de las 
nuevas. La atracción de 
inversiones y de talento. La 
cultura de la innovación y la 
implicación de todos los agentes 
públicos y privados en fórmulas 
de financiación social y de riesgo 
y de emprendimiento en sus 
diversas modalidades. 
 
Consideramos esencial contar con 
la Universidad de La Coruña, 
como ya se venía haciendo, pero 
no sólo para un mejor 
conocimiento de los factores que 
contribuyen a la creación de 
empleo de una ciudad, sino 
también en los ámbitos de la 
innovación de la atración de 
talento, localización en ciudad de 
congresos, etcétera, etcétera. 
 
Por último valoramos, como 
aspectos fundamentales, las 
medidas a favor de la 
conciliación. Que se preste 
atención especial a los sectores 
productivos emergentes, como 
puede ser el sector audiovisual, en 
sus diferentes facetas y que se 
potencien, lógicamente el sector 
de las nuevas tecnologías de la 

para comentar as suxestións 
achegadas. 
 
O Grupo Popular considera como 
obxectivo fundamental, xerar 
accións que apoien o dinamismo 
empresarial, o desenvolvemento 
das empresas existentes e a 
implantación das novas. A 
atracción de investimentos e de 
talento. A cultura da innovación e 
a implicación de todos os axentes 
públicos e privados en fórmulas 
de financiamento social e de risco 
e de emprendemento nas súas 
diversas modalidades. 
 
 
Consideramos esencial contar 
coa Universidade da Coruña, 
como xa viña facendo, pero non 
só para un mellor coñecemento 
dos factores que contribúen á 
creación de emprego dunha 
cidade, senón tamén nos ámbitos 
da innovación da atración de 
talento, localización en cidade de 
congresos, etcétera, etcétera. 
 
 
Por último valoramos, como 
aspectos fundamentais, as 
medidas a favor da conciliación. 
Que se preste atención especial 
aos sectores produtivos 
emerxentes, como pode ser o 
sector audiovisual, nas súas 
diferentes facetas e que se 
potencien, loxicamente o sector 
das novas tecnoloxías da 
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información y la comunicación, 
así como el de las energías 
renovables.  
 
Pongámonos a trabajar y 
recuperemos, en cualquier caso, el 
puesto que liderábamos y 
recuperemos el primer lugar en 
descenso del paro. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Mourelo. 
 
Pola Marea Atlántica, señor 
Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Nós tamén imos a apoiar a 
proposta que presenta hoxe o 
BNG.  
 
Entendemos que boa parte das 
súas propostas están recollidas xa, 
no Plan Municipal de Emprego, 
que presentabamos a semana 
pasada. Agradecéllemos aos 
membros do Partido Popular as 
súas achegas.  
 
É unha mágoa, que nos catro anos 
anteriores, eles non presentaran 
ningún Plan Municipal de 
Emprego, que puideran poñer 
negro sobre branco cales son as 
súas iniciativas neste ámbito, que 

información e a comunicación, 
así como o das enerxías 
renovables.  
 
Pongámonos a traballar e 
recuperemos, en calquera caso, o 
posto que liderabamos e 
recuperemos o primeiro lugar en 
descenso do paro. 
 
Moitas grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Mourelo. 
 
Pola Marea Atlántica, señor 
Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Nós tamén imos a apoiar a 
proposta que presenta hoxe o 
BNG.  
 
Entendemos que boa parte das 
súas propostas están recollidas 
xa, no Plan Municipal de 
Emprego, que presentabamos a 
semana pasada. Agradecéllemos 
aos membros do Partido Popular 
as súas achegas.  
 
É unha mágoa, que nos catro 
anos anteriores, eles non 
presentaran ningún Plan 
Municipal de Emprego, que 
puideran poñer negro sobre 
branco cales son as súas 
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agora consideran tan importante, e 
tamén é unha mágoa, que os 
representantes do Partido 
Socialista non fixeran nin unha 
soa achega ao Plan Municipal de 
emprego, ainda que tampouco nos 
sorprende demasiado. 
 
 
Nós compartimos a situación de 
excepcionalidade que acaba de 
describir a representante do 
Bloque Nacionalista Galego, 
respecto da situación de 
desemprego na xuventude, que 
efectivamente rolda 
aproximadamente un 40%. Hai 
que ter en conta, que vimos dun 
histórico de desinversión en 
Educación Pública e tamén, dun 
histórico de sucesivas reformas 
laboráis, que acabaron por 
cristalizar nun  sistema, que 
podemos chamar dual, no que 
existe unha diferenza en canto aos 
dereitos que outorgan os contratos 
laboráis, conforme á relación de 
idade. É dicir a xente nova adoita 
ter contratos moitísimos máis 
precarios que a xente dunha 
maioría de idade. Isto non é só 
unha cuestión de ter emprego, 
senón que tipo de contrato tes.  
 
 
Estamos nunha situación, que se 
considera emprego, 
estadísticamente, 40 horas 
traballadas ao mes. Non podemos 
pensar se en realidade estamos 

iniciativas neste ámbito que agora 
consideran tan importante, e 
tamén é unha mágoa, que os 
representantes do Partido 
Socialista non fixeran nin unha 
soa achega ao Plan Municipal de 
emprego, ainda que tampouco 
sorpréndenos demasiado. 
 
Nós compartimos a situación de 
excepcionalidade que acaba de 
describir a representante do 
Bloque Nacionalista Galego, 
respecto da situación de 
desemprego na xuventude, que 
efectivamente rolda 
aproximadamente un 40%. Hai 
que ter en conta que vimos dun 
histórico de desinversión en 
Educación Pública e tamén, dun 
histórico de sucesivas reformas 
laboráis, que acabaron por 
cristalizar nun  sistema, que 
podemos chamar dual, no que 
existe unha diferenza en canto aos 
dereitos que outorgan os 
contratos laboráis, conforme á 
relación de idade. É dicir a xente 
nova adoita ter contratos 
moitísimos máis precarios que a 
xente dunha maioría de idade. 
Isto non é só unha cuestión de ter 
emprego, senón que tipo de 
contrato tes.  
 
Estamos nunha situación, que se 
considera emprego, 
estadísticamente, 40 horas 
traballadas ao mes. Non podemos 
pensar se en realidade estamos 
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falando de emprego con este tipo 
de salarios e de condicións. 
 
Bueno, en defintiva, nós o que 
dicimos é, por suposto, apoiamos 
esta medida, que ademais 
entendemos, que boa parte destas 
medidas están contempladas (…) 
principal de emprego, porque a 
máis importante delas que é a do 
fondo de garantía xuvenil, que 
está asociado a unha subvención 
da comunidade europea dos 
fondos FEDER de 1.000.000 de 
euros, digamos que é o maior 
inversión que imos realizar en 
materia de formación, de cursos 
de formación de emprego e de 
aopio ao emprego xuvenil.  
 
Efectivamente, este ano xa, a 
primeira área de compromiso nos 
plans de formación de emprego. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
 
Procedemos á votación da 
moción.  
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA). 
 
Seguidamente por la Presidencia 

falando de emprego con este tipo 
de salarios e de condicións. 
 
Bo, en defintiva, nós o que 
dicimos é, por suposto, apoiamos 
esta medida, que ademais 
entendemos, que boa parte destas 
medidas están contempladas (…) 
principal de emprego, porque a 
máis importante delas que é a do 
fondo de garantía xuvenil, que 
está asociado a unha subvención 
da comunidade europea dos 
fondos FEDER de 1.000.000 de 
euros, digamos que é o maior 
investimento que imos realizar en 
materia de formación, de cursos 
de formación de emprego e de 
aopio ao emprego xuvenil. 
 
Efectivamente, este ano xa, a 
primeira área de compromiso nos 
plans de formación de emprego. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
 
Procedemos á votación da 
moción.  
 
Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA). 
 
Seguidamente pola presidencia 
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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). 
 
Vota a favor  el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas  Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Quede polo tanto aprobada a 
moción por unanimidade. 
 
28 – Moción sobre  medidas 
para atajar el desempleo 
juvenil. 

Acuerdo 
 

1) El Pleno del Ayuntamiento de 
A Coruña demanda de la Xunta de 

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). 
 
Vota a favor  o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (8 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas  Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Quede polo tanto aprobada a 
moción por unanimidade. 
 
28 - Moción sobre  medidas para 
atallar o desemprego xuvenil. 
 

Acordo 
 

1) O Pleno do Concello da 
Coruña demanda da Xunta da 
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la Galicia elaboración y desarrollo 
de medidas reales para la creación 
de empleo digno para la juventud, 
en colaboración con este 
Ayuntamiento y otros agentes 
sociales.  
 
 
2 ) El Pleno del Ayuntamiento de 
A Coruña insta al Gobierno    
municipal a: 
 
a) Elaborar un Plan de Empleo 
Juvenil específico destinado a la 
juventud en coordinación con 
otras administraciones y agentes 
sociales, con el objetivo de parar 
la emigración juvenil y posibilitar 
el regreso de las personas jóvenes 
que ya emigraron en los últimos 
años. Este Plan recogerá, entre 
otras medidas, las siguientes: 
 
-Impulso de la creación de una red 
municipal de empleabilidad para 
gente joven. Coordinación con el 
Servicio Público de Empleo en la 
gestión de las ofertas de trabajo. 
 
-Potenciación de las industrias 
vinculadas a la lengua y cultura 
gallegas, que además de ser los 
valores más representativos de 
nuestra identidad, crean valor 
añadido y por lo tanto empleo ya 
que vienen dando muestras en los 
últimos años de un gran 
dinamismo. La convocatoria de 
premios, bolsas y certámenes son 
instrumentos que se pueden 

Galiza elaboración e 
desenvolvemento de medidas 
reais para a creación de emprego 
digno para a mocidade, en 
colaboración con este Concello e 
outros axentes sociais.  
 
 
2) O Pleno do Concello da 
Coruña insta ao Goberno 
municipal a: 
 
a) Elaborar un Plan de Emprego 
Xuvenil específico destinado á 
mocidade en coordinación con 
outras administracións e axentes 
sociais, co obxectivo de parar a 
emigración xuvenil e posibilitar o 
regreso das persoas mozas que xa 
emigraron nos últimos anos. Este 
Plan recollerá, entre outras 
medidas, as seguintes: 
 
-Impulso da creación dunha rede 
municipal de empregabilidade 
para xente moza. Coordinación 
co Servizo Público de Emprego 
na xestión das ofertas de traballo. 
 
-Potenciación das industrias 
vinculadas á lingua e cultura 
galegas, que ademais de ser os 
valores máis representativos da 
nosa identidade, crean valor 
engadido e polo tanto emprego xa 
que veñen dando mostras nos 
últimos anos dun grande 
dinamismo. A convocatoria de 
premios, bolsas e certames son 
instrumentos que se poden 
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emplear para esto. 
 
-Creación, en colaboración con la 
Universidad de A Coruña, de 
bolsas destinadas a titulad@s 
superiores, para ejecutar proyectos 
de especialización, exportación e 
innovación de la economía local. 
 
 
-Apoyo de proyectos 
emprendedores de gente joven 
dándole cabida en los viveros de 
empleo gestionados por el 
Ayuntamiento y también a través 
del acompañamiento del 
desarrollo desde el inicio, creando 
espacios gratuitos de coworking 
para la juventud, donde convivan 
diversas culturas profesionales 
con las que obtener sinergias. 
 
 
b) Reservar una partida 
económica suficiente para la 
elaboración y puesta en marcha de 
este Plan de Empleo Juvenil en los 
presupuestos de 2016. 
 
c) Aplicar las Instrucciones sobre 
contratación pública, en especial 
en lo que tiene que ver con el 
empleo de la juventud. 
 
d) Recoger en los pliegos del 
concurso de adjudicación de los 
puestos de los mercados 
municipales la valoración de 
proyectos elaborados por gente 
nueva. 

empregar para isto. 
 
-Creación, en colaboración coa 
Universidade da Coruña, de 
bolsas destinadas a titulad@s 
superiores, para executar 
proxectos de especialización, 
exportación e innovación da 
economía local. 
 
-Apoio de proxectos 
emprendedores de xente moza 
dándolle cabida nos viveiros de 
emprego xestionados polo 
Concello mais tamén a través do 
acompañamento do 
desenvolvemento desde o inicio, 
creando espazos gratuítos de 
coworking para a mocidade, onde 
convivan diversas culturas 
profesionais coas que obter 
sinerxias. 
 
b) Reservar unha partida 
económica suficiente para a 
elaboración e posta en marcha 
deste Plan de Emprego Xuvenil 
nos orzamentos de 2016. 
 
c) Aplicar as Instrucións sobre 
contratación pública, en especial 
no que ten a ver co emprego da 
mocidade. 
 
d) Recoller nos pregos do 
concurso de adxudicación dos 
postos dos mercados municipais a 
valoración de proxectos 
elaborados por xente nova  
 



 
 
 
 
 
 
 

- 124 - 
 

 
 

 
Intervenciones  

 
Presidencia 
 
A continuación moción do Bloque 
Nacionalista Galego sobre 
cumprimento real e efectivo  da 
carta europea das linguas 
rexionais e minorizadas. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira 
para proceder á lectura da parte 
dispositiva da moción. 
 
Terceira.- Moción del Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas sobre el  cumplimiento 
real y efectivo  de la carta 
europea de las lenguas 
regionales y minorizadas. 
 
Señora Veira González 
 
O Grupo Municipal do BNG, 
solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción do seguinte 
acordo: 
 
1. O Concello da Coruña 
manifesta o seu compromiso coa 
Carta Europea das Linguas 
Rexionais e Minorizadas, tratado 
internacional que garante os 
dereitos lingüísticos, 
nomeadamente en relación á 
lingua galega como lingua propia 
e oficial de Galiza. 
 

 
Intrervencións 

 
Presidencia 
 
A continuación moción do Bloque 
Nacionalista Galego sobre 
cumprimento real e efectivo  da 
carta europea das linguas 
rexionais e minorizadas. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira 
para proceder á lectura da parte 
dispositiva da moción. 
 
Terceira.- Moción do Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas sobre  o cumprimento 
real e efectivo  da carta europea 
das linguas rexionais e 
minorizadas. 
 
Señora Veira González 
 
O Grupo Municipal do BNG, 
solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción do seguinte 
acordo 
 
1. O Concello da Coruña 
manifesta o seu compromiso coa 
Carta Europea das Linguas 
Rexionais e Minorizadas, tratado 
internacional que garante os 
dereitos lingüísticos, 
nomeadamente en relación á 
lingua galega como lingua propia 
e oficial de Galicia. 
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A las dieciocho horas y 
cincuenta y tres minutos, se 
ausentan del Salón de Sesiones 
las señoras  Freire Vázquez y 
Gallego Neira. 
 
2.Instar á Xunta de Galiza a: 
 
-Cumprir con todas as 
recomendacións do Consello de 
Ministros e do Comité de 
Expertos do Consello de Europa, e 
esixir do Estado Español a 
aplicación real dos seus 
compromisos en relación coa 
Carta, tal e como indica o 
Consello de Ministros. 
 
-Dar os pasos necesarios para 
cumprir co sinalado na línea 640 
do informe que afirma que o 
decreto 79/2010 de plurilingüismo 
contradí o estabelecido na Carta, e 
o punto 5º da resolución do 
Consello de Ministros, onde sinala 
que a introdución dunha terceira 
lingua no ensino non pode afectar 
negativamente á propia. 
 
 
-Elaborar de maneira ampla e 
consensuada un novo decreto para 
o uso do galego no ensino, que 
atenda aos principios de 
normalización lingüística, e 
acorde co sinalado na Carta 
Europea. 
 
-Que mentres non se elabora o 
novo decreto, modifique o actual 

Ás dezaoito horas e cincuenta e 
tres minutos, auséntanse do 
Salón de Sesións as señoras  
Freire Vázquez e Gallego Neira. 
 
 
2.Instar á Xunta de Galicia a: 
 
-Cumprir con todas as 
recomendacións do Consello de 
Ministros e do Comité de 
Expertos do Consello de Europa, 
e esixir do Estado español a 
aplicación real dos seus 
compromisos en relación coa 
Carta, tal e como indica o 
Consello de Ministros. 
 
-Dar os pasos necesarios para 
cumprir co sinalado na línea 640 
do informe que afirma que o 
decreto 79/2010 de 
plurilingüismo contradí o 
estabelecido na Carta, e o punto 
5º da resolución do Consello de 
Ministros, onde sinala que a 
introdución dunha terceira lingua 
no ensino non pode afectar 
negativamente á propia. 
 
-Elaborar de maneira ampla e 
consensuada un novo decreto 
para o uso do galego no ensino, 
que atenda aos principios de 
normalización lingüística, e 
acorde co sinalado na Carta 
Europea. 
 
-Que mentres non se elabora o 
novo decreto, modifique o actual 
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derrogando os artigos que poñen 
límites ao uso do galego nas aulas, 
como as porcentaxes máximas de 
materias a impartir en galego nos 
centros e a prohibición de impartir 
na nosa lingua as materias 
científico-técnicas ou 
matemáticas. 
 
-Garantir unha oferta ampla de 
liñas de ensino infantil en galego 
en todas as vilas e cidades. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos ao debate da moción.  
 
Ten a palabra, de novo, dona Avia 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Esta non é a primeira vez que o 
Consello, bueno, o Consello 
Europeo lle di ao Estado Español 
que está incumprindo a Carta 
Europea das Linguas Rexionais ou 
Minoritarias que, como indiquei 
antes, é un tratado internacional, 
que no momento  en que o Estado 
Español suscribe pasa a ser…, ou 
a formar parte, digamos, do corpo 
lexislativo do propio Estado 
Español e, polo tanto, de obrigado 
cumprimento.  
 

derrogando os artigos que poñen 
límites ao uso do galego nas 
aulas, como as porcentaxes 
máximas de materias a impartir 
en galego nos centros e a 
prohibición de impartir na nosa 
lingua as materias científico-
técnicas ou matemáticas. 
 
-Garantir unha oferta ampla de 
liñas de ensino infantil en galego 
en todas as vilas e cidades. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos ao debate da moción.  
 
Ten a palabra, de novo, dona 
Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Esta non é a primeira vez que o 
Consello, bo, o Consello Europeo 
lle di ao Estado Español que está 
incumprindo a Carta Europea das 
Linguas Rexionais ou 
Minoritarias que, como indiquei 
antes, é un tratado internacional, 
que no momento  en que o Estado 
Español subscribe pasa a ser…, 
ou a formar parte, digamos, do 
corpo lexislativo do propio 
Estado Español e, polo tanto, de 
obrigado cumprimento.  
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Digo que non é a primeira vez que 
lle chama a atención o Consello  
Europeo ao Estado Español, 
porque xa en 2012, vai facer catro 
anos, xa indicaba, pois, que non se 
estaba efectivamente cumprindo 
os artigos que se… bueno, que 
recolle esta Carta Europea de 
Linguas Rexionais ou 
minoritarias. E no momento en 
que se adheriu, ou no momento en 
que o Estado Español decidiu 
subscribir esta Carta, 
comprometeuse a cumprir os seus 
artigos e contribuir a manter e 
desevolver a riqueza cultural de 
Europa e as súas tradicións e o 
recoñecemento das Linguas 
Rexionais ou Minoritarias como 
expresión da riqueza cultural. E 
como primeiros obxectivos na 
Carta, hai que sinalar que figuran, 
pois, ao respecto da área 
xeográfica de cada lingua, de cada 
lingua, fóra das fronteiras 
administrativas, accións para 
promover, facilitar e protexer o 
seu uso, así como facilitar o seu 
ensino.  
 
E precisamente, no ensino está 
unha das cuestións nas que lle 
chama a atención é o Consello 
Europeo ao Estado Español. E lle 
di que o decreto que aprobou en 
2010, o decreto 79/2010 de 
Plurilingüismo que se chama, que 
lle deu por chamar así ao señor 
Feijoo, pois, incumpre o que se 
conten na Carta Europea das 

Digo que non é a primeira vez 
que lle chama a atención o 
Consello  Europeo ao Estado 
Español, porque xa en 2012, vai 
facer catro anos, xa indicaba, 
pois, que non se estaba 
efectivamente cumprindo os 
artigos que se… bo, que recolle 
esta Carta Europea de Linguas 
Rexionais ou minoritarias. E non 
momento en que se adheriu, ou no 
momento en que o Estado 
Español decidiu subscribir esta 
Carta, comprometeuse a cumprir 
os seus artigos e contribuír a 
manter e desevolver a riqueza 
cultural de Europa e as súas 
tradicións e o recoñecemento das 
Linguas Rexionais ou 
Minoritarias como expresión da 
riqueza cultural. E como 
primeiros obxectivos na Carta, 
hai que sinalar que figuran, pois, 
ao respecto da área xeográfica de 
cada lingua, de cada lingua, fóra 
das fronteiras administrativas, 
accións para promover, facilitar e 
protexer o seu uso, así como 
facilitar o seu ensino.  
 
E precisamente, no ensino está 
unha das cuestións nas que lle 
chama a atención é o Consello 
Europeo ao Estado Español. E lle 
di que o decreto que aprobou en 
2010, o decreto 79/2010 de 
Plurilingüismo que se chama, que 
lle deu por chamar así ao señor 
Feijoo, pois, incumpre o que se 
conten na Carta Europea das 
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Linguas Rexionais ou 
Minoritarias, e Galiza e, así o 
denunciaron, de feito ,no seu 
momento, pois,  algúns xuristas, 
incluso xuices do noso país, que 
se estaba incumprindo con ese 
decreto, a propia Carta Europea 
das Linguas Rexionais ou 
Minoritarias e, polo tanto, a 
lexislación subscrita polo Estado 
Español.  
 
Como digo, non era a primeira 
vez. Este 21 de xaneiro faise 
público o 4º informe da avaliación 
do cumprimento da Carta Europea 
das Linguas Rexionais e 
Minoritarias, que foi elaborado 
polo Comité Internacional de 
Expertos e facianse públicas as 
recomendacións do Consello de 
Ministros e do Consello de 
Europa ao Estado Español. Nesas 
recomendacións o Comité de 
expertos e o Consello de 
Ministros sinalan os aspectos que 
cómpre correxir para o 
cumprimento efectivo das 
garantías que o Estado Español e a 
propia Xunta de Galiza se 
comprometeron ao cumprir, ou a 
ratificar a Carta en 2001. E eses 
compromisos son os que, os 
que… e esas recomendacións son 
as que recollemos na nosa moción 
e que deben de ser cumpridas, 
tanto pola Xunta de Galiza, en 
especial no que se refire ao 
Decreto de Plurilingüismo,   pero 
tamén polo Estado Español.  

Linguas Rexionais ou 
Minoritarias e Galicia e, así o 
denunciaron, de feito, no seu 
momento, pois,  algúns xuristas, 
incluso xuices do noso país, que 
se estaba incumprindo con ese 
decreto, a propia Carta Europea 
das Linguas Rexionais ou 
Minoritarias e, polo tanto, a 
lexislación subscrita polo Estado 
Español.  
 
Como digo, non era a primeira 
vez. Este 21 de xaneiro faise 
público o 4º informe da 
avaliación do cumprimento da 
Carta Europea das Linguas 
Rexionais e Minoritarias, que foi 
elaborado polo Comité 
Internacional de Expertos e 
facianse públicas as 
recomendacións do Consello de 
Ministros e do Consello de 
Europa ao Estado Español. Nesas 
recomendacións o Comité de 
expertos e o Consello de 
Ministros sinalan os aspectos que 
cómpre correxir para o 
cumprimento efectivo das 
garantías que o Estado Español e 
a propia Xunta de Galicia se 
comprometeron ao cumprir, ou a 
ratificar a Carta en 2001. E eses 
compromisos son os que, os que… 
e esas recomendacións son as que 
recollemos na nosa moción e que 
deben de ser cumpridas, tanto 
pola Xunta de Galicia, en especial 
no que se refire ao Decreto de 
Plurilingüismo,   pero tamén polo 
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Porque realmente a subscripción 
desta carta, pois, non modificou o 
status quo ou  o status das linguas 
no Estado, máis que apenas en 
Navarra e nalgún momento, pero 
no resto do Estado Español 
seguimos na mesma situación. 
Entón para que se subscriben 
tratados internacionais, se despois 
non se van a cumprir. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Grazas. 
 
Para non abondar no que acaba de 
dicir a representante do BNG, 
exactamente, porque non se 
cumpren os tratados que se 
firman, eu quixera poñerlle cifras 
a estes incumprimentos e, sobre 
todo, a esta ocultación de datos 
que se ven facendo, cada vez que 
se elabora un informe, por parte 
da carta Europea das Linguas 
Minoritarias. 
 
En Europa existen 40 billóns de 
persoas que están, que falan, que 
empregan, ou ben na súa vida 
cotidiana, ou na vida profesional, 

Estado Español. 
 
Porque realmente a subscripción 
desta carta, pois, non modificou o 
status quo ou  o status das linguas 
no Estado, máis que apenas en 
Navarra e nalgún momento, pero 
no resto do Estado Español 
seguimos na mesma situación. 
Entón para que se subscriben 
tratados internacionais, se 
despois non se van  cumprir. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Grazas. 
 
Para non abondar no que acaba 
de dicir a representante do BNG, 
exactamente, porque non se 
cumpren os tratados que se 
asinan, eu quixera poñerlle cifras 
a estes incumprimentos e, sobre 
todo, a esta ocultación de datos 
que ven facendo, cada vez que se 
elabora un informe, por parte da 
carta Europea das Linguas 
Minoritarias. 
 
En Europa existen 40 billóns de 
persoas que están, que falan, que 
empregan, ou ben na súa vida 
cotiá, ou na vida profesional, 
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linguas minoritarias; 30 delas 
están en período de extinción, é 
dicir, vaise perder un patrimonio 
inmaterial. E curioso como cada 
vez que vemos, pois, unha perda 
material, ben seña dun patrimonio 
arquitectónico, escultórico, 
artístico, calquera país temos esa 
sensación de perda e, sen 
embargo, cando estamos falando 
da lingua propia, non temos 
ningún respecto para o que poda 
ser, non digo a fala en xeral, o 
emprego dela como uso xeral, 
senón a conservación do que é un 
patrimonio cultural e, polo tanto, 
un valor engadido a todo o que 
supón, no só as emocións dun 
país, senón a propia economía. 
 
Precisamente este tratado que 
podía, ao mellor, pensar que 
estamos falando das emocións 
dunha lingua o que trata de 
preservar é precisamente esa valía 
que ten, esas linguas minoritarias 
que nos fan diferentes, que nos 
fan exóticos, por se podemos 
entendelo dalgunha forma, que 
nos fan atractivos na meirande 
parte da nosa vida, ademais da 
propia emoción e do propio sentir, 
que cada un ten coa súa propia 
lingua. 
 
Pero, poñendo tamén números a 
este incumprimento que se ven 
facendo, e sobre todo, insisto, a 
non publicación dos datos exactos 
dos que estamos incurrindo, todos 

linguas minoritarias; 30 delas 
están en período de extinción, é 
dicir, vaise perder un patrimonio 
inmaterial. E curioso como cada 
vez que vemos, pois, unha perda 
material, ben sexa dun patrimonio 
arquitectónico, escultórico, 
artístico, calquera país temos esa 
sensación de perda e, sen 
embargo, cando estamos falando 
da lingua propia, non temos 
ningún respecto para o que poida 
ser, non digo a fala en xeral, o 
emprego dela como uso xeral, 
senón a conservación do que é un 
patrimonio cultural e, polo tanto, 
un valor engadido a todo o que 
supón, non só as emocións dun 
país, senón a propia economía. 
 
Precisamente este tratado que 
podía, ao mellor, pensar que 
estamos falando das emocións 
dunha lingua o que trata de 
preservar é precisamente esa 
valía que ten, esas linguas 
minoritarias que nos fan 
diferentes, que nos fan exóticos, 
por poder entendelo dalgunha 
forma, que nos fan atractivos na 
meirande parte da nosa vida, 
ademais da propia emoción e do 
propio sentir, que cada un ten coa 
súa propia lingua. 
 
Pero, poñendo tamén números a 
este incumprimento que ven 
facendo, e sobre todo, insisto, a 
non publicación dos datos exactos 
dos que estamos incurrindo, todos 
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os fondos económicos que se 
destinaban para a produción, para 
a conservación… 
 
A las diecinueve horas   se 
ausenta del Salón de Sesiones la 
señora García Gómez. 
 
… da lingua en Galiza, caeron o 
setenta e tres por cento nos 
últimos anos, desde a entrada do 
Goberno Popular da man do señor 
Feijoo. 
 
Non só se estableceron esas loitas 
fraticidas con respecto a lingua, 
cando o panorama en Galicia tiña 
un pasar, e tiña, bueno,  todo un 
camiño por diante que facer, pero 
sobre todo, tiña unha convivencia, 
non só desas linguas fraticidas  
con respecto a lingua, senón que 
se deixaron de promover ese 
patrimonio cultural que, insisto, 
fainos diferentes. 
 
E moitas veces xa non é cuestión 
de números. Eu quero facer unha 
chamada con respecto ao que no 
ano 2005 se pon en marcha, no 
goberno de Emilio Pêrez Touriño 
e se fala das Galescolas. Bueno, 
pois, algo tan ridículo como 
chegar ao goberno e facer unha 
utilización, un emprego da lingua 
e chamarlles  “la gallina azul”. 
Bueno, pois, a veces, non é 
cuestión tampouco de números, es 
cuestión de saber que se pode 
estar entrando nun terreo dunha 

os fondos económicos que se 
destinaban para a produción, 
para a conservación… 
 
Ás dezanove horas  auséntase do 
Salón de Sesións a señora García 
Gómez. 
 
…da lingua en Galicia, caeron o 
setenta e tres por cento nos 
últimos anos, desde a entrada do 
Goberno Popular da man do 
señor Feijoo. 
 
Non só se estableceron esas loitas 
fraticidas con respecto a lingua, 
cando o panorama en Galicia tiña 
un pasar, e tiña, bo,  todo un 
camiño por diante que facer, pero 
sobre todo, tiña unha convivencia, 
non só desas linguas fraticidas  
con respecto a lingua, senón que 
se deixaron de promover ese 
patrimonio cultural que, insisto, 
fainos diferentes. 
 
E moitas veces xa non é cuestión 
de números. Eu quero facer unha 
chamada con respecto ao que no 
ano 2005 ponse en marcha, no 
goberno de Emilio Pêrez Touriño 
e se fala das Galescolas. Bo, pois, 
algo tan ridículo como chegar ao 
goberno e facer unha utilización, 
un emprego da lingua e 
chamarlles  “a galiña azul”. Bo, 
pois, ás veces, non é cuestión 
tampouco de números, é cuestión 
de saber que se pode estar a 
entrar nun terreo dunha 
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manipulación política, neste caso, 
en donde nos vai a afastar 
precisamente deses acordos que se 
fan en Europa e que ten por 
norma, levarnos a un bo fin.  
 
Así que, desde a medida, que 
desde un concello un pode pedir 
que isto se cumpra e que se 
cumpra con esa preservación da 
lingua, apoiamos esta moción e 
esperemos que teña un bo 
resultado. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Bueno. 
 
Supongo que eso lo debatirían 
unas veces, porque Avia tiene 
especial interés en esto, de hecho, 
lo demandan sus bases, supongo. 
Pero yo le voy a contestar 
directamente con el decreto 
79/2010 de 20 de mayo para o 
Plurilingüismo no Ensino non 
Universitario de Galicia  y, luego 
concretaremos ciertas cosas. 
 
Dice en el preámbulo ya, que  as 
linguas constitúen un elemento 
básico de entidade cultural e 
representan un valor fundamental 

manipulación política, neste caso, 
onde nos vai afastar precisamente 
deses acordos que se fan en 
Europa e que ten por norma, 
levarnos a un bo fin.  
 
Así que, desde a medida, que 
desde un concello un pode pedir 
que isto se cumpra e que se 
cumpra con esa preservación da 
lingua, apoiamos esta moción e 
esperemos que teña un bo 
resultado. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Bo. 
 
Supoño que iso o debaterían 
unhas veces, porque Avia ten 
especial interese nisto, de feito, o 
demandan as súas bases, supoño. 
Pero eu voulle contestar 
directamente co decreto 79/2010 
do 20 de maio para o 
Plurilingüismo no Ensino non 
Universitario de Galicia  e, logo 
concretaremos certas cousas. 
 
Di no preámbulo xa, que  as 
linguas constitúen un elemento 
básico de entidade cultural. es 
representan un valor fundamental 
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de cohesión dunha comunidade. O 
artigo 3 da Constitución Española 
establece no seu punto primeiro 
que o castelán e a lingua oficial do 
Estado e no punto 2º que as 
demais linguas españolas serán 
tamén oficiais nas respectivas 
Comunidades Autónomas, 
dacordo cos seus Estatutos e 
sinala que a lingua é un 
patrimonio cultural que será 
obxecto de especial respecto e  
protección.  
 
O Estatuto de Autonomía de 
Galicia, no seu artigo 5º, define o 
galego como lingua propia de 
Galicia e dispón que os idiomas 
galego e castelán son oficiais en 
Galicia e que todos teñen o dereito 
de coñecelos  e úsalos. Así mesmo 
establece que os poderes públicos 
de Galicia potenciarán o emprego 
do galego en todos os planos da 
vida pública, cultural e 
informativa e que disporán dos 
medios necesarios para facilitar o 
seu coñecemento.  
 
Ademais a realidade social 
Europea en que vivimos, nun 
contexto de globalización e 
mobilidade laboral, sitúanos nun 
espacio internacional de 
plurilingüismo. Tamén quixera 
dicir que en xuño de 2009 a Xunta 
de Galicia,… 
 
A las diecinueve horas y tres 
minutos,  se ausenta del Salón 

de cohesión dunha comunidade. 
O artigo 3 da Constitución 
Española establece no seu punto 
primeiro que o castelán e a lingua 
oficial do Estado e no punto 2º 
que as demais linguas españolas 
serán tamén oficiais nas 
respectivas Comunidades 
Autónomas, dacordo cos seus 
Estatutos e sinala que a lingua é 
un patrimonio cultural que será 
obxecto de especial respecto e  
protección.  
 
O Estatuto de Autonomía de 
Galicia, no seu artigo 5º, define o 
galego como lingua propia de 
Galicia e dispón que os idiomas 
galego e castelán son oficiais en 
Galicia e que todos teñen o 
dereito de coñecelos  e úsaos. Así 
mesmo establece que os poderes 
públicos de Galicia potenciarán o 
emprego do galego en todos os 
planos da vida pública, cultural e 
informativa e que disporán dos 
medios necesarios para facilitar o 
seu coñecemento.  
 
Ademais a realidade social 
Europea en que vivimos, nun 
contexto de globalización e 
mobilidade laboral, sitúanos nun 
espazo internacional de 
plurilingüismo. Tamén quixera 
dicir que en xuño de 2009 a Xunta 
de Galicia,… 
 
Ás dezanove horas e trs minutos,  
auséntase do Salón de Sesións o 
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de Sesiones el señor Varela 
Gómez. 
 
… a través da Consellería de 
Educación e Ordenación 
Universitaria, realizou unha 
consulta ás familias do alumnado 
matriculado no sistema educativo 
non universitario. Os resultados 
puxeron de manifesto a 
necesidade de revisar o marco 
legal que regula as linguas 
comunais vehiculares do ensino, 
advertiron da relevancia 
outorgada ao aprendizaxe do 
inglés ao lado das dúas linguas 
oficiais, e de aposta da sociedade 
galega por unha presenza 
equitativa das dúas linguas oficias 
nun sistema educativo plurilingüe.  
 
 
Dito isto, analicemos o que 
vostede pide. 
 
Ben. A OCDE, tamén quere dicir, 
tamén, ten unhos informes moi 
consecuentes con respecto a isto. 
O que pasa é que a OCDE, en tal 
caso, a vostede non lle interese. 
Non esta derrogada porque haberá 
50.000 informes e vostedes 
sempre van a estar en contra,  
independentemente do que diga o 
decreto. Vostedes sempre estarán 
en contra, sempre e cando non 
sexa o seu. 
 
E señora Longueira, no es “gallina 
azul”, é  “galiña azul”. Tampoco 

señor Varela Gómez. 
 
 
…a través da Consellería de 
Educación e Ordenación 
Universitaria, realizou unha 
consulta ás familias do alumnado 
matriculado no sistema educativo 
non universitario. Os resultados 
puxeron de manifesto a 
necesidade de revisar o marco 
legal que regula as linguas 
comunais vehiculares do ensino, 
advertiron da relevancia 
outorgada ao aprendizaxe do 
inglés ao lado das dúas linguas 
oficiais, e de aposta da sociedade 
galega por unha presenza 
equitativa das dúas linguas 
oficias nun sistema educativo 
plurilingüe.  
 
Dito isto, analicemos o que 
vostede pide. 
 
Ben. A OCDE, tamén quere dicir, 
tamén, ten unhos informes moi 
consecuentes con respecto a isto. 
O que pasa é que a OCDE, en tal 
caso, a vostede non lle interese. 
Non esta derrogada porque 
haberá 50.000 informes e 
vostedes sempre van estar en 
contra,  independentemente do 
que diga o decreto. Vostedes 
sempre estarán en contra, sempre 
e cando non sexa o seu. 
 
E señora Longueira, non é 
“galliña azul”, é  “galiña azul”. 
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eran Galli-escolas, Galli-escuelas, 
eran Galescolas. 
 
Ben. Dicindo isto, xa que vostede 
di que as normas son de obrigado 
cumprimento e eu tamén o digo, 
tamén, quixera matizar, que sería 
bo, que o fixera mirar. Porque 
vostede toma ao cargo, como 
outros membros que fixeron aquí 
de Marea, do seu acta de 
concelleira, por imperativo legal, 
nese proceso constituinte, que non 
se sabe donde vamos, nin a donde 
quen, nin da Constitución do 78, 
nin do Estatuto de Galicia que, 
supoño, que tampouco lle valerá, 
pero, bueno, xa de paso que 
falamos do obrigado 
cumprimento, non fan caso á 
Constitución, non fan caso ao 
Estatuto de  Autonomía, porque 
non lles gusta, non o fixeron 
vostedes, porque cando nacen 
vostedes e cando nace o mundo, 
todo o que había antes non naceu, 
non existía, e o curioso é, que á 
Real Academia Galega tampouco 
lle fan caso. É que vostedes son a 
pera, ou sea, diga, señora Avia, 
póñase vostede de presidenta e 
faga o que queira, xa. 
 
Voulle ler un escrito da Real 
Academia Galega, xa, para que 
vostede nese obrigado 
cumprimento, o que quere dicir 
que llo mandamos á Xunta de 
Galicia por escrito. Non sabemos 
a quen  lla temos que mandar. 

Tampouco eran Galli-escolas, 
Galli-escolas, eran Galescolas. 
 
Ben. Dicindo isto, xa que vostede 
di que as normas son de obrigado 
cumprimento e eu tamén o digo, 
tamén, quixera matizar, que sería 
bo, que o fixera mirar. Porque 
vostede toma ao cargo, como 
outros membros que fixeron aquí 
de Marea, do seu acta de 
concelleira, por imperativo legal, 
nese proceso constituinte, que non 
se sabe onde imos, nin onde quen, 
nin da Constitución do 78, nin do 
Estatuto de Galicia que, supoño, 
que tampouco lle valerá, pero, bo, 
xa de paso que falamos do 
obrigado cumprimento, non fan 
caso á Constitución, non fan caso 
ao Estatuto de Autonomía, porque 
non lles gusta, non o fixeron 
vostedes, porque cando nacen 
vostedes e cando nace o mundo, 
todo o que había antes non naceu, 
non existía, e o curioso é, que á 
Real Academia Galega tampouco 
lle fan caso. É que vostedes son a 
pera, ou sexa, diga, señora Avia, 
póñase vostede de presidenta e 
faga o que queira, xa. 
 
 
Voulle ler un escrito da Real 
Academia Galega, xa para que 
vostede nese obrigado 
cumprimento o que quere dicir 
que llo mandamos á Xunta de 
Galicia por escrito. Non sabemos 
a quen  lla temos que mandar. 
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Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
…En resposta ao seu… 
 
Sí. 
 
Disculpe un minuto Alcalde. 
 
En resposta ao seu escrito de data 
19 de setembro de 2007, recibido 
na Real Academia da Lingua 
Galega o 11 de xaneiro de  2008, 
no que se solita unha aclaración 
sobre a pertinencia ortográfica do 
topónimo Galiza para denominar 
ao noso país, alude á modificación 
das normas ortográficas e 
morfolóxicas do 2003, a Real 
Academia Galega, no seu plenario 
do día 29 de marzo de 2008 
acordou emitir o seguinte ditame: 
 
 
“Galicia e Galiza, son formas 
históricas lexítimas galegas no 
sentido filolóxico. As dúas 
circularon na época medieval, 
pero só Galicia mantivo un uso 
ininterrumpido ao longo da 
historia da lingua oral. A 
denominación oficial do país… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Mourelo. 
 

Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
…En resposta ao seu… 
 
Si. 
 
Desculpe un minuto alcalde. 
 
En resposta ao seu escrito de data 
19 de setembro de 2007, recibido 
na Real Academia da Lingua 
Galega o 11 de xaneiro de 2008,  
non que se solita unha aclaración 
sobre a pertinencia ortográfica do 
topónimo Galiza para denominar 
ao noso país, alude á 
modificación das normas 
ortográficas e morfolóxicas do 
2003, a Real Academia Galega, 
no seu plenario do día 29 de 
marzo de 2008 acordou emitir o 
seguinte ditame: 
 
…Galicia e Galiza, son formas 
históricas lexítimas galegas no 
sentido filolóxico. As dúas 
circularon na época medieval, 
pero só Galicia mantivo un uso 
ininterrompido ao longo da 
historia da lingua oral. A 
denominación oficial do país… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Mourelo. 
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Señor Mourelo Barreiro 
 
… normativo e xuridicamente, 
lexítima é Galicia. A Coruña, 29 
de marzo de 2008” 
 
Cumpre a súa obriga. 
 
Moitas grazas. 
 
A las diecinueve horas y seis  
minutos  entra en el Salón de 
Sesiones la señora Gallego 
Neira. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Mourelo. 
 
Pola Marea Atlántica, señor 
Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si.  
 
Ola. Grazas e moi boas tardes. 
 
Nós, obviamente, imos votar a 
favor desta moción, que non é 
unha preocupación, únicamente da 
señorita Avia Veira, senón que 
afortunadamente, compartimos 
moitos. Entre outras cousas, 
porque falamos de dereitos e de 
garantías… 
 
A las diecinueve horas y seis  
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Freire 

Señor Mourelo Barreiro 
 
…normativo e xuridicamente, 
lexítima é Galicia. A Coruña, 29 
de marzo de 2008” 
 
Cumpre a súa obriga. 
 
Moitas grazas. 
 
Ás dezanove horas e seis minutos 
entra no Salón de Sesións a 
señora Gallego Neira. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Mourelo. 
 
Pola Marea Atlántica, señor 
Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si.  
 
Ola. Grazas e moi boas tardes. 
 
Nós, obviamente, imos votar a 
favor desta moción, que non é 
unha preocupación, unicamente 
da señorita Avia Veira, senón que 
afortunadamente, compartimos 
moitos. Entre outras cousas, 
porque falamos de dereitos e de 
garantías… 
 
Ás dezanove horas e seis minutos 
entra no Salón de Sesións a 
señora Freire Vázquez. 
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Vázquez. 
 
… pero tamén falamos dun 
compromiso, dun legado 
histórico, dunha riqueza 
patrimonial, dun enorme esforzo, 
que nos preceden e que para nós 
non é arqueoloxía. A lingua, a 
lingua galega, neste caso, está 
viva. Pero bueno, non son 
incompatibles as outras linguas. E 
curioso como os monolingües 
falan desas incompatibilidades.  
 
Entendemos, ademais, que 
vivimos nunha época que o 
chamado problema ou conflicto 
lingüístico, grave históricamente 
neste Concello e sometido a unha 
agresión tan artificial, como 
finalmente inane, en todo 
momento desigual, por certo, pois, 
superase hoxe pola práctica, máis 
que pola normativa. Entendemos 
que asistimos a un novo marco, 
onde esa vía da tutelaxe ou 
camiño coercitivo perden forza e 
no que a propia ordenanza sería 
xa, eu diría, un punto de chegada. 
 
 
A las diecinueve horas y siete 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora García 
Gómez. 
 
E permítame  a digresión, se 
pretendemos entre todos fraguar 
un novo modelo, conven darlle 
relevancia, naturalizar o seu uso 

 
 
…pero tamén falamos dun 
compromiso, dun legado 
histórico, dunha riqueza 
patrimonial, dun enorme esforzo, 
que nos preceden e que para nós 
non é arqueoloxía. A lingua, a 
lingua galega, neste caso, está 
viva. Pero bo, non son 
incompatibles as outras linguas. 
E curioso como os monolingües 
falan desas incompatibilidades.  
 
Entendemos, ademais, que 
vivimos nunha época que o 
chamado problema o conflito 
lingüístico, grave historicamente 
neste Concello e sometido a unha 
agresión tan artificial, como 
finalmente inane, en todo 
momento desigual, por certo, 
pois, superase hoxe pola práctica, 
máis que pola normativa. 
Entendemos que asistimos a un 
novo marco, onde esa vía da 
tutelaxe o camiño coercitivo 
perden forza e no que a propia 
ordenanza sería xa, eu diría, un 
punto de chegada. 
 
Ás dezanove horas e sete minutos 
entra no Salón de Sesións a 
señora García Gómez. 
 
 
E permítame  a digresión, 
pretendemos entre todos fraguar 
un novo modelo, conven darlle 
relevancia, naturalizar o seu uso 
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en todas as instancias. E, mese 
sentido, pois, favorece como aquí 
se fixo, cuestións como adscribir 
esta competencia á Alcaldía coa 
importancia e o realce que 
merece. Creo que son bos 
exemplos e, por iso, como, 
experiencia, mailas limitacións 
que ten este Concello, entre outras 
cousas de personal, con unha 
única persoa adscrita á 
normalización lingüística e 
incluso, todo o historial 
impositivo, analizando o 
acontecido nos últimos meses, si 
que vimos avances, dentro e fóra 
do Concello. 
 
E son moitos os asuntos 
mellorábles e nos que se traballe e  
que deben cumprirse. Como casi 
todo, cuestións de sentido común. 
Y hai moitas cousas ahí. O rueiro 
merece revisión. Ahí prazas con 
rótulos Arteixo, Mellid. Hai 
sinais, hai publicidade. Hoxe, sen 
ir máis lonxe, hai algunhas das 
mocións  que aluden a entidades 
da cidade que non respectan o 
topónimo oficial, e falo en plural, 
de entidades.  
 
A las diecinueve horas y ocho 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Varela Gómez. 
 
E, por asuntos como este, e polo 
novo marco existente, entendemos 
como pertinente, necesaria e 
importante, esta moción do 

en todas as instancias. E, mese 
sentido, pois, favorece como aquí 
se fixo, cuestións como adscribir 
esta competencia á Alcaldía coa 
importancia e o realce que 
merece. Creo que son bos 
exemplos e, por iso, como, 
experiencia, mailas limitacións 
que ten este Concello, entre 
outras cousas de persoal, cunha 
única persoa adscrita á 
normalización lingüística e 
incluso, todo o historial 
impositivo, analizando o 
acontecido nos últimos meses, si 
que vimos avances, dentro e fora 
do Concello. 
 
E son moitos os asuntos 
mellorábles e nos que se traballe 
e  que deben cumprirse. Como 
case todo, cuestións de sentido 
común. E hai moitas cousas aí. O 
rueiro merece revisión. Aí prazas 
con rótulos Arteixo, Mellid. Hai 
sinais, hai publicidade. Hoxe, sen 
ir máis lonxe, hai algunhas das 
mocións  que aluden a entidades 
da cidade que non respectan o 
topónimo oficial e falo en plural, 
de entidades.  
 
Ás dezanove horas e oito minutos 
entra no Salón de Sesións o 
señor Varela Gómez. 
 
E, por asuntos como este, e polo 
novo marco existente, entendemos 
como pertinente, necesaria e 
importante, esta moción do 
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Bloque Nacionalista Galego, polo 
que reiteramos o noso voto 
favorable.  
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la tercera moción 
del Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG/AA) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la moción 
número tres  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). 
 
Vota en contra   el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (8 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-

Bloque Nacionalista Galego, polo 
que reiteramos o noso voto 
favorable. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da terceira moción do 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG/AA) 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a moción 
número tres  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). 
 
Vota en contra   o Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (8 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
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Asembleas  Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
29 – Moción sobre el 
cumplimento real y efectivo de 
la carta europea de las lenguas  
regionales y minorizadas. 
 

Acuerdo 
 
1. El Ayuntamiento de A Coruña 
manifiesta su compromiso con la 
Carta Europea de las Lenguas 
Regionales y Minorizadas, tratado 
internacional que garantiza los 
derechos lingüísticos, 
especialmente en relación a la 
lengua gallega como lengua 
propia y oficial de Galicia. 
 
2. Instar a la Xunta de Galicia a: 
 
-Cumplir con todas las 
recomendaciones del Consejo de 
Ministros y del Comité de 
Expertos del Consejo de Europa, y 
esigir del Estado español la 
aplicación real de sus 
compromisos en relación con la 
Carta, tal y como indica el 
Consejo de Ministros. 
 
- Dar los pasos necesarios para 
cumplir con lo señalado en la 

Asembleas  Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
29 - Moción sobre o 
cumprimento real e efectivo da 
carta europea das linguas  
rexionais e minorizadas. 
 

Acordo 
 

1.O Concello da Coruña 
manifesta o seu compromiso coa 
Carta Europea das Linguas 
Rexionais e Minorizadas, tratado 
internacional que garante os 
dereitos lingüísticos, 
nomeadamente en relación á 
lingua galega como lingua propia 
e oficial de Galicia. 
 
2.Instar á Xunta de Galicia a: 
 
-Cumprir con todas as 
recomendacións do Consello de 
Ministros e do Comité de 
Expertos do Consello de Europa, 
e esixir do Estado español a 
aplicación real dos seus 
compromisos en relación coa 
Carta, tal e como indica o 
Consello de Ministros. 
 
- Dar os pasos necesarios para 
cumprir co sinalado na línea 640 
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línea 640 del informe que afirma 
que el decreto 79/2010 de 
plurilingüismo contradice lo 
establecido en la Carta, y el punto 
5º de la resolución del Consejo de 
Ministros, donde señala que la 
introducción de una tercera lengua 
en la enseñanza no puede afectar 
negativamente a la propia. 
 
- Elaborar de manera amplia y 
consensuada un nuevo decreto 
para el uso del gallego en la 
enseñanza, que atienda a los 
principios de normalización 
lingüística, y acorde con lo 
señalado en la Carta Europea. 
 
- Que mientras no se elabora el 
nuevo decreto, modifique el actual 
derogando los artículos que ponen 
límites al uso del gallego en las 
aulas, como los porcentajes 
máximos de materias a impartir en 
gallego en los centros y la 
prohibición de impartir en nuestra 
lengua las materias científico-
técnicas o matemáticas. 
 
- Garantizar una oferta amplia de 
líneas de enseñanza infantil en 
gallego en todas las villas y 
ciudades. 
 
Presidencia 
 
Mocións do Partido Socialista de 
Galicia PSOE, sobre declarar día 
de Rosalía de Castro o 24 de 
febreiro no Concello da Coruña. 

do informe que afirma que o 
decreto 79/2010 de 
plurilingüismo contradí o 
estabelecido na Carta, e o punto 
5º da resolución do Consello de 
Ministros, onde sinala que a 
introdución dunha terceira lingua 
no ensino non pode afectar 
negativamente á propia. 
 
- Elaborar de maneira ampla e 
consensuada un novo decreto 
para o uso do galego no ensino, 
que atenda aos principios de 
normalización lingüística, e 
acorde co sinalado na Carta 
Europea. 
 
- Que mentres non se elabora o 
novo decreto, modifique o actual 
derrogando os artigos que poñen 
límites ao uso do galego nas 
aulas, como as porcentaxes 
máximas de materias a impartir 
en galego nos centros e a 
prohibición de impartir na nosa 
lingua as materias científico-
técnicas ou matemáticas. 
 
- Garantir unha oferta ampla de 
liñas de ensino infantil en galego 
en todas as vilas e cidades. 
 
 
Presidencia 
 
Mocións do Partido Socialista de 
Galicia PSOE, sobre declarar día 
de Rosalía de Castro o 24 de 
febreiro no Concello da Coruña. 
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Ten a palabra para a lectura da 
moción dona Silvia Longueira. 
 
Mociones presentadas por el 
Grupo Municipal del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
Primera.- Moción sobre 
declarar día de Rosalía de 
Castro el 24 de febrero en el 
Ayuntamiento de ACoruña. 
 
Señora Longueira Castro 
 
O Grupo Municipal Socialista 
debido á simboloxía e ao 
pensamento xerado entorno á obra 
de Rosalía de Castro, así como os 
valores de entidade, culturales e 
de xénero que emanan do seu 
legado vital, presenta para o seu 
debate en Pleno a seguinte 
moción: 
 
1.-Declarar o 24 de febreiro o Día 
de Rosalía de Castro no Concello 
da Coruña 
 
2.-Emprender e apoiar a 
realización de actividades de 
promoción da obra da escritora, de 
xeito que impliquen ó conxunto 
dos veciños e veciñas do noso 
concello o 24 de febreiro. Data 
recollida oficialmente pola 
Consellería de Cultura no seu 
Calendario do Libro e da Lectura. 
Entre estas actividades, xulgamos 
de interese promover, cando 
menos as seguintes accións: 

Ten a palabra para a lectura da 
moción dona Silvia Longueira. 
 
Mocións presentadas polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Primeira.- Moción sobre declarar 
día de Rosalía de Castro o 24 de 
febreiro no Concello da Coruña. 
 
 
Señora Longueira Castro 
 
O Grupo Municipal Socialista 
debido á simboloxía e ao 
pensamento xerado na contorna á 
obra de Rosalía de Castro, así 
como os valores de entidade, 
culturais e de xénero que emanan 
do seu legado vital, presenta para 
o seu debate en Pleno a seguinte 
moción: 
 
1.-Declarar o 24 de febreiro o 
Día de Rosalía de Castro no 
Concello da Coruña 
 
2.-Emprender e apoiar a 
realización de actividades de 
promoción da obra da escritora, 
de xeito que impliquen ó conxunto 
dos veciños e veciñas do noso 
concello o 24 de febreiro. Data 
recollida oficialmente pola 
Consellería de Cultura no seu 
Calendario do Libro e da Lectura. 
Entre estas actividades, xulgamos 
de interese promover, cando 
menos as seguintes accións: 
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Pendurar nos balcóns das casas e 
das institucións bandeiras galegas, 
pancartas con versos de Rosalía 
debuxados, procurar espazos para 
realizar graffitis, murais… 
 
 
3.-Realizar unha lectura pública 
da obra rosaliana nun lugar 
destacado do Concello na que o 
alumnado dos centros escolares e 
persoas destacadas pola súa 
actividade cultural teñan o papel 
protagonista. 
 
4.-Promover, a través de 
iniciativas culturais e de xénero, 
traballos de investigación sobre 
Rosalía de Castro e a súa obra. 
 
5.- Apoiar todas as iniciativas e 
mobilizacións que se desenvolven 
ao longo do mes de febreiro para 
reinvindicar o futuro do noso 
idioma e activación de medidas a 
prol de se uso en todos os 
ámbitos. 
 
6.-Solicitar da Xunta de Galicia 
unha mudanza da política 
lingüística desenvolvida ata o 
momento e retomar o consenso e 
promover nun prazo máximo de 
seis meses mudanzas lexislativas 
substanciais guiadas pola 
activación de Política Lingüística 
en prol do galego. 
 
Presidencia 
 

Pendurar nos balcóns das casas e 
das institucións bandeiras 
galegas, pancartas con versos de 
Rosalía debuxados, procurar 
espazos para realizar graffitis, 
murais… 
 
3.-Realizar unha lectura pública 
da obra rosaliana nun lugar 
destacado do Concello na que o 
alumnado dos centros escolares e 
persoas destacadas pola súa 
actividade cultural teñan o papel 
protagonista. 
 
4.-Promover, a través de 
iniciativas culturais e de xénero, 
traballos de investigación sobre 
Rosalía de Castro e a súa obra. 
 
5.-Apoiar todas as iniciativas e 
mobilizacións que se desenvolvan 
ao longo do mes de febreiro para 
reivindicar o futuro do noso 
idioma e a activación de medidas 
a prol do seu uso en todos os 
ámbitos. 
 
6.-Solicitar da Xunta de Galicia 
unha mudanza na política 
lingüística desenvolvida até o 
momento, retomar o consenso e 
promover, nun prazo máximo de 
seis meses, mudanzas lexislativas 
substanciais guiadas pola 
activación de políticas 
lingüísticas a prol do galego. 
 
Presidencia 
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Moitas grazas, señora Longueira. 
 
Ten a palabra, de novo, para a 
defensa da moción. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Se me permite había un párrafo 
máis, debe de ser por unha 
impresión que…, últimamente 
chegou unha achega da Marea 
Atlántica, donde solicitamos 
tamén, promover a través da 
Xunta de Galicia: 
 
Instar á Xunta de Galicia na 
construcción ou na implantación 
dun Instituto de Estudios  Rosalía 
de Castro, a xeito do que se ven 
facendo, en e para a promoción do 
idioma, fóra da nosas fronteiras da 
Comunidade. 
 
Presidencia 
 
Si. 
 
Leo exactamente como está 
recollido na moción, sería o punto 
5 da moción: 
 
Instar á Xunta de Galicia á 
creación dun Instituto Rosalía de 
Castro, tal e como se recollía no 
anteproxecto da Lei do Libro, 
durante o Goberno Autonómico 
do presidente Emilio Pérez 
Touriño, que traballe na 
promoción do libro e da lingua a 
literatura galega no exterior. 

Moitas grazas, señora Longueira. 
 
Ten a palabra, de novo, para a 
defensa da moción. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Se me permite había un parágrafo 
máis, debe de ser por unha 
impresión que…, ultimamente 
chegou unha achega da Marea 
Atlántica, onde solicitamos 
tamén, promover a través da 
Xunta de Galicia: 
 
Instar á Xunta de Galicia na 
construción ou na implantación 
dun Instituto de Estudos  Rosalía 
de Castro, a xeito do que ven 
facendo, en  e para a promoción 
do idioma, fóra da nosas 
fronteiras da Comunidade. 
 
Presidencia 
 
Si. 
 
Leo exactamente como está 
recollido na moción, sería o punto 
5 da moción: 
 
Instar á Xunta de Galicia á 
creación dun Instituto Rosalía de 
Castro, tal e como se recollía no 
anteproxecto da Lei do Libro, 
durante o Goberno Autonómico 
do presidente Emilio Pérez 
Touriño, que traballe na 
promoción do libro e da lingua a 
literatura galega no exterior. 
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Señora Longueira Castro 
 
Iso é. 
 
Presidencia 
 
Ten a palabra de novo para 
proceder a defensa da moción. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Pois, un pouco a ir ao fío do que 
se falaba antes da Carta Europea, 
donde esas linguas minorizadas, 
sale, ademáis, da Asociación de 
Escritores de Lingua Galega esta 
proposta, de elevar o día 24 de 
febreiro como día de Rosalía, na 
nosa cidade.  
 
Esta moción tivo achegas do 
Bloque Nacionalista Galego e 
máis da  Marea Atlántica. Así o 
recolle nese texto final e creemos, 
como diciamos antes, un punto, 
un punto de encontro dese camiño 
que habería que iniciar para a 
conservación, inisto, sobre todo, 
conservación deste patrimonio, 
deste legado, e salientar a figura 
de Rosalía de Castro, porque, 
entre outras cousas,  na súa obra, a 
súa existencia como personaxe 
dentro das Letra Galegas, 
confluen, non só o seu 
recoñecemento  e a súa obra, 
como obra universal traspasada, 
como está, das fronteiras galegas 
es españolas, ademais de ter unha 
imaxe, representar, sobre todo esa 

Señora Longueira Castro 
 
Iso é. 
 
Presidencia 
 
Ten a palabra de novo para 
proceder a defensa da moción. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Pois, un pouco a ir ao fío do que 
se falaba antes da Carta Europea, 
onde esas linguas minorizadas, 
sae, ademáis, da Asociación de 
Escritores de Lingua Galega esta 
proposta, de elevar o día 24 de 
febreiro como día de Rosalía, na 
nosa cidade.  
 
Esta moción tivo achegas do 
Bloque Nacionalista Galego e 
máis da  Marea Atlántica. Así o 
recolle nese texto final e creemos, 
como diciamos antes, un punto, 
un punto de encontro dese camiño 
que habería que iniciar para a 
conservación, inisto, sobre todo 
conservación deste patrimonio, 
deste legado, e salientar a figura 
de Rosalía de Castro, porque, 
entre outras cousas,  na súa obra, 
a súa existencia como personaxe 
dentro das Letra Galegas, 
confluen, non só o seu 
recoñecemento  e a súa obra, 
como obra universal traspasada, 
como está, das fronteiras galegas 
é españolas, ademais de ter unha 
imaxe, representar, sobre todo 
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imaxe do xenéro da literatura, 
tanto na súa confrontación da vida 
como na súa confrontación da 
obra literaria. 
 
Cremos que ademais vaille dar á 
cidade ese pulo que se precisa 
para, bueno, dimanizar o que a 
veces, queda, pois,  un morto, 
pois, a veces,  quedan en algún 
sentido, estático no día das Letras, 
cando se fai sobre todo cun día 
festivo e cando non é un día 
activo dentro da acción cultural.  
 
 
E, sen embargo, coa celebración 
deste día, propucarmos ter, non só 
un homenaxe, E dicir, reivindicar 
a línea de traballos, a línea de 
estudo ao redor de Rosalía, 
divulgar, como díciamos antes, a 
obra e a imaxe que vai 
intrinscamente vencellada a 
Galicia e, por ende, tamén á 
cidade da Coruña, en sí  mesma e 
poñer, dalgunha maneira, o que 
diciamos antes, no mapa da 
construcción e preservación do 
patrimonio material. É un legado 
que nós consideramos, neste 
sentido, indispensable. 
 
Benvida sea esta proposta da 
Asociación de Escritores de 
Lingua Galega e bueno, eu espero 
que poda ter no só  a aprobación 
deste pleno, senón a 
representación que realmente, 
queremos que teñan as mocións 

esa imaxe do xenéro da literatura, 
tanto na súa confrontación da 
vida como na súa confrontación 
da obra literaria. 
 
Cremos que ademais vaille dar á 
cidade ese pulo que se precisa 
para, bo, dimanizar o que ás 
veces, queda, pois,  un morto, 
pois, ás veces,  quedan nalgún 
sentido, estático no día das 
Letras, cando se fai sobre todo 
cun día festivo e cando non é un 
día activo dentro da acción 
cultural.  
 
E, sen embargo, coa celebración 
deste día, propucarmos ter non só 
un homenaxe. E dicir, reivindicar 
a liña de traballos, a liña de 
estudo ao redor de Rosalía, 
divulgar, como díciamos antes, a 
obra e a imaxe que vai 
intrinscamente vencellada a 
Galicia e, polo tanto, tamén á 
cidade da Coruña, en si  mesma e 
poñer, dalgunha maneira, o que 
diciamos antes, no mapa da 
construción e preservación do 
patrimonio material. É un legado 
que nós consideramos, neste 
sentido, indispensable. 
 
Benvida sexa esta proposta da 
Asociación de Escritores de 
Lingua Galega e bo, eu espero 
que poda ter non só  a aprobación 
deste pleno, senón a 
representación que realmente, 
queremos que teñan as mocións 
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que traemos aquí a Pleno. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira. 
 
Dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Adiantar, como non podía ser 
doutra maneira, que imos a apoiar 
esta moción, tamén como Grupo 
Político que temos, pois, traído a  
Pleno, pois, outras mocións de 
semellantes características e 
tamén promovidas pola 
Asociación de escritores e 
escritoras en lingua galega. 
 
Efectivamente o 24 de febreriro 
de 2016 cúmprensen 179 anos do 
nacemento de Rosalía de Castro. 
Un día e un mes nos que é preciso 
traballar o resto do ano, pero dun 
xeito máis intenso e planificado, 
para difundir unha obra e un 
pensamento que ten un (…) 
vixencia na actualidade e que 
pode coadxuvar a recuperar o 
orgullo de quen somos e o 
recoñemento da nosa lingua, 
como expresión xenuina do pobo 
galego. 
 
Lembremos que estamos a favor, 
que estamos a falar dunha 
escritora radical, culta,  feminista 

que traemos aquí a Pleno. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira. 
 
Dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Adiantar, como non podía ser 
doutra maneira, que imos apoiar 
esta moción, tamén como Grupo 
Político que temos, pois, traído a 
Pleno,  pois, outras mocións de 
semellantes características e 
tamén promovidas pola 
Asociación de escritores e 
escritoras en lingua galega. 
 
Efectivamente o 24 de febreriro 
de 2016 cúmprensen 179 anos do 
nacemento de Rosalía de Castro. 
Un día e un mes nos que é preciso 
traballar o resto do ano, pero dun 
xeito máis intenso e planificado, 
para difundir unha obra e un 
pensamento que ten un (…) 
vixencia na actualidade e que 
pode coadxuvar a recuperar o 
orgullo de quen somos e o 
recoñemento da nosa lingua, 
como expresión xenuina do pobo 
galego. 
 
Lembremos que estamos a favor, 
que estamos a falar dunha 
escritora radical, culta,  feminista 
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e comprometida co noso país, 
coas súas clases populares e con 
sinais de identidade de Galiza, 
entre os que se conta, 
efectivamente, o galego, hoxe, 
especialmente ameazado, como xa 
falamos na anterior moción. 
 
Rosalía de Castro e non só a 
escritora máis representativa da 
lingua e da literatura galega, 
senón a que marcou o camiño a 
seguir e a iniciar, da recuperación 
do uso do galego, co obxectivo 
llede devolver a dignidade que 
fora despuseido. 
 
Foi a iniciadora do rexurdimento. 
A recuperación literaria e 
lingüística do noso idioma, de 
Galiza, a publicación do seu libro 
Cantares Galegos, o primeiro 
escrito íntegramente na nosa 
lingua, sinala o inicio da 
restauración do uso escrito do 
galego. 
 
Como digo, marcou a 
recuperación literaria e lingüística 
de Galicia e temos unha enorme 
débeda coa súa obra, porque 
marcou unha ruptura coa 
marxinalidade do galego. 
Desafiou á sociedades do seu 
tempo, a través dun discurso en 
defensa da terra, da xente, da súa 
lingua,  e das mulleres  e merece 
continuar a ser transmitida de 
xeración en xeración e de ser 
utilizada en todos os ámbitos para 

e comprometida co noso país, 
coas súas clases populares e con 
sinais de identidade de Galicia, 
entre os que se conta, 
efectivamente, o galego, hoxe, 
especialmente ameazado, como xa 
falamos na anterior moción. 
 
Rosalía de Castro e non só a 
escritora máis representativa da 
lingua e da literatura galega, 
senón a que marcou o camiño a 
seguir e a iniciar, da 
recuperación do uso do galego, 
co obxectivo de devolverlle a 
dignidade da que fose desposeido. 
 
Foi a iniciadora do rexurdimento. 
A recuperación literaria e 
lingüística do noso idioma, de 
Galicia, a publicación do seu 
libro Cantares Galegos, o 
primeiro escrito integramente na 
nosa lingua, sinala o inicio da 
restauración do uso escrito do 
galego. 
 
Como digo, marcou a 
recuperación literaria e 
lingüística de Galicia e temos 
unha enorme débeda coa súa 
obra, porque marcou unha 
ruptura coa marxinalidade do 
galego. Desafiou á sociedades do 
seu tempo, a través dun discurso 
en defensa da terra, da xente, da 
súa lingua,  e das mulleres  e 
merece continuar a ser 
transmitida de xeración en 
xeración e de ser utilizada en 
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contribuir desde a súa 
especificidade o saber universal. É 
a nosa escritora universal. 
 
 
Nuns tempos nos que os datos 
obxectivos indican un descenso no 
uso do galego, a difusión do 
coñecemto da obra, como ben 
dicía Silvia Longueira, é necesaria 
para as galegas e os galegos. En 
especial, para xeracións máis 
novas. Por este motivo, por estes 
motivos e polo que imos a apoiar 
esta moción. 
 
A las diecinueve horas y catorce 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Delso 
Carreira. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Popular, señora Padín. 
 
 
Señora Padín Fernández 
 
Bien. 
 
Gracias, buenas tardes. 
 
La vida de Rosalía es apasionante 
y de interés histórico, cultural e 
intelectual. En prosa y en verso, 
en gallego y castellano. 

todos os ámbitos para contribuír 
desde a súa especificidade o 
saber universal. É a nosa 
escritora universal. 
 
Nuns tempos nos que os datos 
obxectivos indican un descenso no 
uso do galego, a difusión do 
coñecemto da obra, como ben 
dicía Silvia Longueira, é 
necesaria para as galegas e os 
galegos. En especial, para 
xeracións máis novas. Por este 
motivo, por estes motivos e polo 
que imos a apoiar esta moción. 
 
Ás dezanove horas e catorce 
minutos, auséntase do Salón de 
Sesións a señora Delso Carreira. 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Popular, señora 
Padín. 
 
Señora Padín Fernández 
 
Ben. 
 
Grazas, boas tardes. 
 
A vida de Rosalía é apaixonante e 
de interese histórico, cultural e 
intelectual. En prosa e en verso, 
en galego e castelán. 
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La obra de Rosalía de Castro 
ocupa un lugar muy relevante en 
las letras gallegas del siglo XIX y 
la convierten en una figura 
literaria que concita múltiple 
interés. Por otro lado, Rosalía de 
Castro contribuyó en la génesis y 
distribución del sistema literario 
gallego contemporáneo.  
 
La publicación de Cantares 
Gallegos en 1863 supuso un golpe 
estratégico para el futuro de las 
letras gallegas. Era el primer libro 
escrito íntegramente en gallego. 
Luego llegó Follas Novas y más 
tarde uno de los mejores libros de 
la poesía en castellano del siglo 
XIX, En las orillas del Sar. 
 
 
En la ciudad de La Coruña, vivió 
con su esposo, Manuel Murguía, 
entre 1870 y 1879, en la calle 
Príncipe.  
 
Las Administraciones gobernadas 
por el Partido Popular, Xunta, 
Diputaciones y Ayuntamientos, 
estuvieron siempre muy 
comprometidos con la vida y obra 
de Rosalía.  Xunta y Diputación 
de A Coruña, del PP, renovaron 
las instalaciones de la Fundación 
Rosalía en Padrón, con 
inversiones superiores a los 
200.000 euros. 
 
La Diputación de A Coruña, 
gobernada por el PP, cedió el 

A obra de Rosalía de Castro 
ocupa un lugar moi relevante nas 
letras galegas do século XIX e 
convértena nunha figura literaria 
que concita múltiple interese. 
Doutra banda, Rosalía de Castro 
contribuíu na xénese e 
distribución do sistema literario 
galego contemporáneo.  
 
A publicación de Cantares 
Gallegos en 1863 supuxo un 
golpe estratéxico para o futuro 
das letras galegas. Era o primeiro 
libro escrito integramente en 
galego. Logou chego Follas 
Novas e máis tarde un dos 
mellores libros da poesía en 
castelán do século XIX, En las 
orillas del Sar. 
 
Na cidade da Coruña, viviu co 
seu esposo, Manuel Murguía, 
entre 1870 e 1879, na rúa 
Príncipe.  
 
As Administracións gobernadas 
polo Partido Popular, Xunta, 
Deputacións e Concellos, 
estiveron sempre moi 
comprometidos coa vida e obra 
de Rosalía.  Xunta e Deputación 
da Coruña, do PP, renovaron as 
instalacións da Fundación 
Rosalía en Padrón, con 
investimentos superiores aos 
200.000 euros. 
 
A Deputación da Coruña, 
gobernada polo PP, cedeu o 
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cuadro de Brocos a la Fundación. 
Se ha producido una fuerte 
inversión de la Xunta en la 
exposición del 150 aniversario de 
la publicación de Cantares 
Gallegos. Celebraciones y 
efemérides por toda la geografía 
gallega. 
 
También corresponde ahora a la 
Diputación, al área de Cultura 
gobernada por el BNG, la que 
tiene que demostrar su 
compromiso con la Fundación y 
con la figura de Rosalía, porque 
este llamamiento que  hacen a 
iniciativa…, las movilizaciones 
que desarrollan, luego el Bloque 
no las cumple, non va a todas, no 
van nunca. Por ejemplo a la misa 
por Rosalía que se celebra en el 
Panteón de los Gallegos Ilustres 
en Bonaval, todos los 25 de julio. 
Una celebración de gran tradición 
galleguista en los últimos 
cincuenta años, a los que son los 
únicos que no asisten. La Marea 
asistió en el año 2015. 
 
El gobierno de la Xunta de Galicia 
lleva a cabo una política 
lingüística efectiva y dinámica. 
Aceptada por la inmensa mayoría 
de la población. Está basada en el 
equilibrio de las dos  lenguas y 
presenta los porcentajes de 
conocimiento más altos de la 
historia. Un 98% la entienden, el 
97% son capaces de hablarla y 
leerla y el 93% por ciento son 

cadro de Brocos á Fundación. 
Produciuse un forte investimento 
da Xunta na  exposición do 150 
aniversario da publicación de 
Cantares Gallegos. Celebracións 
e efemérides por toda a xeografía 
galega. 
 
 
Tamén corresponde agora á 
Deputación, ao área de Cultura 
gobernada polo BNG, a que ten 
que demostrar o seu compromiso 
coa Fundación e coa figura de 
Rosalía, porque este chamamento 
que fan a iniciativa…, as 
mobilizacións que desenvolven, 
daquela o Bloque non as cumpre, 
non vai a todas, non van nunca. 
Por exemplo á misa por Rosalía 
que se celebra no Panteón dos 
Galegos Ilustres en Bonaval, 
todos os 25 de xullo. Unha 
celebración de gran tradición 
galeguista nos últimos cincuenta 
anos, aos que son os únicos que 
non asisten. A Marea asistiu no 
ano 2015. 
 
O goberno da Xunta de Galicia 
leva a cabo unha política 
lingüística efectiva e dinámica. 
Aceptada pola inmensa maioría 
da poboación. Está baseada no 
equilibrio das dúas  linguas e 
presenta as porcentaxes de 
coñecemento máis altos da 
historia. Un 98% enténdena, el 
97% son capaces de falala e lela 
e o 93% por cento son capaces de 
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capaces de escribirla. Por eso 
vamos a votar nuestra abstención. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Padín. 
 
Pola Marea Atlántica, señor 
Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Grazas. 
 
Respaldamos esta moción do 
Grupo Municipal Socialista que 
enlaza con algúns aspectos do que 
se falou na moción anterior.  
 
O recoñecemento da figura de 
Rosalía de Castro, seguramente de 
vertellarse pola vía do 
coñecemento e de participación 
ciudadá no proceso, nese sentido é 
importante, contribuir a esa 
mudanza na conciencia lingüística 
y apelar tamén a  un aumento da 
posibilidades de difusión… 
 
  
A las diecinueve  horas  y veinte 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Delso 
Carreira. 
 
… en promoción reais. Por iso, 
tamén apelábamos a creación dun 
instituto do equivalente ao Ramón 
Llul, que se entende como 
Instituto Cervantes no mundo 

escribila. Por iso imos votar a 
nosa abstención. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Padín. 
 
Pola Marea Atlántica, señor 
Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Grazas. 
 
Apoiamos esta moción do Grupo 
Municipal Socialista que enlaza 
con algúns aspectos do que se 
falou na moción anterior.  
 
O recoñecemento da figura de 
Rosalía de Castro, seguramente 
de vertellarse pola vía do 
coñecemento e de participación 
ciudadá no proceso, nese sentido 
é importante, contribuir a esa 
mudanza na conciencia 
lingüística e apelar tamén a un  
aumento da posibilidades de 
difusión… 
 
Ás dezanove horas e vinte 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Delso Carreira. 
 
 
…en promoción reais. Por iso, 
tamén apelabamos a creación dun 
instituto do equivalente ao Ramón 
Llul, que se entende como 
Instituto Cervantes no mundo 
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castelán falante. 
 
E nese sentido, enlazando tamén 
con esta proposta, estaría ben 
contar seguramente con 
institucións, como a propia 
Fundación Rosalía de  Castro ou a 
propia Real Academia Galega. 
 
No que respecta a nós, neste ano, 
recibimos xa unha proposta da 
propia Diputación, nestes mesmos 
días, para actividades que poden 
ter lugar en bibliotecas ou a través 
de lecturas públicas nesa data o 24 
de febreiro, e apoiamos, tamén, un 
certamen histórico, concurso de 
corto-metraxes, sea na súa sexta 
edición. Curtos para Rosalía que 
organiza a Asociación Socio-
Pedagóxica Galega, onde 
materiais audiovisuais aparecen 
precisamente dedicados a 
escritora.  
 
 
Este ano, ademais, o certamen 
posúe vínculos co Centenario das 
Irmandades da Fala. Ademais, 
nese sentido, agardamos os 
mellores resultados. E este 
centenario das Irmandades, coa 
comisión correspondente, a súa 
posta en marcha e a súas 
actividades que se agradan, así 
como o día das Letras Galegas, 
dedicado a Manuel María. Así 
como a opción que esta moción 
abre, entendemos que fortalece, 
pois, un ano estimulante para a 

castelán falante. 
 
E nese sentido, enlazando tamén 
con esta proposta, estaría ben 
contar seguramente con 
institucións, como a propia 
Fundación Rosalía de Castro  ou 
a propia Real Academia Galega. 
 
No que respecta a nós, neste ano, 
recibimos xa unha proposta da 
propia Deputación, nestes 
mesmos días, para actividades 
que poden ter lugar en bibliotecas 
ou a través de lecturas públicas 
nesa data o 24 de febreiro, e 
apoiamos, tamén, un certame 
histórico, concurso de curto-
metraxes, sexa na súa sexta 
edición. Curtos para Rosalía que 
organiza a Asociación Socio-
Pedagóxica Galega, onde 
materiais audiovisuais aparecen 
precisamente dedicados a 
escritora.  
 
Este ano, ademais, o certame 
posúe vínculos co Centenario das 
Irmandades da Fala. Ademais, 
nese sentido, agardamos os 
mellores resultados. E este 
centenario das Irmandades, coa 
comisión correspondente, a súa 
posta en marcha e a súas 
actividades que se agradan, así 
como o día das Letras Galegas, 
dedicado a Manuel María. Así 
como a opción que esta moción 
abre, entendemos que fortalece, 
pois, un ano estimulante para a 
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nación galega. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos a votar a moción. 
 

Votación moción primera del 
Grupo Municipal del Partido 
Socialista de Galicia (PSdeG-

PSOE) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la moción 
número uno presentada por el 
Grupo Municipal del Partido 
Socialista, 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) (8 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas  Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 

nación galega. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos a votar a moción. 
 

Votación moción primeira do 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista de Galicia (PSdeG-

PSOE) 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a moción 
número un presentada polo 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Abstense   o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas  Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 156 - 
 

 
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
30 – Moción sobre declarar el 
día 24 de febrero en  el 
Ayuntamiento, día de Rosalía de 
Castro. 
 

Acuerdo 
 
1.-Declarar el 24 de febrero el Día 
de Rosalía de Castro en el 
Ayuntamiento de A Coruña 
 
2.-Emprender y apoyar la 
realización de actividades de 
promoción de la obra de la 
escritora, de manera que 
impliquen al conjunto de los 
vecinos y vecinas de nuestro 
ayuntamiento el 24 de febrero. 
Fecha recogida oficialmente por la 
Consellería de Cultura en su 
Calendario del Libro y de la 
Lectura. Entre estas actividades, 
juzgamos de interés promover, 
cuando menos las siguientes 
acciones: Colgar en los balcones 
de las casas y de las instituciones, 
banderas gallegas, pancartas con 
versos de Rosalía dibujados, 
procurar espacios para realizar 
graffitis, murales… 
 
3.-Realizar una lectura pública de 
la obra rosaliana en un lugar 
destacado del Ayuntamiento en la 
que el alumnado de los centros 
escolares y personas destacadas 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
30 - Moción sobre declarar o día 
24 de febreiro no Concello, día 
de Rosalía de Castro- 
 
 

Acordo 
 

1.-Declarar o 24 de febreiro o 
Día de Rosalía de Castro no 
Concello da Coruña 
 
2.-Emprender e apoiar a 
realización de actividades de 
promoción da obra da escritora, 
de xeito que impliquen ó conxunto 
dos veciños e veciñas do noso 
concello o 24 de febreiro. Data 
recollida oficialmente pola 
Consellería de Cultura no seu 
Calendario do Libro e da Lectura. 
Entre estas actividades, xulgamos 
de interese promover, cando 
menos as seguintes accións: 
Pendurar nos balcóns das casas e 
das institucións bandeiras 
galegas, pancartas con versos de 
Rosalía debuxados, procurar 
espazos para realizar graffitis, 
murais… 
 
 
3.-Realizar unha lectura pública 
da obra rosaliana nun lugar 
destacado do Concello na que o 
alumnado dos centros escolares e 
persoas destacadas pola súa 



 
 
 
 
 
 
 

- 157 - 
 

 
 

por su actividad cultural tengan el 
papel protagonista. 
 
4.-Promover, a través de 
iniciativas culturales y de género, 
trabajos de investigación sobre 
Rosalía de Castro y su obra. 
 
5.-Instar a la Xunta de Galicia a la 
creación de un Instituto Rosalía de 
Castro, tal y como se recogía en el 
anteproyecto de la Ley del Libro 
durante el gobierno autonómico 
del presidente Emilio Pérez 
Touriño, que trabaje en la 
promoción del libro y de la lengua 
y literatura gallega en el exterior. 
 
6.-Apoyar todas las iniciativas y 
movilizaciones que se desarrollen 
a lo largo del mes de febrero para 
reivindicar el futuro de nuestro 
idioma y la activación de medidas 
a favor de su uso en todos los 
ámbitos. 
 
7.-Solicitar de la Xunta de Galicia 
un cambio en la política 
lingüística desarrollada hasta el 
momento, retomar el consenso y 
promover, en un plazo máximo de 
seis meses, cambios legislativos 
sustanciales guiados por la 
activación de políticas lingüísticas 
a favor del gallego. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 

actividade cultural teñan o papel 
protagonista. 
 
4.-Promover, a través de 
iniciativas culturais e de xénero, 
traballos de investigación sobre 
Rosalía de Castro e a súa obra. 
 
5.-Instar á Xunta de Galicia á 
creación dun Instituto Rosalía de 
Castro, tal e como se recollía no 
anteproxecto da Lei do Libro 
durante o goberno autonómico do 
presidente Emilio Pérez Touriño, 
que traballe na promoción do 
libro e da lingua e literatura 
galega no exterior. 
 
6.-Apoiar todas as iniciativas e 
mobilizacións que se desenvolvan 
ao longo do mes de febreiro para 
reivindicar o futuro do noso 
idioma e a activación de medidas 
a prol do seu uso en todos os 
ámbitos. 
 
7.-Solicitar da Xunta de Galiza 
unha mudanza na política 
lingüística desenvolvida até o 
momento, retomar o consenso e 
promover, nun prazo máximo de 
seis meses, mudanzas lexislativas 
substanciais guiadas pola 
activación de políticas 
lingüísticas a prol do galego. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
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Moción do Partido Socialista de 
Galicia PSOE, sobre medidas para 
generar empleo y respaldar la 
innovación en el entorno de 
empresas portuarias. 
 
Ten a palabra para a lectura da 
parte dispositiva da moción a 
señora Barcón. 
 
Segunda.- Moción sobre 
medidas para generar empleo y 
respaldar la innovación en el 
entorno de empresas portuarias. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
El Grupo Municipal Socialista, 
presenta la siguiente moción. 
 
1)Instar al Gobierno local a abrir 
la Mesa de Trabajo para la 
reforma completa de las 
Ordenanzas fiscales e impulsar 
una política fiscal como acicate 
para el desarrollo de proyectos 
vinculados al ámbito portuario: 
bonificaciones, fondos 
económicos específicos. 
 
A las diecinuve horas y 
veintidós minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Veira González. 
 
2)Instar al Gobierno local a incluir 

Moción do Partido Socialista de 
Galicia PSOE, sobre medidas 
para xerar emprego e apoiar a 
innovación na contorna de 
empresas portuarias. 
 
Ten a palabra para a lectura da 
parte dispositiva da moción a 
señora Barcón. 
 
Segunda.- Moción sobre medidas 
para xerar emprego e apoiar a 
innovación na contorna de 
empresas portuarias. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
O Grupo Municipal Socialista, 
presenta a seguinte moción. 
 
1)Instar ao Goberno local a abrir 
a Mesa de Traballo para a 
reforma completa das 
Ordenanzas fiscais e impulsar 
unha  política fiscal como acicate 
para o desenvolvemento de 
proxectos vinculados ao ámbito 
portuario: bonificacións, fondos 
económicos específicos. 
 
Ás dezanove  horas e vinte dous 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Veira González. 
 
 
2)Instar ao Goberno local a 
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en los Presupuestos 2016 una 
partida específica de becas para 
apoyar la formación dirigida a los 
proyectos del entorno portuario. 
Prácticas FP,  doctorado, prácticas 
dirección empresas portuarias, 
prácticas ámbito pesquero, becas 
proyectos innovación empresas 
del mar.  
 
 
3)Instar al Gobierno local a incluir 
en la oferta formativa del Centro 
Municipal de Empleo cursos de 
formación ocupacional y mejora 
de la empleabilidad en 
colaboración con las empresas de 
los distintos sectores portuarios, 
pesca, distribución, exportación 
logística o turismo. 
 
4)Instar al Gobierno local a incluir 
el desarrollo de proyectos 
económicos y de innovación 
vinculados a las empresas 
portuarias en el EDUSI. 
 
5)Instar al Gobierno local a 
incluir, dentro del proyecto Smart 
City, proyectos vinculados con las 
empresas portuarias (gestión, 
organización, promoción, venta, 
exportación). 
 
6)Instar al Gobierno Local a 
mejorar y a ampliar los ámbitos de 
cooperación y cooperación entre 
ambas áreas urbanas y promover 
la cooperación entre los dos 
puertos como el de Ferrol, la 

incluír nos Orzamentos 2016 
unha partida específica de bolsas 
para apoiar a formación dirixida 
aos proxectos da contorna 
portuaria. Prácticas FP,  
doutoramento, prácticas 
dirección empresas portuarias, 
prácticas ámbito pesqueiro, 
bolsas proxectos innovación 
empresas do mar.  
 
3)Instar ao Goberno local a 
incluír na oferta formativa do 
Centro Municipal de Emprego 
cursos de formación ocupacional 
e mellora da empregabilidade en 
colaboración coas empresas de 
distintos sectores portuarios 
(pesca, distribución, exportación, 
loxística, lecer, turismo). 
 
4)Instar ao Goberno local a 
incluír o desenvolvemento de 
proxectos económicos e de 
innovación vinculados ás 
empresas portuarias no EDUSI. 
 
5)Instar ao Goberno local a 
incluír, dentro do proxecto Smart 
City,  proxectos vinculados coas 
empresas portuarias (xestión, 
organización, promoción, venda, 
exportación).  
 
6)Instar ao Goberno local a 
mellorar e ampliar os ámbitos de 
cooperación e colaboración entre 
ambas as áreas urbanas e 
promover a cooperación entre 
ambos os Portos, a UDC, o tecido 
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Universidad de A Coruña el tejido 
empresarial y las 
administraciones. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. 
 
Señora Barcón ten de novo a 
palabra para defensa da moción. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Si tuviéramos que resumir en tres 
palabras nuestra moción 
hablaríamos de empleo, 
hablaríamos de oportunidad y 
hablaríamos de cooperación o de 
concertación como quiera decirlo. 
 
Hablaríamos de empleo. Antes el 
Bloque Nacionalista Galego, 
presentaba precisamente una 
iniciativa vinculada con 
aprovechar todas las 
oportunidades, con desarrollar 
proyectos específicos para 
mejorar el empleo… 
 
A las diecinueve  horas y 
veinticuatro minutos entra en el 
Salón de Sesiones la señora 
Veira González. 
 
… de las personas jóvenes. Hay 
en este sector, en estos sectores, 
que rodean las empresas situadas 
en los ámbitos portuarios, muchas 

empresarial e as administracións. 
 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Señora Barcón ten de novo a 
palabra para defensa da moción. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Se tivésemos que resumir en tres 
palabras a nosa moción 
falariamos de emprego, 
falariamos de oportunidade e 
falariamos de cooperación ou de 
concertación como queira dicilo. 
 
Falariamos de emprego. Antes o 
Bloque Nacionalista Galego, 
presentaba precisamente unha 
iniciativa vinculada con 
aproveitar todas as 
oportunidades, con desenvolver 
proxectos específicos para 
mellorar o emprego… 
 
Ás dezanove  horas e vinte e 
catro minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Veira González. 
 
 
…das persoas novas. Hai neste 
sector, nestes sectores, que 
rodean as empresas situadas nos 
ámbitos portuarios, moitas desas 
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de esas oportunidades para las 
empresas más jóvenes. Hay una 
oportunidad indudable, en el área 
de A Coruña y de Ferrol con las 
dos nuevas dársenas, con los dos 
nuevos puertos exteriores para 
mejorar el empleo, para mejorar 
las inversiones de empresas, tanto 
propias como foráneas para atraer 
inversiones y, desde luego, para 
colaborar a la reindustrialización 
de dos zonas de dos áreas que han 
sido descapitalizadas, en lo que a 
industria se refiere, en los últimos 
años. 
 
 
Y por último, hablábamos de 
concertación o de cooperación. 
Hay un espacio, creemos que debe 
haber un espacio, debemos de ser 
capaces de generar ese espacio 
Coruña-Ferrol, ese gran área 
Ártabra en el que podamos 
ofertar, desde el suelo logístico, 
hasta coordinar el trabajo y la 
cooperación entre los  dos puertos 
exteriores y, desde luego, para 
generar oportunidades para los 
vecinos y las vecinas de esta área 
que, en definitiva, es el motor 
económico, uno de los motores 
más importantes económicos de 
Galicia. 
 
Hace un rato, hablábamos en otros 
ámbitos, en otro ámbito, del 
debate plenario, hablábamos, aquí, 
polo baixo, del Informe Argán, 
que es un informe que cada año 

oportunidades para as empresas 
máis novas. Hai unha 
oportunidade indubidable, na 
área da Coruña e de Ferrol coas 
dúas novas dársenas, cos dous 
novos portos exteriores para 
mellorar o emprego, para 
mellorar os investimentos de 
empresas, tanto propias como 
foráneas para atraer 
investimentos e, desde logo, para 
colaborar á reindustrialización de 
dúas zonas de dúas áreas que 
foron descapitalizadas, no que a 
industria refírese, nos últimos 
anos. 
 
E por último, falabamos de 
concertación ou de cooperación. 
Hai un espazo, cremos que debe 
haber un espazo, debemos de ser 
capaces de xerar ese espazo 
Coruña-Ferrol, esa gran área 
Ártabra no que podamos ofertar, 
desde o chan loxístico, ata 
coordinar o traballo e a 
cooperación entre os  dous portos 
exteriores e, desde logo, para 
xerar oportunidades para os 
veciños e as veciñas desta área 
que, en definitiva, é o motor 
económico, un dos motores máis 
importantes económicos de 
Galicia. 
 
Fai un intre, falabamos noutros 
ámbitos, noutro ámbito, do debate 
plenario, falabamos, aquí, polo 
baixo, do informe Argán, que é un 
informe que cada ano lémbramos 
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nos recuerda como en este área 
somos, pues, donde están ubicadas 
empresas que generan mayor 
valor añadido de Galicia. Creemos 
que hay que profundizar, ser 
capaces de vincular, de seguir 
vinculando esas empresas. 
Creemos que hay que hacerlo 
ofertando un área más amplia. 
Creemos que hay una oportunidad 
para la cooperación entre 
administraciones, desde luego, 
entre los municipios que van en 
todo este entorno con las 
autoridades portuarias, olvidando 
seguramente lo que pueda haber 
de diferencias y trabajando con un 
único objetivo, con el que esos 
jóvenes de los que hablaba la 
señora Veiga, no tengan que irse, 
no tengan que buscar en otros 
lugares, con el que nuestro 
protegido tejido empresarial no 
tenga que seguir cerrando 
industrias, con el que no tengamos 
que seguir viendo colgadas 
pancartas en la fachada municipal 
o acudiendo a concentraciones o a 
manifestaciones, respaldando el 
cierre de industrias y sí seamos 
capaces de generar oportunidades 
para crear empleo. 
 
Creemos que la hay, creemos que 
hay esta oportunidad entre estas 
dos (…) ciudades, entre estas dos 
áreas, con las dársenas en 
colaboración y para ello les 
pedimos, desde luego, el apoyo a 
esta propuesta y, en todo caso, a 

como neste área somos, pois, 
onde están situadas empresas que 
xeran maior valor engadido de 
Galicia. Cremos que hai que 
profundar, ser capaces de 
vincular, de seguir vinculando 
esas empresas. Cremos que hai 
que facelo ofertando unha área 
máis ampla. Cremos que hai unha 
oportunidade para a cooperación 
entre administración, desde logo, 
entre os municipios que van en 
toda esta contorna coas 
autoridades portuarias, 
esquecendo seguramente o que 
poida haber de diferenzas e 
traballando cun único obxectivo, 
co que eses mozos dos que falaba 
a señora Veiga, non teñan que 
irse, non teñan que buscar 
noutros lugares, co que o noso 
tecido empresarial non teña que 
seguir pechando industrias, co 
que non teñamos que seguir 
vendo colgadas pancartas na 
fachada municipal ou acudindo a 
concentracións ou a 
manifestacións, apoiando o peche 
de industrias e si sexamos 
capaces de xerar oportunidades 
para crear emprego. 
 
 
Cremos que a hai, cremos que hai 
esta oportunidade entre estas 
dúas (…)  cidades, entre estas 
dúas áreas, coas dársenas en 
colaboración e para iso 
pedímoslles, desde logo, o apoio a 
esta proposta e, en todo caso, a 
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quién le corresponde liderar esta 
idea que sería al gobierno local o 
al gobierno municipal a poner en 
marcha. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Barcón. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Bueno adiantar que  desde o 
Grupo Municipal do BNG nos 
imos a abster nesta moción.  
 
Entendemos que a potenciación 
dos portos non ten que ser, ou da 
actividade portuaria, non ten que 
ser única e exclusivamente entre o 
de Ferrol e o da Coruña, senón 
tamén entre os do resto dos portos 
de Galiza, porque, bueno, é 
importante que se capte os 
tránsitos no exterior, evitando, 
pois, a competencia entre os 
portos e fomentando tamén a súa 
cumplementariedade.  
 
Tamén cremos que  tería sido 
importante, ademais do que se pon 
na propia moción na parte 
dispositiva, pois, incluir, a 
cuestión do ferrocarril e de dotar 
axeitademente o porto exterior, 

quen lle corresponde liderar esta 
idea que sería ao goberno local 
ou ao goberno municipal a poñer 
en marcha. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Bo adiantar que  desde o Grupo 
Municipal do BNG nos imos a 
abster nesta moción.  
 
Entendemos que a potenciación 
dos portos non ten que ser, o da 
actividade portuaria, non ten que 
ser única e exclusivamente entre o 
de Ferrol e o da Coruña, senón 
tamén entre os do resto dos portos 
de Galicia, porque, bo, é 
importante que se capte os 
tránsitos no exterior, evitando, 
pois, a competencia entre os 
portos e fomentando tamén a súa 
cumplementariedade.  
 
Tamén cremos que  tería sido 
importante, ademais do que se 
pon na propia moción na parte 
dispositiva, pois, incluír, a 
cuestión do ferrocarril e de dotar 
axeitademente o porto exterior, 



 
 
 
 
 
 
 

- 164 - 
 

 
 

pois, das infraestructuras 
necesarias para ser relanzado, 
bueno, cousa que hoxe en día 
ainda non é así.  
 
E ademais, bueno, a cuestión de 
que o porto, efectivamente, ten 
unha actividade orixinaria que é a 
pesca, que ten que ser, digamos, 
protexida e salvagardada. Temos 
que procurar traballar tamén, para  
que a actividade do porto siga 
sendo, tamén a pesca. 
Precisamente, pois, para non ter 
que asistir a manifestacións ou a 
concentracións  ou ter que colgar 
aquí pancartas defendendo 
sectores como poden ser o sector 
do cerco. 
 
Eu creo que, bueno, podía ser un 
pelín máis ampla e protexer, como 
digo, este uso do porto e podía 
recoller tamén outras cuestión, 
como o tema dos portos do resto 
do país, que tamén, eu creo, que 
unha actuación conxunta, pois, 
sería o máis positivo para todos 
eles. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Lorenzo. 
 
 

pois, das infraestruturas 
necesarias para ser relanzado, 
bo, cousa que hoxe en día ainda 
non é así. 
 
E ademais, bo, a cuestión de que 
o porto, efectivamente, ten unha 
actividade orixinaria que é a 
pesca, que ten que ser, digamos, 
protexida e salvagardada. Temos 
que procurar traballar tamén, 
para que  a actividade do porto 
siga sendo, tamén a pesca. 
Precisamente, pois, para non ter 
que asistir a manifestacións ou a 
concentracións  ou ter que colgar 
aquí pancartas defendendo 
sectores como poden ser o sector 
do cerco. 
 
Eu creo que, bo, podía ser un 
pelín máis ampla e protexer, 
como digo, este uso do porto e 
podía recoller tamén outras 
cuestión, como o tema dos portos 
do resto do país, que tamén eu 
creo que unha actuación 
conxunta, pois, sería o máis 
positivo para todos eles. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Lorenzo. 
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Señor Lorenzo Torres 
 
Sí. 
 
Con la venia, señor Alcalde. 
 
Bueno, yo la verdad, es que les 
escucho a ustedes y siempre veo 
que ustedes utilizan palabras muy 
bonitas y, por supuesto, apoyo sus 
discursos. 
 
Desde luego, el Partido Popular, 
siempre, desde el primer 
momento, ha apoyado toda la 
actividad del puerto y ha apoyado 
siempre al puerto de La Coruña. 
 
Pero no sólo bastan las palabras, 
hacen falta los hechos. Yo creo 
que nosotros hemos demostrado 
continuamente este apoyo, cuando 
hemos conseguido a través de 
negociaciones el acuerdo entre 
Fomento y Arteixo para el trazado 
del tren del Puerto Exterior, que 
permite sacar el carbón del centro 
de la ciudad, o el acuerdo con 
Repsol para el traslado de las 
instalaciones de la dársena interior 
a la exterior, que permita  eliminar 
el oleoducto que cruza la ciudad. 
 
Por lo tanto, creo que es bueno, 
que todas las fuerzas políticas que 
estamos aquí presentes apoyemos 
el puerto y tengamos una unidad  
de acción, pero me sorprende, esta 
moción, del Partido Socialista que 
está ahora hablando de beneficios 

Señor Lorenzo Torres 
 
Si. 
 
Coa venia, señor alcalde. 
 
Bo, eu a verdade, é que lles 
escoito a vostedes e sempre vexo 
que vostedes utilizan palabras 
moi bonitas e, por suposto, apoio 
os seus discursos. 
 
Desde logo, o Partido Popular, 
sempre, desde o primeiro 
momento, apoiou toda a 
actividade do porto e apoiou 
sempre ao porto da Coruña. 
 
Pero non só bastan as palabras, 
fan falta os feitos. Eu creo que 
nós demostramos continuamente 
este apoio, cando conseguimos a 
través de negociacións o acordo 
entre Fomento e Arteixo para o 
trazado do tren do Porto Exterior, 
que permite sacar o carbón do 
centro da cidade, ou o acordo con 
Repsol para o traslado das 
instalacións da dársena interior á 
exterior, que permita  eliminar o 
oleoduto que cruza a cidade. 
 
 
Por tanto, creo que é bo, que 
todas as forzas políticas que 
estamos aquí presentes apoiemos 
o porto e teñamos unha unidade  
de acción, pero sorpréndeme, 
sinceramente  esta moción, do 
Partido Socialista que está agora 
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fiscales, de incentivos fiscales, 
cuando en su momento aprobaron 
una serie de normativas fiscales 
que perjudicaron al puerto de La 
Coruña, porque en esas normas 
fiscales, en esas ordenanzas 
fiscales de la que se aprobaron, 
hace poco, entre la Marea y el 
Partido Socialista, pues, se apoyó 
la subida de los impuestos del IBI 
en el Puerto y las actividades que 
se desarrollen en el mismo.  
 
 
Nosotros, nosotros denunciamos 
este hecho, denunciamos este 
hecho y dijimos que esto no se 
podía aprobar, que iba a 
perjudicar a las empresas, tanto a 
las empresas pesqueras como las 
no pesqueras. 
 
De hecho grava la actividad, ha 
supuesto que  se grave 1.3 más, 
casi el doble que del actual, el tipo 
impositivo, y con un incremento 
que supone casi 18.000 euros 
anuales a cada una de las 52 
empresas no pesqueras y también 
la bonificación que  se hace a las 
pesqueras no es tan clara y 
también ha habido un aumento del 
0,6 al 0,65, lo que supone un 
incremento de más  del 8%. 
 
Ya digo, hay sectores en la ciudad 
que son importantes, hay sectores 
que trabajar y colaborar todos y 
permanecer todos unidos como 
puede ser la Universidad, o  el 

falando de beneficios fiscais, de 
incentivos fiscais, cando no seu 
momento aprobaron unha serie de 
normativas fiscais que 
prexudicaron ao porto da 
Coruña, porque nesas normas 
fiscais, nesas ordenanzas fiscais 
da que se aprobaron, hai pouco, 
entre a Marea e o Partido 
Socialista, pois, apoiouse a 
subida dos impostos do IBI no 
Porto e as actividades que se 
desenvolvan no mesmo.  
 
Nós, nós denunciamos este feito, 
denunciamos este feito e dixemos 
que isto non se podía aprobar, 
que ía prexudicar ás empresas, 
tanto ás empresas pesqueiras 
como as non pesqueiras. 
 
 
De feito grava a actividade, 
supuxo que se grave 1.3 máis, 
case o dobre que do actual, o tipo 
impositivo, e cun incremento que 
supón case 18.000 euros anuais a 
cada unha das 52 empresas non 
pesqueiras e tamén a bonificación 
que  se fai ás pesqueiras non é tan 
clara e tamén houbo un aumento 
do 0,6 ao 0,65, o que supón un 
incremento de máis  do  8%. 
 
 
Xa digo, hai sectores na cidade 
que son importantes, hai sectores 
que traballar e colaborar todos e 
permanecer todos unidos como 
pode ser a Universidade, ou  o 
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CHUAC, o el Puerto. Pero ya 
digo, no sólo bastan las palabras, 
no bastan las palabras bonitas, el 
discurso bien hecho, sino que es 
necesario hechos. 
 
Y, también digo, que el Partido 
Socialista, que hoy está aquí 
hablando en todo momento del 
empleo de la oportunidad, de 
concentración, de (…) del sector 
estratégico, pues, etcétera, sin 
embargo, fue el Partido que más 
desempleo ha traído a este país, 
que negó una crisis económica y 
que cuando gobernaban, al final, 
eran 1.800 empleos diarios que se 
perdían. La verdad es que hay que 
tener un poco de ejercicio de 
modestia, un poco de modestia 
política, porque ustedes fueron los 
que originaron esta gran crisis, 
que al principio negaron y que 
originaron estas cotas de 
desempleo inasumibles. 
 
Bien, pero dicho esto, también me 
gustaría decirle al gobierno de  la 
Marea, que supongo que apoyará 
al puerto, pero al puerto no se le 
apoya criticando públicamente, 
sobre todo, cuando se está en 
Madrid y se compara con obras 
faraónicas que, por supuesto, yo 
no estoy diciendo que la obra del 
aeropuerto de Castellón sea una 
obra faraónica, o una obra que no 
sea sensible, pero esto no puede 
ser comparable, y creo que un 
alcalde, un alcalde de la ciudad, 

CHUAC, ou o Porto. Pero xa 
digo, non só bastan as palabras, 
non bastan as palabras bonitas, o 
discurso ben feito, senón que é 
necesario feitos. 
 
E, tamén digo, que o Partido 
Socialista, que hoxe está aquí 
falando en todo momento do 
emprego da oportunidade, de 
concentración, de (…) do sector 
estratéxico, pois, etcétera, con 
todo, foi o Partido que máis 
desemprego trouxo a este país, 
que negou unha crise económica 
e que cando gobernaban, ao final, 
eran 1.800 empregos diarios que 
se perdían. A verdade é que hai 
que ter un pouco de exercicio de 
modestia, un pouco de modestia 
política, porque vostedes foron os 
que orixinaron esta gran crise, 
que ao principio negaron e que 
orixinaron estas cotas de 
desemprego inasumibles. 
 
Ben, pero dito isto, tamén me 
gustaría dicirlle ao goberno da  
Marea, que supoño que apoiará 
ao porto, pero ao porto non se lle 
apoia criticando públicamente, 
sobre todo, cando se está en 
Madrid e compárase con obras 
faraónicas que, por suposto, eu 
non estou a dicir que a obra do 
aeroporto de Castellón sexa unha 
obra faraónica, ou unha obra que 
non sexa sensible, pero isto non 
pode ser comparable, e creo que 
un alcalde, un alcalde da cidade, 
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que se precie, debe defender, 
sobre todo, las infraestructuras, 
aquellas infraestructuras que van a 
crear empleo. 
 
Y también esto está pasando en 
otras grandes industrias, o sea 
estamos hablando de empleo y, 
sin embargo, hay personas en este 
gobierno municipal que critican 
públicamente y a través  de sus 
redes sociales, a empresas que 
están generando mucho empleo… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
… Sí, ya voy terminando. 
 
Dicho esto, nosotros vamos a 
aprobar, a  aprobar, por supuesto, 
favorablemente esta moción. 
 
Pero ya digo, no sólo bastan las 
palabras y los buenos discursos, 
sino que necesitamos hechos y 
esto es lo que tienen que hacer 
este gobierno municipal. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pola Marea Atlántica, señor 
Lema. 
 
 

que se prece, debe defender, sobre 
todo, as infraestruturas, aquelas 
infraestruturas que van crear 
emprego. 
 
E tamén isto está a pasar noutras 
grandes industrias, ou sexa 
estamos a falar de emprego e, con 
todo, hai persoas neste goberno 
municipal que critican 
publicamente e a través das  súas 
redes sociais, a empresas que 
están a xerar moito emprego… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
… Si, xa vou terminando. 
 
Dito isto, nós imos aprobar, a 
aprobar,  por suposto, 
favorablemente esta moción. 
 
Pero xa digo, non só bastan as 
palabras e os bos discursos, 
senón que necesitamos feitos e 
isto é o que teñen que facer este 
goberno municipal. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pola Marea Atlántica, señor 
Lema. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 169 - 
 

 
 

Señor Lema Suárez 
 
Vale. 
 
Graciñas. 
 
Ben, ainda que somos ateos, 
consideramos que a Biblia é unha 
fonte de parábolas útiles, noutros 
contextos distintos do orixinal. 
Esta e una delas. Referímonos a 
Mateo, capítulo 6º, versículo 3º, 
que di aquilo de que “non saiba a 
man esquerda o que fai a man 
dereita”. Eu cando escoito ao 
PSOE que fala de cuestións que 
ten que ver co emprego e coa 
industrialización, recórdome 
sempre desta parábola bíblica. 
 
Vamos a poñer, xuntar con liñas 
varias cousas que están de 
actualidade hoxe en día. Unha 
delas é unha noticia que aparece 
na prensa de hoxe que di, 
“Telefónica prescindiu de 24% da 
súa plantilla galega, en catro anos, 
mentras gañaba  16.000.000.000 
de euros”. Vamos poñer isto en 
relación coa recente fixase da ex 
ministra do PSOE Trinidad 
Jimenez  por esta mesma empresa, 
por Telefónica que, sin que se lle 
coñeza ningún tipo de curriculum 
relacionado coas 
telecomunicacións. Vamos poñer 
isto en relación coa pancarta que 
está aí fóra, de apoio ás 
traballadoras de Extel, donde, por 
certo, non vimos a ningún 

Señor Lema Suárez 
 
Vale. 
 
Graciñas. 
 
Ben, ainda que somos ateos, 
consideramos que a Biblia é unha 
fonte de parábolas útiles noutros 
contextos distintos do orixinal. 
Esta e unha delas. Referímonos a 
Mateo, capítulo 6º, versículo 3º 
que di aquilo de que “non saiba a 
man esquerda o que fai a man 
dereita”. Eu cando escoito ao 
PSOE que fala de cuestións que 
ten que ver co emprego e coa 
industrialización, recórdome 
sempre desta parábola bíblica. 
 
Imos poñer, xuntar con liñas 
varias cousas que están de 
actualidade hoxe en día. Unha 
delas é unha noticia que aparece 
na prensa de hoxe que di, 
“Telefónica prescindiu de 24% do 
seu cadro de persoal galego, en 
catro anos, mentras gañaba  
16.000.000.000 de euros”. Imos 
poñer isto en relación coa recente 
fichaxe da ex ministra do PSOE 
Trinidad Jimenez  por esta mesma 
empresa, por Telefónica que, sen 
que se lle coñeza ningún tipo de 
curriculum relacionado coas 
telecomunicacións. Imos poñer 
isto en relación coa pancarta que 
está aí fóra, de apoio ás 
traballadoras de Extel, onde, por 
certo, non vimos a ningún 
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membro na concentración de 
aopio, do Partido Socialista.  
 
Que lembremos é unha 
subcontrata dunha filial de Adeco, 
que traballa exclusivamente para 
telefónica, nunhas condicións 
realmente draconianas, que 
supoño que moi poucos dos que 
están aquí poden coñecer de cerca. 
E finalmente vamos a poñer esto 
en relación coa reforma laboral do 
ano 94, do  Partido Socialista que 
aprobaba, e introducía no mercado 
laboral español a figura das 
empresas de traballo temporal.  
 
 
Ben, xuntamos todas esta liñas, e 
o que nos da exactamente é a 
metáfora bíblica que lle diciamos 
antes, que non saiba a mán 
esquerda o que fai a dereita.  Se 
vostedes señores do PSOE non 
tiveran estas políticas 
privatizadoras, estas políticas de 
precarización masiva, do (…) 
onde de por si en (…) regulado o 
mercado laboral do Estado 
Español, non estariamos na 
situación  dramática na que 
estamos. Ademais do ante dito, 
perderon vostedes unha 
oportunidade para achegar estas 
medidas que hoxe fan, cando se 
debatía o Plan Municipal de 
Emprego o que foron, insisto, o 
único grupo municipal que non 
tiveron tempo, ou non quixeron 
achegar ningún tipo de medida, 

membro na concentración de 
aopio, do Partido Socialista.  
 
Que lembremos é unha 
subcontrata dunha filial de 
Adeco, que traballa 
exclusivamente para telefónica, 
nunhas condicións realmente 
draconianas, que supoño que moi 
poucos dos que están aquí poden 
coñecer de preto. E finalmente 
imos a poñer isto en relación coa 
reforma laboral do ano 94, do 
Partido Socialista que aprobaba, 
e introducía no mercado laboral 
español a figura das empresas de 
traballo temporal.  
 
Ben, xuntamos todas esta liñas, e 
o que nos da exactamente é a 
metáfora bíblica que lle diciamos 
antes, que non saiba a mán 
esquerda o que fai a dereita.  Se 
vostedes señores do PSOE non 
tiveran estas políticas 
privatizadoras, estas políticas de 
precarización masiva, do (…) 
onde de por si en (…) regulado o 
mercado laboral do Estado 
Español, non estariamos na 
situación  dramática na que 
estamos. Ademais do ante dito, 
perderon vostedes unha 
oportunidade para achegar estas 
medidas que hoxe fan, cando 
debatíase o Plan Municipal de 
Emprego o que foron, insisto, o 
único grupo municipal que non 
tiveron tempo, ou non quixeron 
achegar ningún tipo de medida, 
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que nós pensamos que de aí, é de 
donde poderían ser acoidas 
 
Así mesmo, no debate, no 
escasísimo debate sobre os 
orzamentos da partida da miña 
concellería, da partida de 
Emprego e Economía Social, 
tampouco atoparon vostedes un 
momento, para achegar este tipo 
de propostas, que hoxe fan, onde 
pensamos que tal vez procedían. 
Por iso, o Grupo Municipal da 
Marea Atlántica vai a absterse 
nesta votación. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos á votación. 
 
Votación de la segunda moción 
del Grupo Municipal del 
Partido Socialista de Galicia 
(PSdeG-PSOE) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la moción 
número dos presentada por el 
Grupo Municipal del Partido 
Socialista, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Se abstiene el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 

que nós pensamos que de aí, é de 
onde poderían ser acoidas. 
 
Así mesmo, no debate, no 
escasísimo debate sobre os 
orzamentos da partida da miña 
concellería, da partida de 
Emprego e Economía Social, 
tampouco atoparon vostedes un 
momento, para achegar este tipo 
de propostas, que hoxe fan, onde 
pensamos que talvez procedían. 
Por iso, o Grupo Municipal da 
Marea Atlántica vai a absterse 
nesta votación. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos á votación. 
 
Votación da segunda moción do 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista de Galicia (PSdeG-
PSOE) 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a moción 
número dous presentada polo 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Abstense o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
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del Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas  Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Queda, polo tanto, aprobada a 
moción. 
 
31 – Moción sobre medidas para 
generar empleo y respaldar la 
innovación en el entorno de 
empresas portuarias. 
 

Acuerdo 
 
1) Instar al Gobierno local a abrir 
la Mesa de Trabajo para la 
reforma completa de las 
Ordenanzas fiscales e impulsar 
una política fiscal como acicate 
para el desarrollo de proyectos 
vinculados al ámbito portuario: 
bonificaciones, fondos 
económicos específicos. 
 
2) Instar al Gobierno local a 
incluir en los Presupuestos 2016 
una partida específica de becas 
para apoyar la formación dirigida 

do Partido Popular (PP) (8 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas  Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda, polo tanto, aprobada a 
moción. 
 
31 - Moción sobre medidas para 
xerar emprego e apoiar a 
innovación na contorna de 
empresas portuarias. 
 

Acordo 
 

1) Instar ó Goberno local a abrir 
a Mesa de Traballo para a 
reforma completa das 
Ordenanzas fiscais e impulsar 
unha  política fiscal como acicate 
para o desenvolvemento de 
proxectos vinculados ao ámbito 
portuario: bonificacións, fondos 
económicos específicos. 
 
2) Instar ó Goberno local a 
incluír nos Orzamentos 2016 
unha partida específica de bolsas 
para apoiar a formación dirixida 
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a los proyectos del entorno 
portuario. Prácticas FP,  
doctorado, prácticas dirección 
empresas portuarias, prácticas 
ámbito pesquero, becas proyectos 
innovación empresas del mar.  
 
 
3) Instar al Gobierno local a 
incluir en la oferta formativa del 
Centro Municipal de Empleo 
cursos de formación ocupacional 
y mejora de la empleabilidad en 
colaboración con las empresas de 
distintos sectores portuarios 
(pesca, distribución, exportación, 
logística, ocio, turismo.) 
 
4) Instar al Gobierno local a 
incluir el desarrollo de proyectos 
económicos y de innovación 
vinculados a las empresas 
portuarias en el EDUSI. 
 
5) Instar al Gobierno local a 
incluir, dentro del proyecto Smart 
City, proyectos vinculados con las 
empresas portuarias (gestión, 
organización, promoción, venta, 
exportación). 
 
6) Instar al Gobierno local a 
mejorar y ampliar los ámbitos de 
cooperación y colaboración entre 
ambas áreas urbanas y promover 
la cooperación entre ambos 
Puertos, la UDC, el tejido 
empresarial y las 
administraciones. 
 

aos proxectos da contorna 
portuaria. Prácticas FP,  
doutoramento, prácticas 
dirección empresas portuarias, 
prácticas ámbito pesqueiro, 
bolsas proxectos innovación 
empresas do mar.  
 
3) Instar ó Goberno local a 
incluír na oferta formativa do 
Centro Municipal de Emprego 
cursos de formación ocupacional 
e mellora da empregabilidade en 
colaboración coas empresas de 
distintos sectores portuarios 
(pesca, distribución, exportación, 
loxística, lecer, turismo). 
 
4) Instar ó Goberno local a 
incluír o desenvolvemento de 
proxectos económicos e de 
innovación vinculados ás 
empresas portuarias no EDUSI. 
 
5) Instar ó Goberno local a 
incluír, dentro do proxecto Smart 
City,  proxectos vinculados coas 
empresas portuarias (xestión, 
organización, promoción, venda, 
exportación).  
 
6) Instar ó Goberno local a 
mellorar e ampliar os ámbitos de 
cooperación e colaboración entre 
ambas as áreas urbanas e 
promover a cooperación entre 
ambos os Portos, a UDC, o tecido 
empresarial e as administracións 
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Intervenciones  
 

Presidencia 
 
A continuación moción do Partido 
Socialista de Galicia (PSOE), 
sobre Mobilidade na cidade. 
 
Ten a palabra dona Yoya Neira. 
 
Tercera.-Moción sobre 
Movilidad en la ciudad. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Muchas gracias. 
 
A las diecinueve horas y treinta 
y seis minutos  se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Canabal Pérez. 
 
El Grupo Municipal Socialista 
presenta ante este Pleno, la 
siguiente moción para su debate y 
aprobación. 
 
1.- El Pleno Municipal insta al 
Gobierno local a poner en marcha 
el Plan de Movilidad y Espacio 
Público elaborado por la Agencia 
de Ecología Urbana de Barcelona, 
aprobando la primera fase ya 
entregada y encargando la 
segunda fase  relativa a ubicación 
de las paradas de autobús, para su 
posterior debate y aprobación. 
 
 
2.- El Pleno Municipal insta al 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
A continuación moción do Partido 
Socialista de Galicia (PSOE), 
sobre Mobilidade na cidade. 
 
Ten a palabra dona Yoya Neira. 
 
Terceira.- Moción sobre 
Mobilidade na cidade. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Moitas grazas. 
 
Ás dezanove horas e trinta e seis 
minutos  auséntase do Salón de 
Sesións a señora Canabal Pérez. 
 
 
O Grupo Municipal Socialista 
presenta ante este Pleno, a 
seguinte moción para o seu 
debate e aprobación. 
 
1.- O Pleno Municipal insta ao 
Goberno local a poñer en marcha 
o Plan de Mobilidade e Espazo 
Público elaborado pola Axencia 
de Ecoloxía Urbana de 
Barcelona, aprobando a primeira 
fase xa entregada e encargando a 
segunda fase  relativa a 
localización das paradas de 
autobús, para o seu posterior 
debate e aprobación. 
 
2.- O Pleno Municipal insta ao 
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Gobierno local a constituir la 
Mesa de la Movilidad del 
Concello de A Coruña, en la que 
el documento elaborado por la 
Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona sea debatido y 
consensuado por entidades 
sociales y todos aquellos agentes 
implicados en la movilidad de la 
ciudad. 
 
3.- El Pleno Municipal insta al 
Gobierno local a aclarar qué tipo 
de vehículos podrán circular en 
superficie por la Avenida de la 
Marina y cuáles deberán hacerlo 
por el túnel antes de la completa 
apertura del mismo, para, de este 
modo, estudiar propuestas de 
cambios en la sección viaria de la 
Avenida de la Marina, Cantones y 
Sánchez Bregua a fin de priorizar 
el transporte colectivo y los 
recorridos peatonales, así como la 
necesaria  reordenación del 
ámbito de la Plaza de Ourense. 
 
4.- El Pleno Municipal insta al 
Gobierno local a poner en marcha 
los proyectos recogidos en el Plan 
Especial de Protección y Reforma 
Interior de la Ciudad Vieja y 
Pescadería para el ámbito de las 
calles Maestranza y Metrosidero, 
a fin de garantizar plazas de 
aparcamiento para residentes del 
barrio y el correcto 
funcionamiento viario del mismo; 
así como a aclarar si será 
ejecutado el Proyecto de Mejora 

Goberno local a constituír a Mesa 
da Mobilidade do Concello da 
Coruña, na que o documento 
elaborado pola Axencia de 
Ecoloxía Urbana de Barcelona 
sexa debatido e consensuado por 
entidades sociais e todos aqueles 
axentes implicados na mobilidade 
da cidade. 
 
 
3.- O Pleno Municipal insta ao 
Goberno local a aclarar que tipo 
de vehículos poderán circular en 
superficie pola Avenida da 
Mariña e cales deberán facelo 
polo túnel antes da completa 
apertura do mesmo, para, deste 
xeito, estudar propostas de 
cambios na sección viaria da 
Avenida da Mariña, Cantóns e 
Sánchez Bregua a fin de priorizar 
o transporte colectivo e os 
percorridos peonís, así como a 
necesaria  reordenación do 
ámbito da Praza de Ourense. 
 
4.- O Pleno Municipal insta ao 
Goberno local a poñer en marcha 
os proxectos recolleitos no Plan 
Especial de Protección e Reforma 
Interior da Cidade Vella e 
Pescadería para o ámbito das 
rúas Maestranza e Metrosidero, a 
fin de garantir prazas de 
aparcadoiro para residentes do 
barrio e o correcto funcionamento 
viario do mesmo; así como a 
aclarar se será executado o 
Proxecto de Mellora da 
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de la Accesibilidad entre el Paseo 
Marítimo y la Ciudad Vieja. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
 
Ten a palabra para a defensa da 
moción. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Muchas gracias. 
 
Bueno, pues, en esta moción, 
tratamos de distintos temas 
relativos a la movilidad y vamos a 
ir por partes.  
 
Vamos a explicar el 
posicionamiento del Grupo 
Municipal Socialista a la hora de 
presentar esta moción. 
 
En primer lugar, aludimos al tema 
del Plan de Movilidad. Después 
de casi 9 meses de gobierno 
hemos formulado pregunta escrita, 
hemos formulado pregunta oral y 
también al concejal de 
Urbanismo,… 
 
A las diecinueve horas y treinta 
y siete minutos  se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor Sande 
García. 
 
… a raíz de otra cuestión, creo 
que relativa a  Alfonso Molina, 
hablaba, efectivamente, pues, de 

Accesibilidade entre o Paseo 
Marítimo e a Cidade Vella. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
 
Ten a palabra para a defensa da 
moción. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Moitas grazas. 
 
Bo, pois, nesta moción, tratamos 
de distintos temas relativos á 
mobilidade e imos ir por partes.  
 
 
Imos explicar o posicionamento 
do Grupo Municipal Socialista á 
hora de presentar esta moción. 
 
 
En primeiro lugar, aludimos ao 
tema do Plan de Mobilidade. 
Despois de case 9 meses de 
goberno formulamos pregunta 
escrita, formulamos pregunta oral 
e tamén ao concelleiro de 
Urbanismo,… 
 
Ás dezanove horas e trinta e sete 
minutos  auséntase do Salón de 
Sesións o señor Sande García. 
 
 
…por mor doutra cuestión, creo 
que relativa a Alfonso  Molina, 
falaba, efectivamente, pois, da 
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la futura puesta en marcha del 
Plan de Movilidad de Espacio 
Público, contratado, en su 
momento, por el Gobierno 
Socialista. Lo mismo en pregunta 
oral el concejal Grandío. 
 
Lo cierto es que, a día de hoy, no 
tenemos constancia de que se 
vaya a poner en marcha el  Plan 
de Movilidad, no sabemos si la 
apuesta es por el PMUS y 
tampoco queremos permitir, o 
queremos decir que estamos de 
acuerdo con esa equidistancia que 
se mantiene en ese momento, 
desde el Gobierno Local, respecto 
a dos planes.  
 
Yo no me voy a poner aquí, otra 
vez, a decir las diferencias entre 
uno y otro, porque a la vista están, 
porque si llevan 8 meses 
estudiándolo, me imagino que 8 
meses son suficientes para 
conocer cuáles son las diferencias 
y, por lo tanto, para decir de 
manera clara, si se va a tomar 
partido por unos, si se va a tomar 
partido por otro, porque ambos 
son radicalmente diferentes, a 
pesar de que pueda haber ciertos 
elementos de confluencia. A unos 
se les llama supermanzanas, a lo 
que el Partido Popular, después 
llamó jerarquización viaria. Sea 
como sea, a día de hoy, no 
sabemos absolutamente nada de lo 
que está haciendo la concejalía de 
Movilidad, en este sentido.  

futura posta en marcha do Plan 
de Mobilidade de Espazo Público, 
contratado, no seu momento, polo 
Goberno Socialista. O mesmo en 
pregunta oral o concelleiro 
Grandío. 
 
O certo é que, a día de hoxe, non 
temos constancia de que se vaia a 
poñer en marcha o  Plan de 
Mobilidade, non sabemos se a 
aposta é polo PMUS e tampouco 
queremos permitir, ou queremos 
dicir que estamos dacordo con 
esa equidistancia que se mantén 
nese momento, desde o Goberno 
Local, respecto de dous plans.  
 
 
Eu non me vou  poñer aquí, outra 
vez, a dicir as diferenzas entre un 
e outro, porque á vista están, 
porque se levan 8 meses 
estudandoo, imaxínome que 8 
meses son suficientes para 
coñecer cales son as diferenzas e, 
por tanto, para dicir de maneira 
clara, se se vai a tomar partido 
por uns, se se vai a tomar partido 
por outro, porque ambos son 
radicalmente diferentes, a pesar 
de que poida haber certos 
elementos de confluencia. A uns 
chámaselles supermanzanas, ao 
que o Partido Popular, despois 
chamou xerarquización viaria. 
Sexa como sexa, a día de hoxe, 
non sabemos absolutamente nada 
do que está a facer a concellería 
de Mobilidade, neste sentido.  
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Lo que está claro es que en 
materia de movilidad, el gobierno 
local tiene en este momento dos 
problemas encima de la mesa. 
Uno es, qué se va a hacer de 
manera completa el túnel del 
Parrote y en segundo lugar, qué va 
a suceder con la Maestranza. 
 
En relación al túnel, nosotros que 
fuimos partidarios, en un primer 
momento del proyecto y que 
después, debido a la situación de 
crisis económica, le decíamos al 
gobierno del Partido Popular del 
señor Negreira, que no era el 
momento de efectuar esa 
inversión, una vez que está hecho, 
lo que decimos es que como no se 
diga y como no se estudie… 
 
 
A las diecinueve horas y treinta 
y nueve minutos  entra en el 
Salón de Sesiones la señora 
Canabal Pérez. 
 
… qué se va a hacer con la 
superficie, se va a  volver a 
enterrar el dinero de una manera 
doble. 
 
¿Qué va a suceder cuando se abra 
por completo el túnel del Parrote, 
que va a suceder con los tres 
carriles en superficie, que hay en 
los Cantones? ¿Qué va a suceder 
con esos dos carriles que hay 
desde el Casino a la Autoridad 
Portuaria? Se necesita una 

O que está claro é que en materia 
de mobilidade, o goberno local 
ten neste momento dous 
problemas encima da mesa. Un é, 
que se vai a facer de maneira 
completa o túnel do Parrote e en 
segundo lugar, que vai suceder 
coa Maestranza. 
 
En relación ao túnel, nós que 
fomos partidarios, nun primeiro 
momento do proxecto e que 
despois, debido á situación de 
crise económica, diciámoslle ao 
goberno do Partido Popular do 
señor Negreira, que non era o 
momento de efectuar ese 
investimento, unha vez que está 
feito, o que dicimos é que como 
non se diga e como non se 
estude… 
 
Ás dezanove horas e trinta e nove 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Canabal Pérez. 
 
 
…que se vai a facer coa 
superficie, vai volver   a enterrar 
o diñeiro dunha maneira dobre. 
 
 
Que vai suceder cando se abra 
por completo o túnel do Parrote, 
que vai suceder cos tres carrís en 
superficie que hai nos Cantóns? 
Que vai suceder con eses dous 
carrís que hai desde o Casino á 
Autoridade Portuaria? Necesítase 
unha reordenación, ademáis, do 
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reordenación, además, del tráfico 
de la Plaza de Ourense. Lo decía 
la presidenta de Movilidad, 
Begoña Freire, que apuntaba, 
además, de una manera muy 
correcta y muy ajustada, que era 
necesario empezar a estudiar qué 
se iba a hacer con todo ese flujo 
de tráfico que viene de la zona de 
Padre Feijoo y de la zona de calle 
Fontán hacia los Cantones y que 
en este momento… 
 
A las diecinueve horas y 
cuarenta y un minutos,  entra en 
el Salón de Sesiones el señor 
Sande García. 
 
… no pueden hacer el giro para 
meterse en el túnel.  Es decir, nos 
vamos a encontrar con una 
superficie que en este momento, 
lo único que pedimos es, cuáles 
son los estudios que tiene encima 
de la mesa Marea Atlántica, o que 
va a hacer con esa superficie? 
 
Nosotros pedimos ampliación de 
aceras, nosotros pedimos que, por 
lo menos, que se estudie la 
posibilidad de implantar allí un 
carril bus y, desde luego, darle 
prioridad a lo que son las zonas 
peatonales. 
 
Y en segundo lugar, hay un 
problema, indudablemente, con el 
tema de la Maestranza y con las 
zonas de aparcamiento, con ese 
vallado de los territorios de 

tráfico da Praza de Ourense. 
Dicíao a presidenta de 
Mobilidade, Begoña Freire, que 
apuntaba, ademáis, dunha 
manera moi correcta e moi 
axustada, que era necesario 
empezar a estudar que se ía a 
facer con todo ese fluxo de tráfico 
que vén da zona de Pai Feijoo e 
da zona de rúa Fontán cara aos 
Cantóns e que neste momento… 
 
 
Ás dezanove horas e coarenta e 
un minutos,  entra no Salón de 
Sesións o señor Sande García. 
 
 
…non poden facer o xiro para 
meterse no túnel.  É dicir, imos 
atopar cunha superficie que neste 
momento, o único que pedimos é, 
cales son os estudos que ten 
encima da mesa Marea Atlántica, 
ou que vai facer con esa 
superficie? 
 
Nós pedimos ampliación de 
beirarrúas, nós pedimos que, polo 
menos, que se estude a 
posibilidade de implantar alí un 
carril bus e, desde logo, darlle 
prioridade ao que son as zonas 
peonís. 
 
E en segundo lugar, hai un 
problema, indubidablemente, co 
tema da Maestranza e coas zonas 
de aparcadoiro, con ese valado 
dos territorios de Defensa que 
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Defensa que están impidiendo, 
pues, aparcar a los residentes en la 
zona.  
 
Hay documentos, en este caso, 
encima de la mesa. Documentos 
como el Plan Especial de 
Protección de la Ciudad Vieja, 
como el PEPRI que da soluciones, 
como pueden ser, en este caso, 
bueno, pues, la reorganización del 
tráfico en la calle de la 
Maestranza, estableciendo una 
dirección única y aparcamiento en 
batería. 
 
Presidencia 
 
Vaya rematando, señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Y hay un proyecto… 
 
Si, acabo, acabo ya, cinco 
segundos. 
 
Y hay un proyecto de la época 
anterior que, además nosotros 
apoyamos, que es el ascensor que 
conectaba la Fundación Luís 
Seoane con la zona del Paseo 
Marítimo y que, desde luego, 
permitiría utilizar para todas 
aquellas personas que van al 
Hospìtal Abente y Lago y para 
todas las personas que quieran 
utilizar los aparcamientos en este 
momento, infrautilizados de la 
zona (…), sea como sea, hay una 

están a impedir, pois, aparcar aos 
residentes na zona.  
 
 
Hai documentos, neste caso, 
encima da mesa. Documentos 
como Plan Especial de Protección 
da Cidade Vella, como o PEPRI 
que da solucións, como poden ser, 
neste caso, bo, pois, a 
reorganización do tráfico na rúa 
da Maestranza, establecendo 
unha dirección única e 
aparcadoiro en batería. 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
E hai un proxecto… 
 
Si, acabo, acabo xa, cinco 
segundos. 
 
E hai un proxecto da época 
anterior que, ademais nós 
apoiamos, que é o ascensor que 
conectaba a Fundación Luís 
Seoane coa zona do Paseo 
Marítimo e que, desde logo, 
permitiría utilizar para todas 
aquelas persoas que van ao 
Hospìtal Abente e Lago e para 
todas as persoas que queiran 
utilizar os aparcadoiros neste 
momento, infrautilizados da zona 
(…), sexa como sexa, hai unha 
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serie de cuestiones encima de la 
mesa que, a día de hoy, no 
sabemos qué va a pasar con ellas 
y, por lo tanto, por eso, es la razón 
de estas mociones. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira.  
 
Ten a razón… Perdón, a razón 
non o sei. Pero a palabra, polo 
menos, dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
(…) que lle dean a razón a unha, 
antes de expersarse. 
 
A ver, con respecto a esta moción, 
bueno, primeiro, manifestar que 
estamos dacordo nunha cuestión 
que acaba de expresar a 
concelleira Yoya Neira, que é a 
cuestión da necesaria 
planificación das actuacións, en 
materia de mobilidade e tamén en 
que son absolutamente 
incompatibles o PMUS e o Plan 
de Rueda, o que se denomina 
popularmente, digamos, Plan de 
Rueda. 
 
Está  claro que son incompatibles, 
de feito, nós fixemos tamén unha 
pregunta oral, tamén neste Pleno, 
e sobre este tema. Para o noso 
entender son incompatibles ambos 

serie de cuestións encima da mesa 
que, a día de hoxe, non sabemos 
que vai pasar con elas e, polo 
tanto, por iso, é a razón destas 
mocións. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira.  
 
Ten a razón… Perdón, a razón 
non o sei. Pero a palabra, polo 
menos, dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
(…) que lle dean a razón a unha, 
antes de expersarse. 
 
A ver, con respecto a esta moción, 
bo, primeiro, manifestar que 
estamos dacordo nunha cuestión 
que acaba de expresar a 
concelleira Yoya Neira, que é a 
cuestión da necesaria 
planificación das actuacións, en 
materia de mobilidade e tamén en 
que son absolutamente 
incompatibles o PMUS e o Plan 
de Rueda, o que se denomina 
popularmente, digamos, Plan de 
Rueda. 
 
Está  claro que son incompatibles, 
de feito, nós fixemos tamén unha 
pregunta oral, tamén neste Pleno, 
e sobre este tema. Para o noso 
entender son incompatibles 
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modelos de mobilidade e 
totalmente, e tamén queremos 
poñer enriba da mesa a cuestión, 
como dixen, da planificación. 
Estamos absolutamente dacordo 
con que se implante un carril bus, 
estamos dacordo en que se 
implante carril bici, máis aló do 
Paseo Marítimo. Estamos dacordo 
nunha serie de cuestións. Eu creo 
que, moitos dos que estamos aquí 
sentados, pero é necerario 
reflectilo nun Plan, nunha 
planificación. E moito nos 
tememos que o Grupo, o Grupo de 
Goberno, o Goberno Municipal 
non ten pensado facer ningún tipo 
de planificación, ou, polo menos, 
non o ten reflectido no proxecto 
de orzamentos que nós temos, se 
foi modificado ou non. 
 
 
Entón, bueno, queríamos poñer 
primeiro, iso enriba da mesa e 
concordar niso coa concelleira 
Yoya Neira. O que pasa, que 
tamén entendemos, que o Plan de 
Rueda necesita unha 
actualización, porque creo que xa 
hai anos que se fixo e, bueno, non 
é a misma cidade a daquel 
momento que a de agora, e si que 
precisaría algún tipo de 
actualización, participación social 
tamén, para a súa posta en marcha 
e tamén cremos, que é necesario 
que haxa un proceso, pois, de 
información sobre qué vehículos, 
efectivamente van a circular pola 

ambos modelos de mobilidade e 
totalmente, e tamén queremos 
poñer enriba da mesa a cuestión, 
como dixen, da planificación. 
Estamos absolutamente dacordo 
con que se implante un carril bus, 
estamos dacordo en que se 
implante carril bici, máis aló do 
Paseo Marítimo. Estamos 
dacordo nunha serie de cuestións. 
Eu creo que, moitos dos que 
estamos aquí sentados, pero é 
necerario reflectilo nun Plan, 
nunha planificación. E moito 
temémonos que o Grupo, o Grupo 
de Goberno, o Goberno 
Municipal non ten pensado facer 
ningún tipo de planificación, ou, 
polo menos, non o ten reflectido 
no proxecto de orzamentos que 
nós temos, se foi modificado ou 
non. 
 
Entón, bo, queriamos poñer 
primeiro, iso enriba da mesa e 
concordar niso coa concelleira 
Yoya Neira. O que pasa, que 
tamén entendemos, que o Plan de 
Rueda necesita unha 
actualización, porque creo que xa 
hai anos que se fixo e, bo, non é a 
mesma cidade a daquel momento 
que a de agora, e si que 
precisaría algún tipo de 
actualización, participación 
social tamén, para a súa posta en 
marcha e tamén cremos, que é 
necesario que haxa un proceso, 
pois, de información sobre que 
vehículos, efectivamente van 
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Avenida da Mariña.  
 
E cremos que é necesario facelo 
antes de que abra o túnel, porque 
eu creo que ten que haber, pois, 
digamos un proceso de 
información, de asimilación por 
parte da xente, de cómo van ser os 
seus hábitos de circulación, pois, a 
partir de que se abra o túnel, e 
polo tanto, é que algo que se 
debería estar empezando xa, a 
facer. 
 
E despois, ao respecto do PEPRI, 
eu creo que, ao respecto de 
mobilidade, o PEPRI ten un 
problema fundamental, é que non 
recolle cómo vai ser a mobilidade 
dentro da Cidade Vella. El remite 
ao Plan de Mobilidade, e o Plan 
de Mobilidade e, o Plan de 
Mobilidade tampouco é 
especialmente concreto, e iso 
tamén requerería dunha 
planificación pausada. 
 
Polo tanto, imos a absternos na 
moción. Cremos que necesita, 
como digo, o Plan de Rueda una 
actualización, e faltalle, ao noso 
ver, ese matiz á moción que 
presenta o Grupo Socialista. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 

circular pola Avenida da Mariña.  
 
E cremos que é necesario facelo 
antes de que abra o túnel, porque 
eu creo que ten que haber, pois, 
digamos un proceso de 
información, de asimilación por 
parte da xente, de como van ser 
os seus hábitos de circulación, 
pois, a partir de que se abra o 
túnel, e polo tanto, é que algo que 
se debería estar a empezar xa, a 
facer. 
 
E despois, ao respecto do PEPRI, 
eu creo que, ao respecto de 
mobilidade, o PEPRI ten un 
problema fundamental, é que non 
recolle como vai ser a mobilidade 
dentro da Cidade Vella. O remite 
ao Plan de Mobilidade, e o Plan 
de Mobilidade, e o Plan de 
Mobilidade tampouco é 
especialmente concreto, e iso 
tamén requerería dunha 
planificación pausada. 
 
Polo tanto, imos absternos na 
moción. Cremos que necesita, 
como digo, o Plan de Rueda unha 
actualización e faltalle, ao noso 
ver, ese matiz á moción que 
presenta o  Grupo Socialista. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
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Polo Grupo Popular, señora 
Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Sí. 
 
Muchas gracias. 
 
Bueno, pues, aparte del totum 
revolutum de la moción y 
aprovechando que el Pisuerga 
pasa por Valladolid, pues, 
volvemos a colar, de nuevo, el ya 
tan aburrido tema del documento 
de ecología urbana de   Barcelona.  
Y quiero recordar, que el Partido 
Socialista no explicó, no participó 
en su día a los coruñeses y que 
tampoco aprobó y esto además lo 
hizo por cobardía. 
 
Eso sí, algo hemos avanzado, por 
fin, se reconoce y por escrito en 
esta moción, que hay que 
aprobarlo. Porque lógicamente sin 
aprobación no hay PMUS que 
valga.  
 
Primera conclusión, el documento 
no es un PMUS. El único PMUS 
que existe es el aprobado cuando 
gobernaba el Partido Popular y 
que este Pleno se comprometió a 
ejecutar, de forma transversal y 
por todas las áreas del Gobierno 
Municipal. 
 
Se insta, por otra parte, a que se 
encargue la segunda fase. Luego 

Polo Grupo Popular, señora 
Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Si. 
 
Moitas grazas. 
 
Bo, pois, á parte do totum 
revolutum da moción e 
aproveitando que o Pisuerga pasa 
por Valladolid,  pois, volvemos 
coar, de novo, o xa tan aburrido 
tema do documento de ecoloxía 
urbana de Barcelona.   E quero 
lembrar, que o Partido Socialista 
non explicou, non participou no 
seu día aos coruñeses e que 
tampouco aprobou e isto ademais 
fíxoo por covardía. 
 
Iso si, algo avanzamos, por fin, 
recoñécese e por escrito nesta 
moción, que hai que aprobalo. 
Porque loxicamente sen 
aprobación non hai PMUS que 
valla.  
 
Primeira conclusión, o documento 
non é un PMUS. O único PMUS 
que existe é o aprobado cando 
gobernaba o Partido Popular e 
que este Pleno comprometeuse a 
executar, de forma transversal e 
por todas as áreas do Goberno 
Municipal. 
 
Ínstase, por outra banda, a que se 
encargue a segunda fase. Logo 
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no es ejecutable, no vale para 
ejecutar.  Tendría el Gobierno 
Municipal que ir encargando 
fases. Pregunte cuántas, señor 
Díaz Grandío. ¿Cuánto le cuesta 
el documento aparte el coste del 
proyecto de ejecución y aparte el 
coste de ejecución? 
 
Sorprendentemente, por otro lado, 
es el orden de los puntos de la 
parte dispositiva. Primero se insta 
a que se apruebe el documento y 
cuando se apruebe el documento, 
a que sea debatido y consensuado 
con las entidades y agentes 
implicados. Y, entre tanto, a que 
se vayan encargando la segunda 
fase. Bueno, pues, no funciona 
así, señora Neira, es precisamente 
al contrario. Primero se debate, se 
consensua y luego se aprueba. 
Menudo gol, señor Díaz Grandío. 
 
Lo que hay que hacer es lo que 
hizo este Grupo Municipal, con el 
documento que es hoy el PMUS 
de A Coruña. Se participó a todas 
las entidades y colectivos a pie de 
calle, de abajo a arriba, de forma 
proactiva y no reactiva. Se 
consensuó, se aprobó y además 
con el compromiso de participar 
todas y cada una de las fases de 
ejecución y acciones contenidas 
en el PMUS y así se hizo, 
mientras gobernaba este equipo de 
gobierno. 
 
Le recomiendo señor Díaz 

non é executable, non vale para 
executar.  Tería o Goberno 
Municipal que ir encargando 
fases. Pregunte cantas, señor 
Díaz Grandío. Canto lle custa o 
documento á parte, o custo do 
proxecto de execución e á parte o 
custo de execución?  
 
Sorprendentemente, doutra 
banda, é a orde dos puntos da 
parte dispositiva. Primeiro ínstase 
a que se aprobe o documento e 
cando se aprobe o documento, a 
que sexa debatido e consensuado 
coas entidades e axentes 
implicados. E, entre tanto, a que 
se vaian encargando a segunda 
fase. Bo, pois, non funciona así, 
señora Neira, é precisamente ao 
contrario. Primeiro se debate, 
acórdase e logo apróbase. Miúdo 
gol, señor Díaz Grandío. 
 
O que hai que facer é o que fixo 
este Grupo Municipal, co 
documento que é hoxe o PMUS da 
Coruña.Participouse a todas as 
entidades e colectivos a pé de rúa, 
de abaixo a arriba, de forma 
proactiva e non reactiva. 
Acordouse, aprobouse e ademais 
co compromiso de participar 
todas e cada unha das fases de 
execución e accións contidas no 
PMUS e así se fixo, mentres 
gobernaba este equipo de 
goberno. 
 
Recoméndolle señor Díaz 
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Grandío, con toda humildad, que 
tenga cuidado, no vaya a ser que 
le dejen mangado, igual que con 
los presupuestos. Analice, estudie, 
porque no vaya a ser, que los que 
no han querido explicar, ni 
aprobar ese documento para 
validarlo como un PEMUS, que 
erre que erre para (…) otro, luego, 
si te he visto no me acuerdo, y 
tenga gato encerrado. Algunas 
pildoritas. 
 
Relea lo que dice, en cuanto al 
transporte público, ese 
documento; ya no le digo el resto 
de acciones y propuestas, sin 
estructura, nada del entorno 
metropolitano. También se lo digo 
y supongo que lo sabe. 
 
En cuanto al bus, frecuencia de 60 
minutos a urbanizaciones da 
periferia. No se contempla 
penetración en POCOMACO, ni 
en VIO. Las modificaciones de 
red se resumen a reducir 
kilómetros a cambio de 
transbordos. Se supedita a una 
remodelación  muy importante de 
la Plaza de Pontevedra y a la 
existencia de la intermodal. 
 
Mire también, que es lo que pasa 
en la superficie de La Marina. 
 
De otro lado, pues ya decía, totum 
revolutum. Me parece muy bien 
que ahora, el Partido  Socialista se 
quiera subir al carro de la nueva 

Grandío, con toda humildade, que 
teña coidado, non vaia a ser que 
lle deixen mangado, igual que cos 
orzamentos. Analice, estude, 
porque non vaia a ser, que os que 
non quixeron explicar, nin 
aprobar ese documento para 
validalo como un PEMUS, que 
veña e dálle para (…) outro, logo, 
se che vin non me acordó, e teña 
gato encerrado. Algunhas 
pildoriñas. 
 
Relea o que di, en canto ao 
transporte público, ese 
documento; xa non lle digo o 
resto de accións e propostas, sen 
estrutura, nada da contorna 
metropolitana. Tamén llo digo e 
supoño que o sabe. 
 
En canto ao bus, frecuencia de 60 
minutos a urbanizacións da 
periferia. Non se contempla 
penetración en POCOMACO, nin 
en VIO. As modificacións de rede 
resúmense a reducir quilómetros 
a cambio de transbordos. 
Supedítase a unha remodelación  
moi importante da Praza de 
Pontevedra e á existencia da 
intermodal. 
 
Mire tamén, que é o que pasa na 
superficie da Mariña. 
 
Doutro lado, pois xa dicía, totum 
revolutum. Paréceme moi ben que 
agora, o Partido  Socialista 
quéirase subir ao carro da nova 
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ordenación, de la movilidad, de la 
zona de manida consecuencia??, 
de la puesta en servicio, de la 
plena operatividad del túnel del 
Parrote, porque la única herencia 
recibida fue el agujero del Parrote 
y un casco histórico para 
peatonalizar. 
 
Sabe muy bien el señor Diaz 
Grandío, porque además se lo 
hemos repetido en distintas 
ocasiones y se lo hemos llevado a 
la Comisión de Movilidad, que 
quedan deberes por hacer. 
 
Y sabe, supongo que sabe, cuál 
era la planificación que el Partido 
Popular había dejado, tanto para 
esa nueva zona, para esa 
planificación… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Intento rematar, señor Alcalde. 
 
…para esa nueva zona de La 
Marina en superficie, destinada a 
las personas, cuál era también la 
ordenación necesaria en la Plaza 
de Orense, en la zona das Ánimas 
y cuál es también la planificación 
de la segunda fase de la Ciudad 
Vieja, con toda la reordenación, 
pues, de la ordenación viaria y 

ordenación, da movilidad,e da 
zona de manida consecuencia, da 
posta en servizo, da plena 
operatividade do túnel do 
Parrote, porque a única herdanza 
recibida foi o buraco do Parrote e 
un centro histórico para 
peonalizar. 
 
Sabe moi ben o señor Diaz 
Grandío, porque ademais 
repetímosllo en distintas ocasións 
e levámosllo á Comisión de 
Mobilidade, que quedan deberes 
por facer. 
 
E sabe, supoño que sabe, cal era 
a planificación que o Partido 
Popular deixara, tanto para esa 
nova zona, para esa 
planificación… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Tento rematar, señor alcalde. 
 
…para esa nova zona da Mariña 
en superficie, destinada ás 
persoas, cal era tamén a 
ordenación necesaria na Praza de 
Ourense, na zona das Ánimas e 
cal é tamén a planificación da 
segunda fase da Cidade Vella, 
con toda a reordenación, pois, da 
ordenación viaria e tamén a 
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también la reordenación de 
aparcamiento. 
 
Y digo, es cierto, a nadie se le 
escapa, que con la puesta en 
servicio de la plena operatividad 
del túnel y con esa nueva 
superficie peatonal, es evidente 
que la sección de ese tramo 
interior hay que repensarla. 
Efectivamente eso es así, pero 
primero hay que  hacer los 
deberes que están pendientes, la 
plena operatividad del túnel. con 
las reordenaciones que sean 
necesarias, la restricción de 
accesos… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Freire, por 
favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Remato. 
 
,,,la superficie en la plataforma de 
La Marina y después si habrá que 
tomar en consideración, pues, lo 
que es ese tramo anterior  y 
además, coordinarlo con 
proyectos ya planificados también 
por el Partido Popular. Le 
recuerdo la planificación del carril 
prioritario para transporte público 
en Alfonso Molina que 
lógicamente, tiene que ir por ese 
eje y también, el carril bici 
metropolitano que hay que 

reordenación de aparcadoiro. 
 
 
E digo, é certo, a ninguén se lle 
escapa, que coa posta en servizo 
da plena operatividade do túnel e 
con esa nova superficie peonil, é 
evidente que a sección dese tramo 
interior hai que repensala. 
Efectivamente iso é así, pero 
primeiro hai que  facer os deberes 
que están pendentes, a plena 
operatividade do túnel. coas 
reordenacións que sexan 
necesarias, a restrición de 
accesos… 
 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Freire, por 
favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Remato. 
 
…a superficie na plataforma da 
Mariña e despois si terá que 
tomar en consideración, pois, o 
que é ese tramo anterior  e 
ademáis, coordinalo con 
proxectos xa planificados tamén 
polo Partido Popular. Lémbrolle 
a planificación do carril 
prioritario para transporte 
público en Alfonso Molina que 
loxicamente, ten que ir por ese 
eixo e tamén, o carril bici 
metropolitano que hai que 
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coordinar también con esa 
plataforma. 
 
Por tanto, no se puede empezar la 
casa por el tejado y, en cuanto al 
ya documento, y a ver si lo 
dejamos clarito de una vez, de la 
Agencia de Ecología Urbana 
Barcelona  y planificar… 
 
Presidencia 
 
Señora Freire, dous minutos de 
más.  
 
Señor Grandío, cando queira. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Boas tardes a todos. 
 
Bueno, vou intentar respostar en 
tres minutos todas as cuestións 
que se replantexaron aquí. 
 
Con respecto á planificación da 
circulación en superficie na zona 
da Mariña-Parrote, bueno, creía 
que estaba máis claro, pero  
parece que non quedou claro. Foi 
un tema que se tratou en 
Comisión. E un tema que tivo 
repercusión nos medios e volverá 
a ter, en canto se vaia 
confirmando a apertura do túnel. 
É dicir, que pola superficie da 
Mariña-Parrote, van a circular 
transporte público, buses e taxis, 
residentes e carga e descarga, 
ademais das diferentes 

coordinar tamén con esa 
plataforma. 
 
Por tanto, non se pode empezar a 
casa polo tellado e, en canto ao 
xa documento, e a ver se o 
deixamos clariño dunha vez, da 
Axencia de Ecoloxía Urbana 
Barcelona  e planificar… 
 
Presidencia 
 
Señora Freire, dous minutos de 
máis.  
 
Señor Grandío, cando queira. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Boas tardes a todos. 
 
Bo, vou tentar respostar en tres 
minutos todas as cuestións que se 
reformularon aquí. 
 
Con respecto á planificación da 
circulación en superficie na zona 
da Mariña-Parrote, bo, cría que 
estaba máis claro, pero  parece 
que non quedou claro. Foi un 
tema que se tratou en Comisión. E 
un tema que tivo repercusión nos 
medios e volverá a ter, en canto 
se vaia confirmando a apertura 
do túnel. É dicir, que pola 
superficie da Mariña-Parrote, van 
circular transporte público, buses 
e taxis, residentes e carga e 
descarga, ademais das diferentes 
circunstancias de vehículos de 
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circunstancias de vehículos de 
emerxencias, etcétera, etcétera, 
nunha zona onde obviamente van 
a convivir con circulación libre 
peóns e bicicletas. 
 
Como ben fai referencia no texto 
da moción, esta racionalización de 
circulación en superficie 
provocará, que boa parte da 
circulación existente noutras 
zonas, pois, que quede totalmente 
sobredimensionada, como así é na 
zona no eixo Cantón Pequeño-
Cantón Grande. Esa zona 
sobredimensionada que vai ficar, 
obviamente cunha necesidade dun 
carril, por sentido, contra a 
realidade, nalgúns casos de seis 
carriles por sección. Todo ese 
sobreancho, que suma importante 
superficie, nunha zona altamente 
simbólica da cidade, debe e será 
reconvertida a outros usos, entre 
eles, o uso para a circulación de 
bicicletas en doble sentido, en ese 
carril bice metropolitano que 
conectará ese centro da cidade co 
barrio dos Castros. 
 
Fálase tamén da Cidade Vella, 
concretamente no ámbito da 
Maestranza, ese ámbito que se veu 
modificado nas últimas semanas, 
da súa imaxe asentada, dende os 
últimos seis anos, dende que as 
parcelas do Ministerio de Defensa 
foran utilizadas como aparcadoiro 
e fíxose unha serie de tres fases 
paliativas. Presentouse unha serie 

emerxencias, etcétera, etcétera, 
nunha zona onde obviamente van 
convivir con circulación libre 
peóns e bicicletas. 
 
 
Como ben fai referencia no texto 
da moción, esta racionalización 
de circulación en superficie 
provocará, que boa parte da 
circulación existente noutras 
zonas, pois, que quede totalmente 
sobredimensionada, como así é 
na zona no eixo Cantón Pequeno-
Cantón Grande. Esa zona 
sobredimensionada que vai ficar, 
obviamente cunha necesidade dun 
carril, por sentido, contra a 
realidade, nalgúns casos de seis 
carrís por sección. Todo ese 
sobreancho, que suma importante 
superficie, nunha zona altamente 
simbólica da cidade, debe e será 
reconvertida a outros usos, entre 
eles, o uso para a circulación de 
bicicletas en dobre sentido, nese 
carril bice metropolitano que 
conectará ese centro da cidade co 
barrio dos Castros. 
 
Fálase tamén da Cidade Vella, 
concretamente no ámbito da 
Maestranza, ese ámbito que se 
veu modificado nas últimas 
semanas, da súa imaxe asentada, 
dende os últimos seis anos, dende 
que as parcelas do Ministerio de 
Defensa foran utilizadas como 
aparcadoiro e fíxose unha serie 
de tres fases paliativas. 
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de tres fases paliativas para 
compensar ese peche de parcelas, 
esa perda de aparcadoiro para as 
veciñas da Cidade Vella e que a 
terceira das fases contempla, 
efectivamente, como comentou a 
señora Yoya Neira, a actuación 
sobre a rúa Maestranza, esa zona 
rúa Maestranza, Farmacia Militar 
e  Nosa Señora do Rosario, e esas 
perpendiculares de Campo da 
Estrada. Esas perpendiculares á 
rúa Maestranza.  
 
 
 
O que se contempla é sustituir a 
eses dous carris de circulación, 
por sentido, a un único carril de 
circulación, e a conversión desas 
líñas de aparcadoiro en liña, a 
liñas de aparcadoiro en batería, 
que provocará que se consoliden 
eses preciados estacionamentos 
para as veciñas da Cidade Vella, 
que tamén, obviamente, se verán 
beneficiados dunha actuación que 
está en fase de estudo, que é a 
confluencia do Paseo Marítimo e 
a Avenida do Metrosidero, que 
descargue tamén de circulación á 
rotonda das Ánimas. 
 
E teño que dicir algo que esperaba 
e que, efectivamente se trasladou, 
o que se puxo de releve nesta 
moción, que é o que, bueno, 
coincidimos coas apreciacións 
mostradas nos acordos tres e 
catro. É dicir recollemos iso no 

Presentouse unha serie de tres 
fases paliativas para compensar 
ese peche de parcelas, esa perda 
de aparcadoiro para as veciñas 
da Cidade Vella e que a terceira 
das fases contempla, 
efectivamente, como comentou a 
señora Yoya Neira, a actuación 
sobre a rúa Maestranza, esa zona 
rúa Maestranza, Farmacia 
Militar e  Nosa Señora do 
Rosario, e esas perpendiculares 
de Campo da Estrada. Esas 
perpendiculares á rúa 
Maestranza.  
 
O que se contempla é substituír a 
eses dous carris de circulación, 
por sentido, a un único carril de 
circulación, e a conversión desas 
líñas de aparcadoiro en liña, a 
liñas de aparcadoiro en batería, 
que provocará que se consoliden 
eses prezados estacionamentos 
para as veciñas da Cidade Vella, 
que tamén, obviamente, veranse 
beneficiados dunha actuación que 
está en fase de estudo, que é a 
confluencia do Paseo Marítimo e 
a Avenida do Metrosidero, que 
descargue tamén de circulación á 
rotonda das Ánimas. 
 
E teño que dicir algo que 
esperaba e que, efectivamente se 
trasladou, o que se puxo de releve 
nesta moción, que é o que, bo, 
coincidimos coas apreciacións 
mostradas nos acordos tres e 
catro. É dicir recollemos iso no 
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que xa estabamos traballando, 
pero si que estamos vendo que nos 
últimos Plenos hay  unha 
tendencia coa que non 
concordamos e se pon de relevo, 
outra vez en este debate desta 
moción, que non é  outra cousa 
que … 
 
Presidencia 
 
Vaia remantanto, señor Grandío. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Si, señor alcalde. 
 
…debate de mobilidade nunha 
batalla, é un debate entre 
proxectos que se traslada ao final, 
de portas afora, a un debate entre 
partidos, algo co que non 
concordamos. Pensamos que os 
debates de mobilidade, sobre 
mobilidade, teñen que transcender 
a estas circunstancia, que poñe en 
risco cuestións transcendentais 
para o futuro da cidade. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Grandío. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 

Votación de la tercera moción 

que xa estabamos traballando, 
pero si que estamos vendo que 
nos últimos Plenos hai  unha 
tendencia coa que non 
concordamos e ponse de relevo, 
outra vez neste debate desta 
moción, que non é  outra cousa 
que… 
 
Presidencia 
 
Vaia remantanto, señor Grandío. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Si, señor alcalde. 
 
…debate de mobilidade nunha 
batalla, é un debate entre 
proxectos que se traslada ao final 
de portas afora, a un debate entre 
partidos, algo co que non 
concordamos. Pensamos que os 
debates de mobilidade, sobre 
mobilidade, teñen que 
transcender a estas circunstancia, 
que poñe en risco cuestións 
transcendentais para o futuro da 
cidade. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Grandío. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da terceira moción do 
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del Grupo Municipal del 
Partido Socialista de Galicia 

(PSdeG-PSOE) 
 

Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la moción 
número tres presentada por el 
Grupo Municipal del Partido 
Socialista, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Se abstiene el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (8 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas  Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 
 

Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Mociones del Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) 
 

Intervenciones 
 
 

Grupo Municipal do Partido 
Socialista de Galicia (PSdeG-

PSOE) 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a moción 
número tres presentada polo 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Abstense o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (8 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas  Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Mocións do Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) 
 

Intervencións 
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Presidencia 
 
Moción do Partido Popular, sobre 
apoio á Asociación  de Meigas de  
las Hogueras de San Juan. 
 
 
Ten a palabra dona Lucía Canabal 
para dar lectura á parte dispositiva 
da moción. 
 
Primera.- Moción del Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
sobre  apoyo a la Asociación de 
Meigas de las Hogueras de San 
Juan. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
Muchas gracias, Alcalde. 
 
Ha habido unos cambios en esta 
moción que voy a comunicar. 
 
El Grupo Popular, ha recibido esta 
mañana unas aportaciones del 
Grupo Socialista para esta 
moción. Después de 
transaccionar… 
 
A las diecinueve horas y 
cincuenta y cinco minutos,  se 
ausenta del Salón de Sesiones la 
señora Neira Fernández. 
 
… hemos llegado a un acuerdo 
sobre la parte dispositiva de la 
moción, que quedaría de la 
siguiente manera, al añadir un 
cuarto punto a la moción: 

Presidencia 
 
Moción do Partido Popular, 
sobre apoio á Asociación  de 
Meigas das  Fogueiras de San 
Juan. 
 
Ten a palabra dona Lucía 
Canabal para dar lectura á parte 
dispositiva da moción. 
 
Primeira.- Moción do Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
sobre  apoio á Asociación de 
Meigas das Fogueiras de San 
Juan. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
Moitas grazas, alcalde. 
 
Houbo uns cambios nesta moción 
que vou comunicar. 
 
O Grupo Popular, recibiu esta 
mañá unhas achegas do Grupo 
Socialista para esta moción. 
Despois de transaccionar… 
 
 
Ás dezanove horas e cincuenta e 
cinco minutos, auséntase do 
Salón de Sesións a señora Neira 
Fernández. 
 
…chegamos a un acordo sobre a 
parte dispositiva da moción, que 
quedaría da seguinte maneira, ao 
engadir un cuarto punto á 
moción: 
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La Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno, acuerda por 
unanimidad instar al Alcalde a: 
 
1.-Apoyar los actos organizados 
por la Asociación de Meigas de 
las Hogueras de San Juan de La 
Coruña, como reconocimiento al 
trabajo desarrollado para la 
potenciación de esta fiesta, la más 
importante de cuantas se celebran 
en nuestra ciudad, a la que  han 
convertido en referente y cita 
obligada para todos aquellos que 
quieran vivir con intensidad esa 
noche mágica a lo largo y ancho 
de España, y habiendo logrado 
que sea declarada Fiesta de Interés 
Turístico Internacional, única en 
la ciudad que goza de este título. 
 
 
2.-Celebrar, como es tradicional, 
en el Salón de Sesiones del 
Palacio Municipal la Ceremonia 
de Proclamación de las Meigas 
2016 y posteriores. 
 
3.-Atender las peticiones y 
necesidades presentadas ante el 
Concejal de Cultura para las 
Hogueras 2016, así como las de  
años sucesivos. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Canabal. 
 
Non sei si ten por escrito este 
último punto, pois, lle 

A Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno, acorda por 
unanimidade instar ao alcalde a: 
 
1.-Apoiar e asistir aos actos 
organizados pola Asociación de 
Meigas das Fogueiras de San 
Juan da Coruña, como 
recoñecemento ao traballo 
desenvolvido para a potenciación 
desta festa, a máis importante de 
cantas se celebran na nosa 
cidade, á que converteron en 
referente e cita obrigada para 
todos aqueles que queiran vivir 
con intensidade esa noite máxica 
ao longo e ancho de España, e 
logrando que sexa declarada 
Festa de Interese Turístico 
Internacional, única na cidade 
que goza deste título. 
 
2.-Celebrar, como é tradicional, 
no Salón de Sesións do Palacio 
Municipal a Cerimonia de 
Proclamación das Meigas 2016 e 
posteriores. 
 
3.-Atender as peticións e 
necesidades presentadas ante o 
concelleiro de Cultura para as 
Fogueiras 2016, así como as de 
anos sucesivos. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Canabal. 
 
Non sei se ten por escrito este 
último punto, pois, lle 
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agradeceríamos que nolo poidese 
facer chegar para efectos da acta. 
 
Ten a palabra de novo para a 
defensa da moción. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
Como ya indicamos en la 
exposición de motivos de la 
moción, la Fiesta de San Juan 
goza de arraigo popular y es la 
más multitudinaria de las fiestas 
de A Coruña, con una media de 
150.000 personas en las playas 
durante las Hogueras. 
 
A iniciativa de la Comisión 
Promotora de las Hogueras de San 
Juan, antecedente de la actual 
Asociación de Meigas de las 
Hogueras de San Juan, fue 
declarada fiesta de Galicia de 
interés turístico el año 2000 y 
fiesta de interés turístico nacional 
en el año 2003, obteniendo en el 
2015 el título de fiesta de interés 
turístico internacional y gracias a 
la popularidad encargada en los 
últimos años, se determinó que el 
día 14 de junio fuese declarado 
festivo local.  
 
Además de las actividades festivas 
organizadas, en los pasados cuatro 
años por el Ayuntamiento, la 
asociación organiza una media 
anual de más de cien actos de 
carácter social, cultural y popular, 
todos ellos de acceso gratuito, con 

agradeceriamos que nolo poidese 
facer chegar para efectos da acta. 
 
Ten a palabra de novo para a 
defensa da moción. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
Como xa indicamos na exposición 
de motivos da moción, a Festa de 
San Xoan goza de arraigamento 
popular e é a máis multitudinaria 
das festas da Coruña, cunha 
media de 150.000 persoas nas 
praias durante as Fogueiras. 
 
 
A iniciativa da Comisión 
Promotora das Fogueiras de San 
Xoan, antecedente da actual 
Asociación de Meigas das 
Fogueiras de San Juan, foi 
declarada festa de Galicia de 
interese turístico o ano 2000 e 
festa de interese turístico nacional 
no ano 2003, obtendo no 2015 o 
título de festa de interese turístico 
internacional e grazas á 
popularidade encargada nos 
últimos anos, determinouse que o 
día 14 de xuño fose declarado 
festivo local.  
 
Ademais das actividades festivas 
organizadas, nos pasados catro 
anos polo Concello, a asociación 
organiza unha media anual de 
máis de cen actos de carácter 
social, cultural e popular, todos 
eles de acceso gratuíto, con gran 
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gran implicación de las Meigas y 
con una nutrida asistencia del 
público.  
 
Hasta la llegada del Partido 
Popular en el Gobierno 
Municipal, el trabajo para obtener  
la declaración de nuestra fiesta, 
como un interés turístico 
internacional había sido 
prácticamente nula. En los  
últimos cuatro años se han llevado 
a cabo más acciones, más 
actividades y más promoción, 
tanto desde la Concejalía de 
Cultura, como desde la Concejalía 
de Turismo. 
 
Lamentablemente, Xulio Ferreiro 
se ha negado a  participar en los 
actos organizados por esta 
asociación, de apoyo a este 
evento. No solamente no ha 
asistido, sino que se ha negado a 
recibir oficialmente a las Meigas 
2015, algo que no ha ocurrido en 
toda la historia de esta ciudad. 
 
Tampoco las ha invitado a Fitur, a 
pesar de la declaración de interés 
internacional de esta fiesta, desde 
hace un año, en el que la 
asociación ha sido fundamental. 
Además, desde el cambio de 
gobierno se le remitieron ocho 
invitaciones a actos organizados 
por esta asociación, no asistiendo 
ningún concejal de la Marea y se 
han negado a cosas tan sencillas, 
como facilitar un recuerdo 

implicación das Meigas e cunha 
nutrida asistencia do público.  
 
 
Ata a chegada do Partido 
Popular no Goberno Municipal, o 
traballo para obter  a declaración 
da nosa festa, como un interese 
turístico internacional fora 
practicamente nula. Nos  últimos 
catro anos leváronse a cabo máis 
accións, máis actividades e máis 
promoción, tanto desde a 
Concellería de Cultura, como 
desde a Concellería de Turismo. 
 
 
 
Lamentablemente, Xulio Ferreiro 
negouse a participar  nos actos 
organizados por esta asociación, 
de apoio a este evento. Non 
soamente non asistiu, senón que 
se negou a recibir oficialmente ás 
Meigas 2015, algo que non 
ocorreu en toda a historia desta 
cidade. 
 
Tampouco as convidou a Fitur, a 
pesar da declaración de interese 
internacional desta festa, desde 
hai un ano, no que a asociación 
foi fundamental. Ademais, desde o 
cambio de goberno remitíronselle 
oito invitacións a actos 
organizados por esta asociación, 
non asistindo ningún concelleiro 
da Marea e negáronse a cousas 
tan sinxelas, como facilitar un 
recordo institucional ás Meigas 
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institucional a las Meigas 
seleccionadas este año, o ceder el 
Salón de Plenos, como se ha 
hecho siempre, para la 
proclamación de las Meigas 2016. 
 
En el mes de noviembre pasado, 
la Asociación mantuvo una 
reunión con el concejal de 
Cultura, al que se le presentó   una 
memoria detallada de las 
Hogueras 2015, así como el 
proyecto de las hogueras 2016, 
con la expresión de peticiones sin 
necesidades. Manifestó que daría 
respuesta en enero y sólo les ha 
citado para mañana, a raíz de la 
nota de prensa del Grupo Popular, 
anunciando que presentaba esta 
moción. 
 
La Asociación de Meigas, 
necesitaba saber con urgencia, si 
todos los actos relacionados con la 
fiesta de San Juan, que se han 
presentado al Gobierno 
Municipal, se van a poder realizar 
si o no. 
 
Temas como la Cabalgata, la 
Hoguera Alegórica, los fuegos 
artificiales, o el ciclo de música en 
la calle, entre otras muchas 
incógnitas que despejar.  
 
Por todo ello, el PP exige al 
Alcalde que apoye y asista a los 
actos organizados por la 
Asociación de Meigas de 
Hogueras de San Juan de La 

seleccionadas este ano, ou ceder 
o Salón de Plenos, como se fixo 
sempre, para a proclamación das 
Meigas 2016. 
 
 
No mes de novembro pasado, a 
Asociación mantivo unha reunión 
co concelleiro de Cultura, ao que 
se lle presentou   unha memoria 
detallada das Fogueiras 2015, así 
como o proxecto das fogueiras 
2016, coa expresión de peticións 
sen necesidades. Manifestou que 
daría resposta en xaneiro e só lles 
citou para mañá, por mor da nota 
de prensa do Grupo Popular, 
anunciando que presentaba esta 
moción. 
 
 
A Asociación de Meigas, 
necesitaba saber con urxencia se 
todos os actos relacionados coa 
festa de San Juan, que se 
presentaron ao Goberno 
Municipal, van poder realizarse 
ou non. 
 
Temas como a Cabalgata, a 
Fogueira Alegórica, os fogos 
artificiais, ou o ciclo de música 
na rúa, entre outras moitas 
incógnitas que despexar.  
 
Por todo iso, o PP esixe ao 
alcalde que apoie e asista aos 
actos organizados pola 
Asociación de Meigas de 
Fogueiras de San Juan da 
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Coruña, como reconocimiento al 
trabajo desarrollado para la 
potenciación de estas fiestas. 
 
También exigimos, que el Alcalde 
permita celebrar, como es 
tradicional en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal, la 
ceremonia de proclamación de las 
Meigas 2016 y posteriores, y que 
atienda a las peticiones y 
necesidades presentadas ante el 
concejal de Cultura para las 
Hogueras del 2016, así como los 
años sucesivos.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Canabal. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Desde o Grupo Municipal do 
BNG queremos poñer de 
manifesto, en primeiro lugar, que 
non imos a apoiar esta moción, 
porque pensamos que con esta 
proposta o que se pon de 
manifesto é, que desde o Partido 
Popular parece que se considera 
que a  Asociación de Meigas, nas 
fogueiras de San Xoan, é o que fai 
grande a festa do 24 de xuño. 
 

Coruña, como recoñecemento ao 
traballo desenvolvido para a 
potenciación destas festas. 
 
Tamén esiximos, que o alcalde 
permita celebrar, como é 
tradicional no Salón de Sesións 
do Palacio Municipal, a 
cerimonia de proclamación das 
Meigas 2016 e posteriores, e que 
atenda ás peticións e necesidades 
presentadas ante o concelleiro de 
Cultura para as Fogueiras do 
2016, así como os anos sucesivos.  
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Canabal. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Desde o Grupo Municipal do 
BNG queremos poñer de 
manifesto, en primeiro lugar, que 
non imos a apoiar esta moción, 
porque pensamos que con esta 
proposta o que se pon de 
manifesto é, que desde o Partido 
Popular parece que se considera 
que a Asociación  de Meigas, nas 
fogueiras de San Xoan, é o que fai 
grande a festa do 24 de xuño. 
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Hai que destacar que a festa do 24 
de xuño, o San Xoan, é a festa 
antropolóxica máis importante de 
Galiza, e dentro das de Galiza, a 
máis importante é a da Coruña, 
cun seguimento popular 
impresionante, sen parangón en 
ningunha outra festa no país, nin 
na Coruña. Nas praias pero tamén 
nos barrios. É unha festa que é 
popular, que é da xente, que é das 
coruñesas e dos coruñeses, non e 
patrimonio único e exclusivo das 
Meigas de San Xoan. Unha 
tradición e unha celebración cuxa 
orixe é previa á chegada do 
cristianismo no noso país. Polo 
tanto, obviamente, ni a inventaron 
a Asociación de Fogueiras e as 
Meigas de San Xoan, nin a 
inventamos nós. Ven de moi 
lonxo. 
 
San Xoan implica fogueiras, máis 
tamén herbas de San Xoan, 
sardiñas, festa, convivencia, 
barrios, Riazor, Orzán, a xente. 
Non significa única e 
exclusivamente a Asociación das 
Meigas.  
 
A cuestión o que parece, e cando 
falamos do San Xoan, vostedes, o 
Partido Popular e parece ser que o 
Partido Socialista, única e 
exclusivamente pensan nas festas 
das fogueiras, de Meigas das 
fogueiras de San Xoan. 
 
Polo tanto, eu creo que no seu 

Hai que destacar que a festa do 
24 de xuño, o San Xoan é a festa 
antropolóxica máis importante de 
Galicia, e dentro das de Galicia, 
a máis importante é a da Coruña, 
cun seguimento popular 
impresionante, sen parangón en 
ningunha outra festa no país, nin 
na Coruña. Nas praias pero 
tamén nos barrios. É unha festa 
que é popular, que é da xente, que 
é das coruñesas e dos coruñeses, 
non e patrimonio único e 
exclusivo das Meigas de San 
Xoan. Unha tradición e unha 
celebración cuxa orixe é previa á 
chegada do cristianismo no noso 
país. Polo tanto, obviamente, nin 
a inventaron a Asociación de 
Fogueiras e as Meigas de San 
Xoan, nin a inventamos nós. Ven 
de moi lonxe. 
 
San Xoan implica fogueiras, máis 
tamén herbas de San Xoan, 
sardiñas, festa, convivencia, 
barrios, Riazor, Orzán, a xente. 
Non significa única e 
exclusivamente a Asociación das 
Meigas.  
 
A cuestión o que parece, e cando 
falamos do San Xoan, vostedes, o 
Partido Popular e parece ser que 
o Partido Socialista, única e 
exclusivamente pensan nas festas 
das fogueiras, de Meigas das 
fogueiras de San Xoan. 
 
Polo tanto, eu creo que no seu 
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momento, apoiamos a 
candidatura, que declarar a festa 
como de interés turístico 
internacional, pero non foi única e 
exclusivamente por iniciativa 
desta Asociación. Foi iniciativa 
neste momento da Asociación, 
pero podía aprobala o Pleno sen 
que fora a súa iniciativa. E, polo 
tanto, eu creo que as cousas teñen 
que ter a súa xusta medida. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Partido Socialista, señor 
Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
¿Qué  hay?  
 
Buenas tardes a todos y a todas. 
 
Bueno, creo que queda claro que 
las Hogueras de San Juan son las 
fiestas más importantes de la 
ciudad. Unas fiestas populares en 
su amplio, en su más amplio 
sentido.  
 
La Asociación de Hogueras de 
San Juan comenzó en junio del 70 
la promoción de las Fiestas de las 
Hogueras ante el declive que 
estaban sufriendo. No podemos 
negar que dicha Asociación ha 

momento, apoiamos a 
candidatura, que declarar a festa 
como de interese turístico 
internacional, pero non foi única 
e exclusivamente por iniciativa 
desta Asociación. Foi iniciativa 
neste momento da Asociación, 
pero podía aprobala o Pleno sen 
que fora a súa iniciativa. E, polo 
tanto, eu creo que as cousas teñen 
que ter a súa xusta medida. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Partido Socialista, señor 
Ferreiro. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Que  hai?  
 
Boas tardes a todos e a todas. 
 
Bo, creo que queda claro que as 
Fogueiras de San Juan son as 
festas máis importantes da 
cidade. Unhas festas populares no 
seu amplo, no seu máis amplo 
sentido. 
 
A Asociación de Fogueiras de San 
Juan comezou en xuño do 70 a 
promoción das Festas das 
Fogueiras ante o declive que 
estaban a sufrir. Non podemos 
negar que dita Asociación foi 
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sido quien más ha hecho por el 
resurgir y el crecimiento de estas 
fiestas, y a ella le debemos el 
impulso que supuso el 
reconocimiento de la Noche de 
San Juan, como fiesta de interés 
turístico nacional y fiesta de 
interés turístico internacional. 
 
Es cierto que estamos en el 2016, 
y que ciertas tradiciones debemos 
adaptarlas a los tiempos. No voy a 
pedir que haya un meigo o una 
meiga en (…), pero bueno, puede 
ser que sí. Pero estos cambios 
deben de hacerse, desde el diálogo 
y no desde el rechazo. No se 
puede  borrar de un plumazo el 
trabajo realizado por la 
Asociación Hogueras de San Juan. 
Nos gusta más o menos, son parte 
de nuestra ciudad  y cuando uno 
gobierna, debe gobernar para toda 
la ciudanía. 
 
También nos preguntamos. ¿De 
verdad que ustedes apoyan las 
fiestas de San Juan y las 
Hogueras? Da la impresión de que 
no. En Fitur, que se promocionó 
casi todo, no hubo ni una sola 
referencia a  las Hogueras de San 
Juan, las fiestas más importantes 
de la ciudad, que congregan a 
miles de personas. Personas no 
solo de la ciudad sino de fuera, 
fuera de Galicia y también de 
España. 
 
Debemos de potenciar lo que 

quen máis fixo polo rexurdir e o 
crecemento destas festas, e a ela 
debémoslle o impulso que supuxo 
o recoñecemento da Noite de San 
Juan, como festa de interese 
turístico nacional e festa de 
interese turístico internacional. 
 
 
É certo que estamos no 2016, e 
que certas tradicións debemos 
adaptalas aos tempos. Non vou 
pedir que haxa un meigo ou unha 
meiga en (…), pero bo, pode ser 
que si. Pero estes cambios deben 
de facerse, desde o diálogo e non 
desde o rexeitamento. Non se 
pode  borrar dunha plumada o 
traballo realizado pola 
Asociación Fogueiras de San 
Juan. Gústanos máis ou menos, 
son parte da nosa cidade  e cando 
un goberna, debe gobernar para 
toda a cidadanía. 
 
Tamén nos preguntamos. De 
verdade que vostedes apoian as 
festas de San Xoan e as 
Fogueiras? Dá a impresión de 
que non. En Fitur, que se 
promocionou case todo, non 
houbo nin unha soa referencia ás  
Fogueiras de San Xoan, as festas 
máis importantes da cidade, que 
congregan a miles de persoas. 
Persoas non só da cidade senón 
de fóra, fóra de Galicia e tamén 
de España. 
 
Debemos de potenciar o que 
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funciona muy bien, para que las 
sinergias ayuden a promocionar el 
resto de eventos. Por eso pedimos 
al gobierno municipal que en las 
fiestas de San Juan, potencie, 
promocione y apoye los actos en 
todos los barrios de la ciudad, 
además de en la playa. Porque 
esta es la fiesta de toda la ciudad, 
por el trabajo realizado por la 
Asociación de Hogueras de San 
Juan y porque esta es la verdadera 
fiesta de la ciudad, apoyamos esta 
moción. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
 
Pola Marea Atlántica, señora 
Fraga. 
 
Señora Fraga Saénz 
 
Si. 
 
Boa tarde.  
 
Creo que por este feito de querer 
facer pinza PP, PSOE, confunden, 
incluso, os termos das mocións. 
Por un lado, se fala da festa de 
San Xoan que nós cremos que é 
importante desvincular, tal como 
falaba Avia Veira, o éxito da 
festividade de San Xoan que, de 
por sí ten unha forte incidencia na 
nosa cidade. Unha festividade 
popular, pagana, na que a 
cidadanía no seu conxunto, se 

funciona moi ben, para que as 
sinerxias axuden a promocionar o 
resto de eventos. Por iso pedimos 
ao goberno municipal que nas 
festas de San Xoan, potencie, 
promocione e apoie os actos en 
todos os barrios da cidade, 
ademais de na praia. Porque esta 
é a festa de toda a cidade, polo 
traballo realizado pola 
Asociación de Fogueiras de San 
Xoan e porque esta é a verdadeira 
festa da cidade, apoiamos esta 
moción. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
 
Pola Marea Atlántica, señora 
Fraga. 
 
Señora Fraga Saénz 
 
Si. 
 
Boa tarde.  
 
Creo que por este feito de querer 
facer pinza PP, PSOE, confunden, 
mesmo, os termos das mocións. 
Por unha banda, se fala da festa 
de San Xoan que nós cremos que 
é importante desvincular, tal 
como falaba Avia Veira, o éxito 
da festividade de San Xoan que, 
de seu ten unha forte incidencia 
na nosa cidade. Unha festividade 
popular, pagá, na que a 
cidadanía no seu conxunto, se 
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autoorganiza, celebra nas rúas, nas 
praias o solsticio de verán, a noite 
más curta do ano, bo lume novo. 
 
 
A existencia da Asociación 
Meigas de San  Xoan non ten, nin 
máis, nin menos peso, de calquera 
outra entidade cultural da nosa 
cidade, que non son poucas. 
Cremos que as festas de  San 
Xaoan teñen xa entidade 
suficiente, por se mesmas, para 
que sexa unha única asociación 
quen quera patrimonializar algo 
que é de todas e de todos. 
 
Non consideramos que teña que 
ser tratado dun xeito diferente ao 
resto. De feito, cremos que 
representa unha visión da 
festividade de San Xoan, que 
pouco ten que ver con esa 
realidade popular e pagana. Cando 
pensamos en Meigas, no 
imaxinario cultural da nosa 
cidade, están esas meigas das 
brebaxes, da sabiduría, da arte, 
aquelas que creaban pócimas 
curativas, baseadas no 
coñecemento da natureza e das 
tradicións, aquelas que eran 
perseguidas, precisamente por iso, 
por reforzar a cultura popular, 
sendo mulleres e que representa 
mulleres fortes, e libres, sabias e 
autónomas e non esa outra imaxe 
que tanto reivindican vostedes, de 
mulleres floreiro,  que ademais 
axemellan as falleiras valencianas, 

autoorganiza, celebra nas rúas, 
nas praias o solsticio de verán, a 
noite máis curta do ano, bo lume 
novo. 
 
A existencia da Asociación 
Meigas de San  Xoan non ten, nin 
máis nin, menos peso de calquera 
outra entidade cultural da nosa 
cidade, que non son poucas. 
Cremos que as festas de San  
Xaoan teñen xa entidade 
suficiente, por si mesmas, para 
que sexa unha única asociación 
quen quera patrimonializar algo 
que é de todas e de todos. 
 
Non consideramos que teña que 
ser tratado dun xeito diferente ao 
resto. De feito, cremos que 
representa unha visión da 
festividade de San Xoan, que 
pouco ten que ver con esa 
realidade popular e pagá. Cando 
pensamos en Meigas, no 
imaxinario cultural da nosa 
cidade, están esas meigas das 
brebaxes, da sabedoría, da arte, 
aquelas que creaban apócemas 
curativas, baseadas no 
coñecemento da natureza e das 
tradicións, aquelas que eran 
perseguidas, precisamente por 
iso, por reforzar a cultura 
popular, sendo mulleres e que 
representa mulleres fortes, e 
libres, sabias e autónomas e non 
esoutra imaxe que tanto 
reivindican vostedes, de mulleres 
floreiro,  que ademais axemellan 
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de donde é a súa compañeira Rita 
Barberá, ou as participantes nos 
certames de beleza.  
 
 
Son unha vez máis significativos 
os valores que vostedes defenden 
nas mulleres, os de representar 
exclusivamente unha tradición. As 
cousas e as causas non se defende 
só por tradición, senón porque 
aporten un valor que sexa vixente 
e reinvindicable, e nós cremos que 
o que hai que reivindicar é, non se 
terxiverse, o nome das meigas, 
queimadas e perseguidas, esa caza 
de bruxas que logo se extendeu a 
tantas e tantos colectivos 
reprimidos e represaliados, polo 
seu xeito de pensar, por reclamar 
liberdade, de expresión sexual, de 
decidir sobre os nosos corpos. 
Para nós, esa xente son o 
verdadeiro espirito de meigas que 
hai que poñer en valor. 
 
 
Cremos que, ademais, se pode 
abrir unha liña de actuación, para 
que no San Xoan, á parte de 
retomalo nos barrios, como se fai 
expontaneamente nesta cidade, 
reforzalo. Si. E para que tamén 
exista un espazo para a 
representación das meigas, 
valoraremos, pois, darlle cabida 
algún tipo de proceso para que as 
mulleres desta cidade prefiran esta 
festa, como un espazo de 
reivindicación e visibilidade do 

as falleiras valencianas, de onde é 
a súa compañeira Rita Barberá, 
ou as participantes nos certames 
de beleza.  
 
Son unha vez máis significativos 
os valores que vostedes defenden 
nas mulleres, os de representar 
exclusivamente unha tradición. As 
cousas e as causas non se defende 
só por tradición, senón porque 
acheguen un valor que sexa 
vixente e reinvindicable, e nós 
cremos que o que hai que 
reivindicar é,  non se terxiverse, o 
nome das meigas, queimadas e 
perseguidas, esa caza de bruxas 
que logo se extendeu a tantas e 
tantos colectivos reprimidos e 
represaliados, polo seu xeito de 
pensar, por reclamar liberdade, 
de expresión sexual, de decidir 
sobre os nosos corpos. Para nós, 
esa xente son o verdadeiro 
espirito de meigas que hai que 
poñer en valor. 
 
Cremos que, ademais, pódese 
abrir unha liña de actuación, 
para que no San Xoan á parte de 
retomalo nos barrios, como se fai 
expontaneamente nesta cidade, 
reforzalo. Si. E para que tamén 
exista un espazo para a 
representación das meigas, 
valoraremos, pois, darlle cabida 
algún tipo de proceso para que as 
mulleres desta cidade prefiran 
esta festa, como un espazo de 
reivindicación e visibilidade do 
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que es, figura, significa e 
significou, como foron un símbolo 
de empoderamento feninista. 
 
Respecto á petición de citas, se se 
atende, ou non se atende… Se 
recibe. Se van a tratar e se trata do 
mesmo xeito. Xa foron recibidas 
unha vez por Xosé Manuel Sande, 
volveron a solicitar unha reunión, 
do día dous de febrero, á cal se lle 
deu máxima prioridade e mañán 
van volver ser recibidas, 
saltándose, quizais, outros eventos 
da axenda do concelleiro.  
 
 
Se lles ofreceu o Ágora como a 
calquera outra entidade, para 
realizar as súas actividades. O 
propio alcalde coincidiu con elas 
en San Diego, e falou tamén. 
Entón, bueno, reclamar máis, a 
atención… e hai que dosificar e 
repartir, que hai moitas entidades 
na cidade. 
 
E respecto da súa non 
participación en Fitur, nós 
preguntamos cal é o criterio para 
realizar esa excepción. Nin 
sequera sentiron a necesidade de 
ofrecerse, senón que consideraban 
que tiñan que ser convidadas por 
defecto. Sinceramente non é de 
recibo que teñamos entidades que, 
por tradición, sintan que deben ser 
tratadas de xeito diferente ao 
resto. 
 

que é, figura, significa e 
significou como foron, un símbolo 
de empoderamento feninista. 
 
Respecto á petición de citas, se se 
atende, ou non se atende... 
Recíbese. Vanse tratar e trátase 
do mesmo xeito. Xa foron 
recibidas unha vez por Xosé 
Manuel Sande, volveron a 
solicitar unha reunión, do día 
dous de febrero, á cal se lle deu 
máxima prioridade e mañán van 
volver ser recibidas, saltándose, 
quizais, outros eventos da axenda 
do concelleiro.  
 
Se lles ofreceu o Ágora como a 
calquera outra entidade, para 
realizar as súas actividades. O 
propio alcalde coincidiu con elas 
en San Diego, e falou tamén. 
Entón, bo, reclamar máis, a 
atención… e hai que dosificar e 
repartir, que hai moitas entidades 
na cidade. 
 
E respecto da súa non 
participación en Fitur, nós 
preguntamos cal é o criterio para 
realizar esa excepción. Nin 
sequera sentiron a necesidade de 
ofrecerse, senón que 
consideraban que tiñan que ser 
convidadas por defecto. 
Sinceramente non é de recibo que 
teñamos entidades que, por 
tradición, sintan que deben ser 
tratadas de xeito diferente ao 
resto. 
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Tamén teñen vostedes o costume 
de querer manexar a nosa axenda, 
de decirnos a onde temos e non 
temos que ir… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando xa, señora Fraga. 
 
 
Señora Fraga Saénz 
 
… Para nós, é un  mandato da 
cidadanía e, xa remato, e así o 
faremos. Polo tanto, Marea 
Atlántica non pode apoiar este 
trato privilexiado desta asociación 
que  pretende patrimonializar 
unha festa como a  de San Xoan, e 
non votará favorablente a esta 
moción. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 

 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la moción 
número uno presentada por el 
Grupo Municipal del Partido 
Popular, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 

Tamén teñen vostedes o costume 
de querer manexar a nosa 
axenda, de dicirnos a onde temos 
e non temos que ir… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando xa, señora 
Fraga. 
 
Señora Fraga Saénz 
 
…Para nós, é un  mandato da 
cidadanía e, xa remato, e así o 
faremos. Polo tanto, Marea 
Atlántica non pode apoiar este 
trato privilexiado desta 
asociación que  pretende 
patrimonializar unha festa como a 
de  San Xoan, e non votará 
favorablente a esta moción. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 

Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a moción 
número uno presentada polo 
Grupo Municipal do Partido 
Popular, producíndose o seguinte 
resultado: 
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Vota en contra el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor    el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas  
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Se contabiliza la abstención de 
Dª. Eudoxia María Neira 
Fernández de acuerdo con el 
artículo 100.1 del ROF, por 
haberse ausentado del Salón de 
Sesiones una vez iniciada la 
deliberación y no estar presente 
en el momento de la votación. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción, se non 
conto mal. 
 
32 – Moción de apoyo a la 
Asociación de Meigas  de las 
Hogueras de San Juan. 
 

Acuerdo 
 
1.- Apoyar y asistir a los actos 

Vota en contra o Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor    o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (8 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas  Abertas 
(BNG-AA) (1 voto). 
 
Contabilízase a abstención de Dª. 
Eudoxia María Neira Fernández 
de acordo co artigo 100.1 do 
ROF, por ausentarse do Salón de 
Sesións unha vez iniciada a 
deliberación e non estar presente 
no momento da votación. 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción, se non 
conto mal. 
 
32 - Moción de apoio á 
Asociación de Meigas  das 
Fogueiras de San Juan. 
 

Acordo 
 
1.- Apoiar e asistir aos actos 



 
 
 
 
 
 
 

- 209 - 
 

 
 

organizados por la Asociación de 
Meigas de las Hogueras de San 
Juan de La Coruña, como 
reconocimiento al trabajo 
desarrollado para la potenciación 
de esta fiesta, la más importante 
de cuantas se celebran en nuestra 
ciudad, a la que  han convertido 
en referente y cita obligada para 
todos aquellos que quieran vivir 
con intensidad esa noche mágica a 
lo largo y ancho de España, y 
habiendo logrado que sea 
declarada Fiesta de Interés 
Turístico Internacional, única en 
la ciudad que goza de este título. 
 
2.- Celebrar, como es tradicional, 
en el Salón de Sesiones del 
Palacio Municipal la Ceremonia 
de Proclamación de las Meigas 
2016 y posteriores. 
 
3.- Atender las peticiones y 
necesidades presentadas ante el 
Concejal de Cultura para las 
Hogueras 2016, así como las de  
años sucesivos. 
 
4.- Respaldar y potenciar las 
Fiestas de San Juan en todos los 
barrios de la ciudad, 
aprovechando su declaración 
como Fiesta de Interés Turístico 
Internacional para que dicha 
festividad siga creciendo como 
referente turístico y atraiga cada 
año a un mayor número de 
visitantes. 
 

organizados pola Asociación de 
Meigas das Fogueiras de San 
Juan da Coruña, como 
recoñecemento ao traballo 
desenvolvido para a potenciación 
desta festa, a máis importante de 
cantas se celebran na nosa 
cidade, á que converteron en 
referente e cita obrigada para 
todos aqueles que queiran vivir 
con intensidade esa noite máxica 
ao longo e ancho de España, e 
logrando que sexa declarada 
Festa de Interese Turístico 
Internacional, única na cidade 
que goza deste título. 
 
2.- Celebrar, como é tradicional, 
no Salón de Sesións do Palacio 
Municipal a Cerimonia de 
Proclamación das Meigas 2016 e 
posteriores. 
 
3.- Atender as peticións e 
necesidades presentadas ante o 
Concelleiro de Cultura para as 
Fogueiras 2016, así como as de 
anos sucesivos. 
 
4.- Apoiar e potenciar as Festas 
de San Juan en todos os barrios 
da cidade, aproveitando a súa 
declaración como Festa de 
Interese Turístico Internacional 
para que dita festividade siga 
crecendo como referente turístico 
e atraia cada ano a un maior 
número de visitantes. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 210 - 
 

 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moción del Partido Popular, sobre 
apoio  á temporada  Lírica 
Coruñesa. 
 
Ten a palabra dona Mariel Padín 
para proceder á lectura da parte 
dispositiva da moción. 
 
Segunda.- Moción de apoyo a la 
temporada Lírica Coruñesa. 
 

Intervenciones  
 

Señora Padín Fernández 
 
Gracias. 
 
La Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno acuerda por 
unanimidad, instar al Alcalde a: 
 
1.-Adoptar las medidas oportunas 
para asegurar… 
 
A las veinte horas y nueve 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Neira 
Fernández. 
 
A  las veinte horas y nueve 
minutos, se ausentan los señores 
Lema Suárez y Díaz Grandío. 
 
… la continuidad de la 
Temporada Lírica coruñesa, un 
evento consolidado y reconocido a 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Popular, 
sobre apoio  á tempada  Lírica 
Coruñesa. 
 
Ten a palabra dona Mariel Padín 
para proceder á lectura da parte 
dispositiva da moción. 
 
Segunda.- Moción de apoio á 
tempada Lírica Coruñesa. 
 

Intervencións 
 
Señora Padín Fernández 
 
Grazas. 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno acorda por 
unanimidade, instar ao alcalde a: 
 
1.-Adoptar as medidas oportunas 
para asegurar… 
 
Ás vinte horas e nove minutos  
entra no Salón de Sesións a 
señora Neira Fernández. 
 
 
Ás  vinte horas e nove minutos  
auséntanse os señores Lema 
Suárez e Díaz Grandío. 
 
…a continuidade da Tempada 
Lírica coruñesa, un evento 
consolidado e recoñecido a nivel 
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nivel internacional que lleva 
celebrándose  en la ciudad desde 
hace 63 años, y al que ha puesto 
en peligro este año por reducir en 
verano el presupuesto del 
Consorcio de la Promoción de la 
Música en 550.000 euros. 
 
2.-Negociar con otras 
administraciones, en especial con 
la Diputación Provincial de A 
Coruña, para lograr los fondos 
necesarios para las futuras 
ediciones de la Temporada Lírica. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra de novo para 
proceder a defensa da moción. 
 
 
Señora Padín Fernández 
 
Bien. 
 
El Grupo Municipal del Partido 
Popular muestra su apoyo a todas 
las iniciativas puestas en marcha 
para reivindicar la Temporada 
Lírica, tras la decisión de la Marea 
de eliminar un evento que lleva 
celebrándose en la ciudad 63 años. 
Y, lamenta  la actitud pasiva de la 
Marea, que ha decidido no apoyar 
estas actividades, evidenciando 
una clara dejadez de funciones, ya 
que hasta la fecha, siempre se 
trabajó para conseguir los apoyos 

internacional que leva 
celebrándose  na cidade desde hai 
63 anos, e ao que puxo en perigo 
este ano por reducir no verán o 
orzamento do Consorcio da 
Promoción da Música en 550.000 
euros. 
 
2.-Negociar con outras 
administracións, en especial coa 
Deputación Provincial da 
Coruña, para lograr  os fondos 
necesarios para as futuras 
edicións da Tempada Lírica. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra de novo para 
proceder a defensa da moción. 
 
 
Señora Padín Fernández 
 
Ben. 
 
O Grupo Municipal do Partido 
Popular mostra o seu apoio a 
todas as iniciativas postas en 
marcha para reivindicar a 
Tempada Lírica, tras a decisión 
da Marea de eliminar un evento 
que leva celebrándose na cidade 
63 anos. E, lamenta  a actitude 
pasiva da Marea, que decidiu non 
apoiar estas actividades, 
evidenciando un claro deixamento 
de funcións, xa que ata a data, 
sempre se traballou para 
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suficientes para sacar adelante la 
Temporada Lírica.  
 
 
El PP recuerda que, ya en verano, 
denunció que el Alcalde Xulio 
Ferreiro firmó un decreto, en el 
que aprobó retirarle al Consorcio 
de la Música 550. 000 euros, sin 
dar explicaciones, poniendo en 
peligro la Temporada Lírica y la 
propia Sinfónica, y lamenta la 
actitud pasiva y la falta de apoyo a 
un evento consolidado y conocido 
a nivel internacional, que atraía a 
gente de toda España y otros 
países, ya que la Diputación 
Provincial, además de reducir la 
partida para el Consorcio de 
Promoción de la Música, se 
muestra reticente a mantener las 
ayudas, dejando la decisión 
pendiente de lo que decidan otras 
administraciones, incluso 
reduciendo la aportación fijada en 
convenio, lo cual genera mucha 
incertidumbre. 
 
La cancelación de la Temporada 
Lírica Coruñesa es un hecho sin 
precedentes, en el contexto de las 
que, con toda normalidad, se 
vienen desarrollando en toda 
España. 
 
Esta falta de apoyo, no sólo 
perjudica a los profesionales 
coruñeses y gallegos, sino que ha 
creado una gran alarma en un 
sector del que dependen muchas 

conseguir os apoios suficientes 
para sacar adiante a Tempada 
Lírica.  
 
O PP recorda que, xa no verán, 
denunciou que o alcalde Xulio 
Ferreiro asinou un decreto, no 
que aprobou retirarlle ao 
Consorcio da Música 550. 000 
euros, sen dar explicacións, 
poñendo en perigo a Tempada 
Lírica e a propia Sinfónica, e 
lamenta a actitude pasiva e a falta 
de apoio a un evento consolidado 
e coñecido a nivel internacional, 
que atraía a xente de toda España 
e outros países, xa que a 
Deputación Provincial, ademais 
de reducir a partida para o 
Consorcio de Promoción da 
Música, móstrase reticente a 
manter as axudas, deixando a 
decisión pendente do que decidan 
outras administracións, incluso 
reducindo a achega fixada en 
convenio, o cal xera moita 
incerteza. 
 
A cancelación da Tempada Lírica 
Coruñesa é un feito sen 
precedentes, no contexto das que, 
con toda normalidade, veñen 
desenvolvendo en toda España. 
 
 
Esta falta de apoio, non só 
prexudica aos profesionais 
coruñeses e galegos, senón que 
creou unha gran alarma nun 
sector do que dependen moitas 
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personas.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Padín. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Considero que en política, as 
cuestións hai que defendelas 
quitándolles, eu creo, que 
dramatismo e excesiva…, non 
sei…, excesivo dramatismo. 
Vouno deixar aí. Vou dar un par 
de datos sobre a Deputación e o 
apoio da Deputación á Temporada 
Lírica. 
 
No Pleno que  terá lugar en 
febreiro, aprobaráse o aboamento 
de 450.000 euros, o segundo pago 
dos 900.000 euros comprometidos 
en 2015. Isto, esta é o que está en 
previsión.  
 
Ademais en 2016, prevese que a 
Diputación achegue… 
 
A las veinte horas y doce 
minutos  se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Cameán 
Calvete. 
 
… 125.000 euros, a Xunta de 
Galiza, outros 125.000 euros, o 
Ministerio outros 125.000 euros, o 

persoas.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Padín. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Considero que en política, as 
cuestións hai que defendelas 
quitándolles, eu creo, que 
dramatismo e excesiva…, non 
sei…, excesivo dramatismo. 
Vouno deixar aí. Vou dar un par 
de datos sobre a Deputación e o 
apoio da Deputación á Tempada 
Lírica. 
 
No Pleno que  terá lugar en 
febreiro, aprobaráse o aboamento 
de 450.000 euros, o segundo pago 
dos 900.000 euros comprometidos 
en 2015. Isto, esta é o que está en 
previsión.  
 
Ademais en 2016, prevese que a 
Deputación achegue… 
 
Ás vinte horas e doce minutos 
auséntase do Salón de Sesións a 
señora Cameán Calvete. 
 
 
…125.000 euros, a Xunta de 
Galicia, outros 125.000 euros, o 
Ministerio outros 125.000 euros, 
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Concello 80.000 euros, máis 
espazos. E prevese que se recaude 
por venda de entradas uns 100.000 
euros.  
 
A las veinte horas y doce 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Grandío. 
 
A Deputación, efectivamente 
vaille dar ao Concello, que sería a 
quen lle daría estes 125.000 euros 
para a Temporada Lírica, cun 
obxecto concreto, cando o 
Concello saiba exactamente o que 
vai facer coa Temporada Lírica. E 
a maiores a Deputación está 
dandolle case 1.000.000 de euros 
á Orquesta Sinfónica de Galiza. 
Desde logo, nós cremos que pola 
Deputación non vai quedar, neste 
momento, nin se vai deixar de 
apoiar a Temporada Lírica 
Coruñesa e reiteramos con que, 
bueno, hai que defender as 
cuestións cun pouco máis de 
prudencia. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Polo Grupo Socialista, dona Mar 
Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias, señor Alcalde. 

o Concello 80.000 euros, máis 
espazos. E prevese que se recade 
por venda de entradas uns 
100.000 euros.  
 
Ás vinte horas e doce minutos 
entra no Salón de Sesións o 
señor Grandío. 
 
A Deputación, efectivamente 
vaille dar ao Concello, que sería 
a quen lle daría estes 125.000 
euros para a Tempada Lírica, cun 
obxecto concreto, cando o 
Concello saiba exactamente o que 
vai facer coa Tempada Lírica. E a 
maiores a Deputación está 
dandolle case 1.000.000 de euros 
aáOrquestra Sinfónica de Galicia. 
Desde logo, nós cremos que pola 
Deputación non vai quedar, neste 
momento, nin se vai deixar de 
apoiar a Tempada Lírica 
Coruñesa e reiteramos con que, 
bo, hai que defender as cuestións 
cun pouco máis de prudencia. 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Polo Grupo Socialista, dona Mar 
Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor alcalde. 
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Bueno, anunciar el voto favorable 
a esta moción. De hecho,… 
 
A las veinte horas y quince 
minutos, entra en el Salón de 
Sesiones el señor Lema Suárez. 
 
… nosotros habíamos presentado 
un ruego que se substanciará, 
bueno, pues en su apartado. 
 
Me ha llamado la atención de lo 
que ha dicho la señora Veira en su 
intervención, porque yo, 
precisamente, venía en esta 
intervención, quería preguntarle 
directamente al Concejal si lo que 
circula ya, en algunos medios 
digitales, que se acordó en esa 
reunión que tuvo lugar entre las 
administraciones, con el 
Conselleiro, con la Diputación, 
con este Ayuntamiento, si era 
cierto, parece que sí. 
 
Porque si eso es cierto, es que la 
aportación de la Diputación, por 
ejemplo, pasa de 900.000, primero 
a 500.000 y ahora a 150.000, o 
125.000. Pero parece que se 
acordó otra cosa, que la 
Temporada Lírica durará de 
septiembre a diciembre. Es decir, 
no será temporada Lírica, será un 
festival.  
 
Pero parece que a esa reunión, 
como saben, o de la que no hay 
información oficial y sí parece 
que alguno de los asistentes, 

Bo, anunciar o voto favorable a 
esta moción. De feito,… 
 
Ás vinte horas e quince minutos,  
entra no Salón de Sesións o 
señor Lema Suárez. 
 
… nós presentaramos un rogo que 
se substanciará, bo, pois no seu 
apartado. 
 
Chamoume a atención do que 
dixo a señora Veira na súa 
intervención, porque eu, 
precisamente, viña nesta 
intervención, quería preguntarlle 
directamente ao concelleiro se o 
que circula xa, nalgúns medios 
dixitais, que se acordou nesa 
reunión que tivo lugar entre as 
administracións, co conselleiro, 
coa Deputación, con este 
Concello, se era certo, parece que 
si. 
 
Porque se iso é certo, é que a 
achega da Deputación, por 
exemplo, pasa de 900.000, 
primeiro a 500.000 e agora a 
150.000, ou 125.000. Pero parece 
que se acordou outra cousa, que a 
Tempada Lírica durará de 
setembro a decembro. É dicir, 
non será tempada Lírica, será un 
festival.  
 
Pero parece que a esa reunión, 
como saben, ou da que non hai 
información oficial e si parece 
que algún dos asistentes, bo pois 



 
 
 
 
 
 
 

- 216 - 
 

 
 

bueno, pues, han contado los 
acuerdos, tampoco fueron 
invitados, o no estuvieron 
presentes, ni la Asociación de 
Amigos de la Ópera, ni otros 
agentes que tienen que ver con 
este evento. 
 
Nosotros creemos que es un error 
bajar la calidad y anular lo que 
queda de la Temporada Lírica de 
2015 que, por cierto, parece ser, 
que también se llegó a ese 
acuerdo, a anular toda la 
programación que quedaba, toda 
la programación restante. De 
hecho, se ha invitado al director 
que iba a dirigir una de las 
representaciones, a dirigir sendos 
conciertos, al parecer con la 
Sinfónica  en otros lugares, para 
cubrir el contrato. 
 
Creemos que es un error, porque 
es una temporada de calidad. 
Porque creemos que todo lo que 
se invierta en… 
 
A las veinte  horas y quince 
minutos,  entra en el Salón de 
Sesiones la señora Cameán 
Calvete. 
 
… cultura y en cultura musical, en 
formación musical, en divulgar  y 
difundir el gusto, la afición y los 
conocimientos por la música es 
importante. Porque creemos que 
en su día el hecho de unificar la 
Temporada Lírica o el Festival de 

contaron os acordos, tampouco 
foron convidados, ou non 
estiveron presentes, nin a 
Asociación de Amigos da Ópera, 
nin outros axentes que teñen que 
ver con este evento. 
 
 
Nós cremos que é un erro baixar 
a calidade e anular o que queda 
da Tempada Lírica de 2015 que, 
por certo, parece ser, que tamén 
se chegou a ese acordo, a anular 
toda a programación que 
quedaba, toda a programación 
restante. De feito, convidouse ao 
director que ía dirixir unha das 
representacións, a dirixir senllos 
concertos, ao parecer coa 
Sinfónica  noutros lugares, para 
cubrir o contrato. 
 
 
Cremos que é un erro, porque é 
unha tempada de calidade. 
Porque cremos que todo o que se 
invista en… 
 
Ás  vinte  horas e quince 
minutos,  entra no Salón de 
Sesións a señora Cameán 
Calvete. 
 
…cultura e en cultura musical, en 
formación musical, en divulgar  e 
difundir o gusto, a afección e os 
coñecementos pola música é 
importante. Porque cremos que 
no seu día o feito de unificar a 
Tempada Lírica ou o Festival de 
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Amigos de la Ópera y el Festival 
Mozart, fue una idea para 
economizar recursos y para 
gestionar mejor, y creemos que 
debe ser mejor ese, el camino. Y 
venimos a apoyar a esta moción y 
a presentar un ruego, pidiendo 
expresamente que se reconsidere.  
 
Y, pidiéndole al Concejal, si 
puede también aclarar, si esos 
términos económicos que se 
acaban de decir, que virtualmente 
significan terminar con la 
Temporada Lírica, son ciertos. Y, 
si me permite un segundo, finalizo 
diciendo, que a mí también me 
gusta mucho leer la Biblia. De 
hecho, mi pasaje favorito es el de 
las relaciones entre Moisés y Jetró 
que era su suegro, que lo cuidaba 
y le favoreció mucho. Seguro que 
a todos los que les gusta leer la 
Biblia, leen este pasaje. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas gracias, señora Barcón. 
 
Pola Marea Atlántica, señor 
Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Bueno. 
 
Respondendo primeiro. Esas 
xuntanzas as tiveron que financiar 

Amigos da Ópera e o Festival 
Mozart, foi unha idea para 
economizar recursos e para 
xestionar mellor, e cremos que 
debe ser mellor ese, o camiño. E 
vimos apoiar a esta moción e a 
presentar un rogo, pedindo 
expresamente que se reconsidere.  
 
E, pedíndolle ao concelleiro, se 
pode tamén aclarar, se eses 
termos económicos que se acaban 
de dicir, que virtualmente 
significan terminar coa Tempada 
Lírica, son certos. E, se me 
permite un segundo, finalizo 
dicindo, que a min tamén me 
gusta moito ler a Biblia. De feito, 
a miña pasaxe favorita é o das 
relacións entre Moisés e Jetró que 
era o seu sogro, que o coidaba e 
favoreceulle moito. Seguro que a 
todos os que lles gusta ler a 
Biblia, len esta pasaxe. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Pola Marea Atlántica, señor 
Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Bo. 
 
Respondendo primeiro. Esas 
xuntanzas as tiveron que financiar 
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a  chamada temporada Lírica,  que 
creo que conven contar a súa 
historia. 
 
Nós, de entrada. estabamos en 
contra desta moción, máis alá de  
que, bueno,  se acaban de revelar. 
Ademais, os datos económicos 
dela, que non eran coñecidos ata 
agora, porque estamos a favor  da 
actividade de Ópera na cidade, 
pero en contra da moción, porque 
é unha mágoa que un ben cultural 
común, entendemos se empregue 
como arma política, como a 
mentira como instrumento, 
ademáis, xusto cando en todo 
momento este goberno… e, de 
feito, é sorprendente que, neste 
caso, PP e PSOE se unan para 
atacar ao goberno, cando durante 
todos estes días a información que 
se foi lanzando, nos diversos 
medios, non era precisamente un 
ataque ao Concello, porque se 
entendía que se estaba levando a 
iniciativa política y que trabajaba, 
de que convivirá o rigor 
económico organizativo como 
ante evento de actividade.   
 
A Temporada Lírica non está 
sufragada polo Concello. Iso é o 
primeiro, e si estivo presidindo a 
negociación coas outras 
administracións, por certo, de cor 
político distinto, todas, y 
respondendo un pouco, xa 
directamente, xa á moción, 
actitude activa e todo apoio que se 

a chamada  tempada Lírica,  que 
creo que conven contar a súa 
historia. 
 
Nós, de entrada, estabamos en 
contra desta moción, máis alá de 
que, bueno, se acaban de revelar. 
Ademais, os datos económicos 
dela, que non eran coñecidos ata 
agora, porque estamos a favor  da 
actividade de Ópera na cidade, 
pero en contra da moción, porque 
é unha mágoa que un ben cultural 
común, entendemos se empregue 
como arma política, como a 
mentira como instrumento, 
ademáis, xusto cando en todo 
momento este goberno… e, de 
feito, é sorprendente que, neste 
caso, PP e PSOE únanse para 
atacar ao goberno, cando durante 
todos estes días a información 
que se foi lanzando, nos diversos 
medios, non era precisamente un 
ataque ao Concello, porque se 
entendía que se estaba levando a 
iniciativa política e que trabajaba 
de que convivirá o rigor 
económico organizativo como 
ante evento de actividade.   
 
A Tempada Lírica non está 
sufragada polo Concello. Iso é o 
primeiro, e se estivo presidindo a 
negociación coas outras 
administracións, por certo, de cor 
político distinto, todas, e 
respondendo un pouco, xa 
directamente, xa á moción, 
actitude activa e todo apoio que 
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amosou en todo momento.  
 
Pero conven coñecer a historia da 
Temporada Lírica. Como dicía a 
financian Xunta e Deputación, 
Ministerio, en menor medida, ata 
agora. Non se eliminou nada pola 
nosa parte, porque o Concello, 
como digo, nin sequera invertira 
ou aportaba. A aportación do 
Concello ia por vía da Orquesta 
Sinfónica e con aportacións 
loxísticas exclusivamente, e tamén 
hai que dicir que a temporada, 
herdeira dos Festivais de Ópera na 
cidade, que sufriron, entre outras 
cousas, por certo, a desaparición 
de Caixa Galicia como 
patrocinador, que daba máis de 
1.000.000 de euros.  
 
A temporada existe, porque 
parece que estamos falando de 
algo histórico, pero existe con esta 
estructura que tiña, desde xuño de 
2014, por unha decisión do 
Partido Popular.  
 
Pensemos que o Festival tivo en 
2013 un orzamento de 600.000 
euros. Sorpresa, equivalente ao 
déficit do Consorcio ese ano. 
 
En 2014, o custo da actividade 
lírica para o Consorcio estaba en 
300.000 euros, xustamente o 
déficit  que ten ese ano.  
 
Moita é a actividade 
extraordinaria do Consorcio neses 

se amosou en todo momento.  
 
Pero conven coñecer a historia da 
Tempada Lírica. Como dicía a 
financian Xunta e Deputación, 
Ministerio, en menor medida, ata 
agora. Non se eliminou nada pola 
nosa parte, porque o Concello, 
como digo, nin sequera invertira 
ou achegaba, A achega do 
Concello ia por vía da Orquestra 
Sinfónica e con aportacións 
loxísticas exclusivamente, e tamén 
hai que dicir que a tempada, 
herdeira dos Festivais de Ópera 
na cidade, que sufriron, entre 
outras cousas, por certo, a 
desaparición de Caixa Galicia 
como patrocinador, que daba 
máis de 1.000.000 de euros.  
 
A tempada existe, porque parece 
que estamos falando de algo 
histórico, pero existe con esta 
estrutura que tiña, desde xuño de 
2014, por unha decisión do 
Partido Popular.  
 
Pensemos que o Festival tivo en 
2013 un orzamento de 600.000 
euros. Sorpresa, equivalente ao 
déficit do Consorcio ese ano. 
 
En 2014, o custo da actividade 
lírica para o Consorcio estaba en 
300.000 euros, xustamente o 
déficit  que ten ese ano.  
 
Moita é a actividade 
extraordinaria do Consorcio 
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anos, entre 2012 e 2015.Vai ser 
posible grazas a incorporación de 
remanentes de Tesourería. Algo 
que, por certo, non debe 
acontecer, e non mesturen por iso, 
coa famosa transferencia do 
verán, porque xa existían 
desequilibrios na Tesorería 
previamente. 
 
Por iso en xuño de 2014, o 
Concello chega a un acordo coa 
Deputación, para que esta financie 
a temporada Lírica no exercicio 
de 2015, cun orzamento de 
900.000 euros, 200.000 imputados 
á Xunta por outro lado, a maiores, 
e 75.000, 100.000 procedentes do 
Ministerio. 
 
Pasa a ser unha a aportación 
grande, con respecto aos anos 
anteriores, e non se pode 
responsabilizar á Deputación 
sainte. Entre outras cousas, a 
Deputación que acaba de aprobar 
ese acordo, está o Partido 
Socialista. Quero dicir que 
votemos tamén en conciencia. 
 
E realmente todos os 
protagonistas da historia 
coinciden na desorganización 
económica resultante da 
temporada 2015. Acaba de 
referirse a señora Avia Veira. O 
agravante é una temporada, 
ademais… Pensemos que as 
temporadas son, non a exercicio 
económico senón, a exercicio 

neses anos, entre 2012 e 2015. 
Vai ser posible grazas a 
incorporación de remanentes de 
Tesourería. Algo que, por certo, 
non debe acontecer, e non 
mesturen por iso, coa famosa 
transferencia do verán, porque xa 
existían desequilibrios na 
Tesourería previamente. 
 
Por iso en xuño de 2014, o 
Concello chega a un acordo coa 
Deputación para que esta financie 
a tempada Lírica no exercicio de 
2015, cun orzamento de 900.000 
euros, 200.000 imputados á Xunta 
por outro lado, a maiores, e 
75.000, 100.000 procedentes do 
Ministerio. 
 
Pasa a ser unha a achega grande, 
con respecto aos anos anteriores, 
e non se pode responsabilizar á 
Deputación sainte. Entre outras 
cousas, a Deputación que acaba 
de aprobar ese acordo, está o 
Partido Socialista. Quero dicir 
que votemos tamén en conciencia. 
 
 
E realmente todos os 
protagonistas da historia 
coinciden na desorganización 
económica resultante da tempada 
2015. Acaba de referirse a señora 
Avia Veira. O agravante é unha 
tempada, ademais… Pensemos 
que as tempadas son, non a 
exercicio económico, senón a 
exercicio lectivo., Compete a dous 
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lectivo. Compete a dous anos. E 
non repetir a experiencia cos 
rasgos que a conformaron, xusto 
porque levaron eso, a que o 
Goberno Municipal salvase o 
exercicio económico, o novo 
goberno da Diputación.  
 
A segunda aportación do ano 
pasado está por ingresar todavía. 
Esa é a realidade da temporada de 
2015. 
 
E a aportación económica do 
Concello e o Consorcio, o cal 
dificulta bastante que  se poda 
aportar máis, como saben. e 
superior aos 3.000.000 de euros, 
3.195.000… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si. 
 
Perdón. 
 
Se atendemos ao orzamento 
prorrogado 3.695.000 sería no 
novo orzamento. Dificilmente 
pode aportar máis. Pero a pesar 
disto, a través da Fundación 
Emalcsa se concede este ano 
80.000 euros, co obxectivo, por 
certo, de engadir novos públicos á 
ópera, unha dimensión social e de 
promoción e difusión necesaria. 

anos. E non repetir a experiencia 
cos trazos que a conformaron, 
xusto porque levaron iso, a que o 
Goberno Municipal salvase o 
exercicio económico, o novo 
goberno da Deputación.  
 
 
A segunda achega do ano pasado 
está por ingresar aínda. Esa é a 
realidade da tempada de 2015. 
 
 
E a achega económica do 
Concello, e o Consorcio, o cal 
dificulta bastante que  se poida 
achegar máis, como saben. e 
superior aos 3.000.000 de euros, 
3.195.000… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si. 
 
Perdón. 
 
Atender ao orzamento prorrogado 
3.695.000 sería no novo 
orzamento. Dificilmente pode 
achegar máis. Pero a pesar disto, 
a través da Fundación Emalcsa 
concédese este ano 80.000 euros, 
co obxectivo, por certo, de 
engadir novos públicos á ópera, 
unha dimensión social e de 
promoción e difusión necesaria. 
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Que entendemos que tamén é un 
compoñente engadido. E 
finalmente, pois, o sentido común 
impera na xuntanza de traballo  
coa Xunta e Deputación, porque 
entendemos que o importante é 
que se manteña a actividade, e 
tamén é un exercicio por enriba da 
cor política, porque pensemos que 
na Xunta está o Partido Popular, 
que alcanza tamén este acordo. 
 
 
Simplemente era isto,  nada máis. 
Especificar un pouco todos os 
puntos dese acordo e, bueno, 
como adoptamos as medidas e 
negociamos en todo momento. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Sande. 
Procedemos á  votación da 
moción. 
 
Votación de la segunda moción 
del Partido Popular (PP) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la segunda 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP), produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota  en contra el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 

Que entendemos que tamén é un 
compoñente engadido. E 
finalmente, pois, o sentido común 
impera na xuntanza de traballo  
coa Xunta e Deputación, porque 
entendemos que o importante é 
que se manteña a actividade, e 
tamén é un exercicio por enriba 
da cor política, porque pensemos 
que na Xunta está o Partido 
Popular, que alcanza tamén este 
acordo. 
 
Simplemente era isto,  nada máis. 
Especificar un pouco todos os 
puntos dese acordo e, bo, como 
adoptamos as medidas e 
negociamos en todo momento. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Sande. 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da segunda moción do 
Partido Popular (PP) 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a segunda 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP), producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota  en contra o Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
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Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 voto). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 

Acuerdo 
 
33 – Moción de apoyo a la 
temporada Lírica Coruñesa. 
 
1.- Adoptar las medidas oportunas 
para asegurar la continuidad de la 
Temporada Lírica coruñesa, un 
evento consolidado y reconocido a 
nivel internacional que lleva 
celebrándose  en la ciudad desde 
hace 63 años, y al que ha puesto 
en peligro este año por reducir en 
verano el presupuesto del 
Consorcio de la Promoción de la 
Música en 550.000 euros. 
 
2.- Negociar con otras 
administraciones, en especial con 
la Diputación Provincial de A 
Coruña, para lograr  los fondos 

Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (8 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 voto). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 

Acordo 
 
33 – Moción de apoio á tempada 
Lírica Coruñesa. 
 
1.- Adoptar as medidas oportunas 
para asegurar a continuidade da 
Tempada Lírica coruñesa, un 
evento consolidado e recoñecido 
a nivel internacional que leva 
celebrándose  na cidade desde hai 
63 anos, e ao que puxo en perigo 
este ano por reducir no verán o 
orzamento do Consorcio da 
Promoción da Música en 550.000 
euros. 
 
2.- Negociar con outras 
administracións, en especial coa 
Deputación Provincial da 
Coruña, para lograr  os fondos 
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necesarios para las futuras 
ediciones de la Temporada Lírica. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Moción do Partido Popular, sobre 
aprobación de un modificativo 
urgente con convenios para las 
entidades de la ciudad. 
 
 
Ten a palabra o señor Coira para a 
lectura da parte dispositiva da 
moción. 
 
Tercera.- Moción sobre la 
aprobación de un modificativo 
urgente con convenios para las 
entidades de la ciudad. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Muchas gracias. 
 
El Grupo Municipal del Partido 
Popular, presenta la siguiente 
moción: 
 
La Corporaciòn Municipal de A 
Coruña en Pleno acuerda por 
unanimidad: 
 
A las veinte horas y veintiún 
minutos   se ausenta del Salón 
de Sesiones la señora Barcón 
Sánchez. 

necesarios para as futuras 
edicións da Tempada Lírica. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Popular, 
sobre aprobación dun 
modificativo urxente con 
convenios para as entidades da 
cidade. 
 
Ten a palabra o señor Coira para 
a lectura da parte dispositiva da 
moción. 
 
Terceira.- Moción sobre a 
aprobación dun modificativo 
urxente con convenios para as 
entidades da cidade. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
O Grupo Municipal do Partido 
Popular, presenta a seguinte 
moción: 
 
A Corporaciòn Municipal da 
Coruña en Pleno acorda por 
unanimidade: 
 
Ás vinte horas e vinte e un 
minutos  auséntase do Salón de 
Sesións a señora Barcón 
Sánchez. 
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Instar al Alcalde, ante los 
continuos retrasos en la 
negociación de un nuevo 
presupuesto a tramitar un 
modificativo urgente que 
contenga exclusivamente los 
convenios de 2016 con entidades 
sociales, deportivas, educativas, 
culturales, vecinales y comerciales 
y que contengan al menos el 
mismo importe que el recibido en 
el ejercicio 2014 para todas las 
asociaciones, a quienes la Marea 
ha dejado en una situación de 
incertidumbre por no aprobar el 
presupuesto para este año en 
tiempo y forma. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. 
 
Ten a palabra, de novo, para a 
defensa da moción. 
 
Señor Coira Andrade 
 
El Partido Popular, exige al 
Gobierno Municipal que traiga al 
Pleno un modificativo que 
contenga exclusivamente los 
convenios de 2016 con entidades  
sociales, deportivas, educativas, 
culturales, vecinales y 
comerciales, a quienes la Marea 
ha dejado a los pies de los 
caballos, al no aprobar el nuevo 
presupuesto. 
Además, tal y como vemos, desde 
la distancia, porque no cuenta con 

Instar ao alcalde, ante os 
continuos atrasos na negociación 
dun novo orzamento a tramitar un 
modificativo urxente que conteña 
exclusivamente os convenios de 
2016 con entidades sociais, 
deportivas, educativas, culturais, 
veciñais e comerciais e que 
conteñan polo menos o mesmo 
importe que o recibido no 
exercicio 2014 para todas as 
asociacións, a quen a Marea 
deixou nunha situación de 
incerteza por non aprobar o 
orzamento para este ano en tempo 
e forma. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. 
 
Ten a palabra, de novo, para a 
defensa da moción. 
 
Señor Coira Andrade 
 
O Partido Popular, esixe ao 
Goberno Municipal que traia ao 
Pleno un modificativo que 
conteña exclusivamente os 
convenios de 2016 con entidades  
sociais, deportivas, educativas, 
culturais, veciñais e comerciais, a 
quen a Marea deixou aos pés dos 
cabalos, ao non aprobar o novo 
orzamento. 
 
Ademais, tal e como vemos, desde 
a distancia, porque non conta co 
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el Partido Popular, en una muestra 
más de sectarismo, la negociación 
del Presupuesto con el Partido 
Socialista para el 2016 no va por 
muy buen camino. Así que, 
además de paralizar inversiones, 
la Marea también pone en  riesgo 
a todas estas entidades. 
 
Este modificativo es 
imprescindible para la 
supervivencia y el funcionamiento 
de entidades a quienes la Marea 
ha dejado abandonadas, sin 
explicarles, antes de prorrogar el 
presupuesto, las consecuencias de 
esta decisión. 
 
La Marea ha empezado el 2016 
prorrogando los presupuestos, con 
un recorte de gasto de 57.000.000 
de euros, ocultando en la web 
municipal y en las redes sociales 
por qué ha dejado a las 
Asociaciones sin 4.000.000 de 
euros para convenios para 
entidades y asociaciones 
culturales, deportivas, sociales y 
educativas. 
 
Por ejemplo, conviene recordar, 
1,78 millones de euros para 
convenios de Servicios Sociales, 
440.000 euros, para participación 
en el Plan Municipal para 
personas con discapacidad,  
690.000 euros, para convenios con 
educación, 565.000 euros, para 
convenios con entidades 
dedicadas al deporte base, 

Partido Popular, nunha mostra 
máis de sectarismo, a negociación 
do Orzamento co Partido 
Socialista para o 2016 non vai 
por moi bo camiño. Así que, 
ademais de paralizar 
investimentos, a Marea tamén pon 
en risco  a todas estas entidades. 
 
Este modificativo é 
imprescindible para a 
supervivencia e o funcionamento 
de entidades a quen a Marea 
deixou abandonadas, sen 
explicarlles, antes de prorrogar o 
orzamento, as consecuencias 
desta decisión. 
 
A Marea empezou o 2016 
prorrogando os orzamentos, cun 
recorte de gasto de 57.000.000 de 
euros, ocultando na web 
municipal e nas redes sociais por 
que deixou ás Asociacións sen 
4.000.000 de euros para 
convenios para entidades e 
asociacións culturais, deportivas, 
sociais e educativas. 
 
 
Por exemplo, convén lembrar, 
1,78 millóns de euros para 
convenios de Servizos Sociais, 
440.000 euros, para participación 
no Plan Municipal para persoas 
con discapacidade, 690.000 
euros, para convenios con 
educación, 565.000 euros, para 
convenios con entidades 
dedicadas ao deporte base, 
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146.000 euros, para entidades 
culturales. 
 
Entidades vecinales y comerciales 
han perdido también  el apoyo 
económico de 141.000 euros. 
 
Desarrollo empresarial, 167.000 
euros.  
 
Formación en recursos humanos, 
etcétera, etcétera. En total, un 
montante aproximado de 
4.000.000 de euros.  
 
Hay 86 entidades a las que se les 
reduce la aportación municipal, 
respecto al ejercicio 2014, entre 
Presupuesto inicial y los 
modificativos, poniendo así en 
riesgo doblemente su 
supervivencia. 
 
A las veinte horas y veinticuatro 
minutos  se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Varela Gómez. 
 
Porque, por un lado no saben si 
van a tener convenio y por el otro, 
no saben tampoco, cuál va a ser el 
importe del mismo. 
 
En el 2014, estas 86 asociaciones 
recibieron 4,88 millones de euros.  
 
En el 2016, les recortarán la 
aportación en 1,62 millones. Un 
33,3%, poniendo en riesgo su 
supervivencia, por lo que el 
Partido Popular, se opone 

146.000 euros, para entidades 
culturais. 
 
Entidades veciñais e comerciais 
perderon tamén  o apoio 
económico de 141.000 euros. 
 
Desenvolvemento empresarial, 
167.000 euros.  
 
Formación en recursos humanos, 
etcétera, etcétera. En total, un 
montante aproximado de 
4.000.000 de euros.  
 
Hai 86 entidades ás que se lles 
reduce a achega municipal, 
respecto ao exercicio 2014, entre 
Orzamento inicial e os 
modificativos, poñendo así en 
risco dobremente a súa 
supervivencia. 
 
Ás vinte horas e vinte e catro 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Varela Gómez. 
 
Porque, por unha banda non 
saben se van ter convenio e polo 
outro, non saben tampouco, cal 
vai ser o importe do mesmo. 
 
No 2014, estas 86 asociacións 
recibiron 4,88 millóns de euros.  
 
No 2016, recortaranlles a achega 
en 1,62 millóns. Un 33,3%, 
poñendo en risco a súa 
supervivencia, polo que o Partido 
Popular, oponse radicalmente a 
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radicalmente a este hachazo y 
exige que en los Presupuestos del 
2016 se incluyan, al menos, las 
mismas cantidades. 
 
Quiero recordar que Xulio 
Ferreiro dijo, que la prórroga del 
Presupuesto era sólo por un par de 
semanas de enero y la realidad es 
que hoy, estamos en el Pleno de 
febrero y, probablemente, será 
imposible tener un documento, un 
proyecto de Presupuesto para el 
2016 aprobado antes del Pleno de 
marzo, y esto significará que 
habrá pasado el 25% del ejercicio 
con un Presupuesto prorrogado. 
 
El PP exige que la Marea se deje 
de teatrillos con el Presupuesto y 
que se pongan a funcionar y a 
solucionar esta incertidumbre para 
las asociaciones y entidades de la 
ciudad, porque están pasando muy 
malos momentos y ustedes se 
dedican simplemente… 
 
Presidencia 
 
Vaya rematando. 
 
Señor Coira Andrade 
 
… a (…) a pelearse en los medios 
de comunicación. 
 
En un primer momento, 
pensábamos enviarles a la Super-
Nani para que acabaran con la 
actitud infantil de la Marea y del 

este machadazo e esixe que nos 
Orzamentos do 2016 inclúanse, 
polo menos, as mesmas 
cantidades. 
 
Quero lembrar que Xulio Ferreiro 
dixo, que a prórroga do 
Orzamento era só por un par de 
semanas de xaneiro e a realidade 
é que hoxe, estamos no Pleno de 
febreiro e, probablemente, será 
imposible ter un documento, un 
proxecto de Orzamento para o 
2016 aprobado antes do Pleno de 
marzo e isto significará que 
pasaría o 25% do exercicio cun 
Orzamento prorrogado. 
 
O PP esixe que a Marea se deixe 
de teatriños co Orzamento e que 
se poñan a funcionar e a 
solucionar esta incerteza para as 
asociacións e entidades da 
cidade, porque están a pasar moi 
malos momentos e vostedes 
dedícanse simplemente… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando. 
 
Señor Coira Andrade 
 
… a (…) a pelexarse nos medios 
de comunicación. 
 
Nun primeiro momento, 
pensabamos enviarlles á Super-
Nani para que acabasen coa 
actitude infantil da Marea e do 
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PSOE, pero a tenor de la gravedad 
de las descalificaciones mutuas, 
de la última semana, creemos que 
es necesario que venga  el 
Hermano Mayor, a ver si así 
entran en razón, y piensan antes 
en los coruñeses, que en sus 
formaciones políticas. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
No que se refire a esta moción 
desde o Grupo Municipal do 
BNG, gustaríanos apuntar que se 
ben estou completa e 
absolutamente dacordo coa 
urxencia que supón dotar ás 
asociacións e entidades, dos cartos 
correspondentes e os convenios 
que lles corresponderían para 
2016, non compartimos o feito de 
que haxa que facelo vía 
modificativo de crédito. 
 
 
E, por qué? Pois, porque 
basicamente un novo modificativo 
requeriría tamén dunha 
negociación para ser apoiado, e 
tamén, hai que dicilo, no é o forte 
deste goberno chegar a acordos, 
no que se refire a este asunto. 
 
 

PSOE, pero a teor da gravidade 
das descualificacións mutuas, da 
última semana, cremos que é 
necesario que veña o Irmán 
Maior, a ver se así entran en 
razón, e pensan antes nos 
coruñeses, que nas súas 
formacións políticas. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
No que se refire a esta moción 
desde o Grupo Municipal do 
BNG, gustaríanos apuntar que se 
ben estou completa e 
absolutamente dacordo coa 
urxencia que supón dotar ás 
asociacións e entidades, dos 
cartos correspondentes e os 
convenios que lles 
corresponderían para 2016, non 
compartimos o feito de que haxa 
que facelo vía modificativo de 
crédito. 
 
E, por que? Pois, porque 
basicamente un novo modificativo 
requiriría tamén dunha 
negociación para ser apoiado, e 
tamén, hai que dicilo, non é o 
forte deste goberno chegar a 
acordos, no que se refire a este 
asunto. 
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Vostedes falan de darlle cartos a 
asociacións e entidades, e a todas 
as que vostedes lle deron en 2014 
por importes parecidos, sen que 
estas teñan convenios asinados 
para 2016, e todas ás que vostedes 
lle deron, de feito, non aparacen 
no anexo de tranferencias que 
aparece no proxecto de 
orzamentos que teño eu, polo 
menos que ten o BNG, de cara a 
2016. E polo tanto, habería unha 
incoherencia entre o proxecto que 
dá Marea e o que vostedes din das 
Asociacións de 2014. 
 
 
Xa digo, que non estamos dacordo 
no método, e polo que haxa que 
adxudicarlle estes convenios ou a 
cantidade económica a estes 
convenios, porque nós cremos que 
o urxente e o preciso é que 
contemos xa, cun novo 
Orzamento. Iso é o prioritario. Un 
modificativo só sería un parche 
máis, como foi o outro día a 
disposición de crédito para a 
Federación de AMPAS. Non 
podemos andar facendo o 
Orzamento con  parches. 
 
Eu creo que o urxente, o necesario 
é aprobar un orzamento. Polo 
tanto, non apoiaremos esta 
moción. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Veira. 

Vostedes falan de darlle cartos a 
asociacións e entidades, e a todas 
as que vostedes lle deron en 2014 
por importes parecidos, sen que 
estas teñan convenios asinados 
para 2016, e todas ás que 
vostedes lle deron, de feito non 
aparacen no anexo de 
tranferencias que aparece no 
proxecto de orzamentos que teño 
eu, polo menos que ten o BNG, 
para 2016. E polo tanto, habería 
unha incoherencia entre o 
proxecto que dá Marea e o que 
vostedes din das Asociacións de 
2014. 
 
Xa digo, que non estamos 
dacordo no método, e polo que 
haxa que adxudicarlle estes 
convenios ou a cantidade 
económica a estes convenios, 
porque nós cremos que o urxente 
e o preciso é que contemos xa,  
cun novo Orzamento. Iso é o 
prioritario. Un modificativo só 
sería un parche máis, como foi o 
outro día a disposición de crédito 
para a Federación de AMPAS. 
Non podemos andar facendo o 
Orzamento con parches.   
 
Eu creo que o urxente, o 
necesario é aprobar un 
orzamento. Polo tanto, non 
apoiaremos esta moción. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
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Polo Partido Socialista, señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Señor Coira, yo, sinceramente, 
esta moción no la entiendo muy 
bien. 
 
Es de esas mociones que deberían 
de encabezarse  por un me 
gustaría que pasara, pero sabe que 
pasa, ustedes están en la  
oposición y ya no tienen la 
capacidad de hacer presupuestos. 
De tal manera que no toca, ni que 
lo proponga, de esta manera, al 
menos. Porque hay mociones que 
se hacen para consensuar, que se 
hacen para proponer, para 
construir, para darle valor y hay 
otras que se hacen para hacer 
ruido. Esta es una de ellas. 
 
Es una moción que perfectamente 
se podía haber ahorrado el trámite 
de urgencia, porque lo que en las 
dos páginas que nos acompañan 
indican, bueno, ya sabe usted, que 
nosotros no lo vamos a poder 
aprobar. Hasta dudo que lo 
aprobasen ustedes, de tener 
capacidad para hacerlo.  
 
Permítanme una digresión, como 
decía el otro día, el señor Sande, 
para el señor Lorenzo. De cara a 
presumir en el Congreso de los 

Polo Partido Socialista, señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Señor Coira, eu, sinceramente, 
esta moción non a entendo moi 
ben. 
 
É desas mocións que deberían de 
encabezarse  por un gustaríame 
que pasase, pero sabe que pasa, 
vostedes están na  oposición e xa 
non teñen a capacidade de facer 
orzamentos. De tal maneira que 
non toca, nin que o propoña, 
desta maneira, polo menos. 
Porque hai mocións que se fan 
para acordar, que se fan para 
propoñer, para construír, para 
darlle valor e hai outras que se 
fan para facer ruído. Esta é unha 
delas. 
 
É unha moción que perfectamente 
se podía aforrar o trámite de 
urxencia, porque o que nas dúas 
páxinas que nos acompañan 
indican, bo, xa sabe vostede, que 
nós non o imos a poder aprobar. 
Ata dubido que o aprobasen 
vostedes, de ter capacidade para 
facelo.  
 
Permítanme unha digresión, como 
dicía o outro día o señor Sande, 
para o señor Lorenzo. Para 
presumir no Congreso dos 
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Diputados, se puede apuntar el 
dato, que lo puede lanzar, de que 
el récord de paro en España lo 
tiene el presidente en funciones, el 
señor Rajoy en el segundo 
trimestre del 2013, con 6.200.000 
parados. Así puede hablar con 
criterio, cuando hable de 
desempleo. 
 
En cualquier caso, el ámbito 
presupuestario en el que ahora 
mismo se encuentra inmerso el 
Ayuntamiento es responsabilidad 
del gobierno actual, el gobierno de 
la Marea. A ellos compete 
profundizar en las obligaciones 
propias de todo gobierno, sobre 
todo, cuando empieza un mandato 
que es proyectar y construir un 
presupuesto. Efectivamente, se 
está demorando la presentación 
del mismo. Estamos a un mes de 
febrero, pero también es cierto, 
que en años electorales esto es 
bastante  común, sobre todo, con 
el escenario electoral que nos 
deparó las elecciones municipales 
pasadas. 
 
Una configuración de los Plenos 
Municipales sin mayorías, 
obligadas  a negociar en un 
entorno en el que es difícil, en el 
que todos tenemos que aprender y 
no siempre es fácil. 
 
A las pruebas nos remitimos hoy, 
con mociones aprobadas por unos, 
por otros, apoyándonos o 

Deputados, pódese apuntar o 
dato, que o pode lanzar, de que o 
récord de paro en España teno o 
presidente en funcións, o señor 
Rajoy no segundo trimestre do 
2013, con 6.200.000 parados. Así 
pode falar con criterio, cando fale 
de desemprego. 
 
 
En calquera caso, o ámbito 
orzamentario no que agora 
mesmo atópase inmerso o 
Concello é responsabilidade do 
goberno actual, o goberno da 
Marea. A eles compete profundar 
nas obrigacións propias de todo 
goberno, sobre todo, cando 
empeza un mandato que é 
proxectar e construír un 
orzamento. Efectivamente, estase 
demorando a presentación do 
mesmo. Estamos a un mes de 
febreiro, pero tamén é certo, que 
en anos electorais isto é bastante  
común, sobre todo co escenario 
electoral que nos deparou as 
eleccións municipais pasadas. 
 
 
Unha configuración dos Plenos 
Municipais sen maiorías, 
obrigadas  a negociar nunha 
contorna no que é difícil, no que 
todos temos que aprender e non 
sempre é fácil. 
 
Ás probas remitímonos hoxe, con 
mocións aprobadas por uns, por 
outros, apoiándonos ou dicindo, 
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diciendo, en algunos casos, 
cuestiones, que ni sentido tienen. 
 
Dicho lo cual, la moción, pues, se 
defiende sola en su negativa; no 
da pie a que podamos aportar nada 
sobre el particular. Entiendo que 
le gustaría que pasara, de haber 
obtenido los concejales 
necesarios. Al igual que le 
gustaría al gobierno de la Marea 
de tenerlos, pero no los tiene y, 
pues, tendrá que hacer lo que 
pueda por sacar adelante su 
presupuesto, o el presupuesto que 
no le gustaría tener, pero que es 
por responsabilidad, el que le 
corresponde intentar construir, 
porque para eso la ciudad le dio el 
mandato que, nosotros en su día, 
apoyamos. 
 
De tal manera que huelga ya 
decirlo, otra vez. Nosotros la 
moción no la apoyamos y nada 
más. 
 
Muchas gracias, señor Alcalde. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Pola Marea Atlántica, señora 
Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bueno. 
 

nalgúns casos, cuestións, que nin 
sentido teñen. 
 
Dito o cal, a moción, pois, se 
defende soa na súa negativa; non 
dá pé a que podamos achegar 
nada sobre o particular. Entendo 
que lle gustaría que pasase, de 
obter os concelleiros necesarios. 
Do mesmo xeito que lle gustaría 
ao goberno da Marea de telos, 
pero non os ten e, pois, terá que 
facer o que poida por sacar 
adiante o seu orzamento, ou o 
orzamento que non lle gustaría 
ter, pero que é por 
responsabilidade, o que lle 
corresponde tentar construír, 
porque para iso a cidade deulle o 
mandato que, nós no seu día, 
apoiamos. 
 
De tal maneira que folga xa 
dicilo, outra vez. Nós a moción 
non a apoiamos e nada máis. 
 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Pola Marea Atlántica, señora 
Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bo. 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 234 - 
 

 
 

En primeiro lugar, temos que pór 
de  manifesto, que a prórroga dos 
orzamentos é unha situación 
prevista na propia Lei de 
Facendas Locais, para permitir o 
normal funcionamento das 
administracións. Non é unha 
decisión unilateral de recortes, 
como plantea o Partido Popular. 
E, polo tanto, esa suposta inacción 
do goberno, temos que dicir que é 
unha falsedade, que non se sostén, 
tampouco en ningún dato 
obxectivo.  
 
Hai que lembrar o principio da 
anualidade dos orzamentos, para 
acotar o período que levamos de 
prórroga, desde o 1 de xaneiro de 
2016. Hoxe, exactamente un mes 
e once días. E neste período, 
resulta que no mes de xaneiro de 
2016 este goberno con orzamentos 
prorrogados, executou gastos por 
importe de 6,8 millóns de euros, 
un millón e medio máis que no 
mesmo período de 2015, cando 
ainda gobernaba o Partido Popular 
con maioría absoluta. 
 
 
O período medio de pago do 
Concello, no mes de xaneiro e de 
2016 foi de 26 días, fronte aos 33 
días do 2015, cun volume de 
pagos en 2016 de 13,4 millóns, 
polo tanto, que multiplica por 
cinco os pagos realizados en 
xaneiro de 2015, 2,6 millóns, 
rebaixando ao mesmo tempo a 

En primeiro lugar, temos que pór 
de  manifesto, que a prórroga dos 
orzamentos é unha situación 
prevista na propia Lei de 
Fancendas Locais, para permitir 
o normal funcionamento das 
administracións. Non é unha 
decisión unilateral de recortes, 
como expón o Partido Popular. E, 
polo tanto, esa suposta inacción 
do goberno, temos que dicir que é 
unha falsedade, que non se 
sostén, tampouco en ningún dato 
obxectivo.  
 
Hai que lembrar o principio da 
anualidade dos orzamentos, para 
acoutar o período que levamos de 
prórroga, desde o 1 de xaneiro de 
2016. Hoxe, exactamente un mes e 
once días. E neste período, 
resulta que no mes de xaneiro de 
2016 este goberno con 
orzamentos prorrogados, 
executou gastos por importe de 
6,8 millóns de euros, un millón e 
medio máis que no mesmo 
período de 2015, cando ainda 
gobernaba o Partido Popular con 
maioría absoluta. 
 
O período medio de pago do 
Concello, no mes de xaneiro e de 
2016 foi de 26 días, fronte aos 33 
días do 2015, cun volume de 
pagos en 2016 de 13,4 millóns, 
polo tanto, que multiplica por 
cinco os pagos realizados en 
xaneiro de 2015, 2,6 millóns, 
rebaixando ao mesmo tempo a 
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metade, tanto o importe como a 
ratio de operacións non pagadas. 
Isto, polo tanto, é proba evidente 
de que superado o bloqueo do 
modificativo e liberados unha boa 
parte da carga que nos deixaron en 
forma de facturas impagadas, e 
sen crédito para facerlle fronte, 
Este goberno xestiona e con 
mellores resultados. 
 
 
Cómpre dicir a verdade e non 
crear alarma social, infundada e 
innecesaria sobre a viabilidade das 
entidades asociativas da cidade. E 
a verdade é, que a meirande parte 
das entidades que perciben 
subvencións, por medio de 
convenios nominativos, ainda 
están no período de xustificación 
destas subvencións do exercicio 
2015. 
 
Una boa parte das entidades ainda 
non xustificaron as subvencións 
do ano anterior e non poderían 
percibir, ainda as transferencias 
correspondentes a 2016.  
 
 
E, polo tanto, unha vez finalizado 
este proceso de xustificación, que 
normalmente se extende durante o 
primeiro trimestre do ano 
siguiente, cando se viñan 
iniciando eses trámites para a 
sinatura dos novos convenios. 
 
Está claro, polo tanto, que o que 

metade, tanto o importe como o 
cociente de operacións non 
pagas. Isto, polo tanto, é proba 
evidente de que superado o 
bloqueo do modificativo e 
liberados unha boa parte da 
carga que nos deixaron en forma 
de facturas impagadas, e sen 
crédito para facerlle fronte, Este 
goberno xestiona e con mellores 
resultados. 
 
Cómpre dicir a verdade e non 
crear alarma social infundada e 
innecesaria sobre a viabilidade 
das entidades asociativas da 
cidade. E a verdade é, que a 
meirande parte das entidades que 
perciben subvencións, por medio 
de convenios nominativos, ainda 
están no período de xustificación 
destas subvencións do exercicio 
2015. 
 
Unha boa parte das entidades 
ainda non xustificaron as 
subvencións do ano anterior e 
non poderían percibir, ainda as 
transferencias correspondentes a 
2016.  
 
E, polo tanto, unha vez finalizado 
este proceso de xustificación, que 
normalmente se extende durante o 
primeiro trimestre do ano 
siguiente, cando se viñan 
iniciando eses trámites para a 
sinatura dos novos convenios. 
 
Está claro, polo tanto, que o que 
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pretende o Partido Popular con 
esta moción, é crear unha 
situación de alarma social e que 
pouco o nada ten que ver coa 
realidade. Por iso, imos votar en 
contra desta moción. 
 
O goberno xa impulsou medidas e 
modificaciòns orzamentarias para 
facer fronte a cuestións urxentes, 
que por razón de calendario no 
podían agardar, como por 
exemplo o convenio coa 
Federación de AMPAS, para a 
realización de actividades 
extraescolares. 
 
E por suposto, que chegado o 
momento, se é necesario faremos 
que o mesmo que das entidades, 
pero este non é o momento, ainda, 
das modificaciòns, senón de 
concluir a aprobación do 
Orzamento. 
 
E, por suposto, é responsabilidade 
do goberno presentar un proxecto 
de orzamentos para 2016 ante o 
Pleno e así o faremos, pero a 
responsabilidade de que ese 
proxecto prospere é de toda a 
Corporación e de todos os Grupos, 
non solo nosa. 
 
 
O anteproxecto de goberno é 
público e  as súas liñas principais 
déronse a coñecer xa, a principios 
do mes de decembro.  O mesmo 
día remitiuse documentación dese 

pretende o Partido Popular con 
esta moción é crear unha 
situación de alarma social e que 
pouco ou nada ten que ver coa 
realidade. Por iso, imos votar en 
contra desta moción. 
 
O goberno xa impulsou medidas e 
modificaciòns orzamentarias para 
facer fronte a cuestións urxentes, 
que por razón de calendario non 
podían agardar, como por 
exemplo o convenio coa 
Federación de AMPAS, para a 
realización de actividades 
extraescolares. 
 
E por suposto, que chegado o 
momento, se é necesario faremos 
que o mesmo que das entidades, 
pero este non é o momento, ainda, 
das modificaciòns, senón de 
concluír a aprobación do 
Orzamento. 
 
E, por suposto, é 
responsabilidade do goberno 
presentar un proxecto de 
orzamentos para 2016 ante o 
Pleno e así o faremos, pero a 
responsabilidade de que ese 
proxecto prospere é de toda a 
Corporación e de todos os 
Grupos, non só nosa. 
 
O anteproxecto de goberno é 
público e  as súas liñas principais 
déronse a coñecer xa, a principios 
do mes de decembro.  O mesmo 
día remitiuse documentación dese 
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anteproxecto ao Partido Socialista 
para iniciar a negociación, sen 
que, a día de hoxe e, despois de 
dous meses, teñamos recibido 
unha soa proposta que poidamos 
calificar de orzamentaria. 
 
 
Precisamente, porque somos 
conscientes da necesidade de que 
a cidade se dote duns novos 
orzamentos, que faciliten o 
cambio de rumbo que a sociedade 
reclamou nas pasadas Eleccións 
Municipais, tentamos chegar a un 
proceso de procedemento 
negociado co PSOE… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
…que parece que está máis 
pendente do que pasa en Madrid, 
e leva dous meses facendonos 
perder o tempo, que de ser 
responsable e negociar uns 
orzamentos como é debido. 
 
Por iso, se o Grupo Municipal 
Socialista non quere avanzar cara 
a uns  Orzamentos que prioricen o 
gasto social, a participación 
cidadá, a sostibilidade ambiental e 
a promoción da cultura, estamos 
dispostos a someter a Pleno, o 
noso proxecto e, desde logo, a ter 
tamén en consideración as 

anteproxecto ao Partido 
Socialista para iniciar a 
negociación, sen que, a día de 
hoxe e, despois de dous meses, 
teñamos recibido unha soa 
proposta que poidamos cualificar 
de orzamentaria. 
 
Precisamente, porque somos 
conscientes da necesidade de que 
a cidade dótese duns novos 
orzamentos, que faciliten o 
cambio de rumbo que a sociedade 
reclamou nas pasadas Eleccións 
Municipais, tentamos chegar a un 
proceso de procedemento 
negociado co PSOE… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
…que parece que está máis 
pendente do que pasa en Madrid e 
leva dous meses facendonos 
perder o tempo, que de ser 
responsable e negociar uns 
orzamentos como é debido. 
 
Por iso, se o Grupo Municipal 
Socialista non quere avanzar cara 
a uns  Orzamentos que prioricen 
o gasto social, a participación 
cidadá, a sostibilidade ambiental 
e a promoción da cultura, 
estamos dispostos a someter a 
Pleno, o noso proxecto e, desde 
logo, a ter tamén en 
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achegas que queira facer todos os 
Grupos que compartan estes 
obxectivos. 
 
E iso coa finalidade principal… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Vieito, por 
favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
… que é, que a cidade conte cos 
Orzamentos que merece para o 
2016. 
 
Nada máis. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la tercera moción 
del Partido Popular (PP)  
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la tercera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP), produciéndose el siguiente 
resultado: 
 

consideración as achegas que 
queira facer todos os Grupos que 
compartan estes obxectivos. 
 
E iso coa finalidade principal… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Vieito, por 
favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
…que é, que a cidade conte cos 
Orzamentos que merece para o 
2016. 
 
Nada máis. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da terceira moción do 
Partido Popular (PP)  
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a terceira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP), producíndose o seguinte 
resultado: 
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Vota  en contra el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (9 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
 
Vota en contra  el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) (1 voto). 
 
Se contabilizan las abstenciones 
de Dª María del Barcón Sánchez 
y de D. Xiao Varela Gómez de 
acuerdo con el artículo 100.1 del 
ROF, por haberse ausentado del 
Salón de Sesiones una vez 
iniciada la deliberación y no 
estar presentes en el momento 
de la votación. 
 

Intervenciones  
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Moción da Marea Atlántica sobre 
proposta pola plataforma  sindical 
Alternativas na Xustiza Galega-
CUT sobre o Xulgado específico 
de Violencia de Xénero. 
 
 

Vota  en contra o Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (9 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (8 
votos). 
 
Vota en contra  o Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (5 votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas (BNG-
AA) (1 voto). 
 
Contabilízanse as abstencións de 
Dª María do Barcón Sánchez e 
de D. Xiao Varela Gómez de 
acordo co artigo 100.1 do ROF, 
por ausentarse do Salón de 
Sesións unha vez iniciada a 
deliberación e non estar 
presentes no momento da 
votación. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Moción da Marea Atlántica sobre 
proposta pola plataforma  
sindical Alternativas na Xustiza 
Galega-CUT sobre o Xulgado 
específico de Violencia de 
Xénero. 
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Ten a palabra para a defensa  da 
moción,  perdón, para a lectura da 
parte dispositiva da moción a 
señora Fraga. 
 
Mociones del Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) 
 
Primera.- Moción sobre 
propuesta por la plataforma  
sindical Alternativas na Xustiza 
Galega-CUT sobre el Juzgado 
específico de Violencia de 
Género. 
 

Intervenciones  
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. 
 
Solicítase ao Pleno Municipal 
desta Corporación, como 
representante da cidadanía da 
Coruña, a asunción dunha labor 
mediadora … 
 
A las veinte horas y treinta y 
seis minutos  entra en el Salón 
de Sesiones el señor Varela 
Gómez. 
 
A las veinte horas y treinta y 
seis minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el Excmo. Sr. 
Alcalde. 
 
… instando á Xunta de Galicia a 
exercer as súas competencias en 
materia de dotación dos medios 

Ten a palabra para a defensa  da 
moción,  perdón, para a lectura 
da parte dispositiva da moción a 
señora Fraga. 
 
Mocións do Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) 
 
Primeira.- Moción sobre 
proposta pola plataforma  
sindical Alternativas na Xustiza 
Galega-CUT sobre o Xulgado 
específico de Violencia de 
Xénero. 
 

Intervencións 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. 
 
Solicítase ao Pleno Municipal 
desta Corporación, como 
representante da cidadanía da 
Coruña, a asunción dunha labor 
mediadora… 
 
Ás vinte horas e trinta e seis 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Varela Gómez. 
 
 
Ás vinte horas e trinta e seis 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o Excmo. Sr. Alcalde. 
 
 
… instando á Xunta de Galicia a 
exercer as súas competencias en 
materia de dotación dos medios 
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materiais e persoais do Xulgado 
específico sobre Violencia de 
Xénero da Coruña, xunto coa 
debida cooperación cos órganos 
do Poder Xudicial, Ministerio de 
Xustiza e demais institucións 
relacionadas co ámbito xudicial, a 
fin de dar cumprimento efectivo á 
Lei 1/2004 e a Lei 11/2007 de 
prevención e tratamento integral 
da violencia de xénero en Galicia, 
e específicamente no que se refire 
ás seguintes cuestións: 
 
-Que se fagan as obras necesarias 
no Xulgado específico de 
Violencia de Xénero de A Coruña, 
para que as mulleres e os/as 
menores teñan espazos dignos, de 
agarda e atención, e con 
condicións espaciais de 
seguridade e protección no 
Xulgado para que familiares das 
vítimas e as testemuñas non teñan 
que atoparse con quen están 
denunciando por maltrato. 
 
-Que se recoñeza por parte da 
Xunta de Galicia a penosidade, a 
imposibilidade de conciliar a vida 
laboral e persoal das traballadoras 
do Xulgado e se poñan as medidas 
necesarias para que as/os 
traballadoras/es poidan facer 
efectivo o seu dereito a conciliar a 
súa vida familiar, persoal e 
laboral. 
 
-Que se cree a praza dun 
psicólogo/a para atender e 

materiais e persoais do Xulgado 
específico sobre Violencia de 
Xénero da Coruña, xunto coa 
debida cooperación cos órganos 
do Poder Xudicial, Ministerio de 
Xustiza e demais institucións 
relacionadas co ámbito xudicial, 
a fin de dar cumprimento efectivo 
á Lei 1/2004 e a Lei 11/2007 de 
prevención e tratamento integral 
da violencia de xénero en Galicia, 
e específicamente no que se refire 
ás seguintes cuestións: 
 
-Que se fagan as obras necesarias 
no Xulgado específico de 
Violencia de Xénero de A Coruña, 
para que as mulleres e os/as 
menores teñan espazos dignos, de 
agarda e atención, e con 
condicións espaciais de 
seguridade e protección no 
Xulgado para que familiares das 
vítimas e as testemuñas non teñan 
que atoparse con quen están 
denunciando por maltrato. 
 
-Que se recoñeza por parte da 
Xunta de Galicia a penosidade, a 
imposibilidade de conciliar a vida 
laboral e persoal das 
traballadoras do Xulgado e se 
poñan as medidas necesarias 
para que as/os traballadoras/es 
poidan facer efectivo o seu 
dereito a conciliar a súa vida 
familiar, persoal e laboral. 
 
-Que se cree a praza dun 
psicólogo/a para atender e 
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asesorar ás mulleres que asisten 
ao Xulgado específico de 
Violencia e Xénero. 
 
-Que se poñan medidas de reforzo 
para reducir o retraso nas medidas 
provisionais. 
 
-Que se abra un proceso 
negociador coa representación do 
persoal traballador do Xulgado de 
Violencia de Xénero para dar 
resposta ás súas demandas de 
mellora das condicións e situación 
laboral. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Unha vez lídos os acordos 
procedemos a defender a moción. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Ben. 
 
Esta moción que se presenta foi 
tratada e solicitada a través da 
Plataforma Sindical Alternativas 
na Xustiza Galega-CUT, polo que 
bueno, procedemos a súa lectura 
por deferencia a súa proposta: 
 
Os xulgados de violencia de 
xénero naceron ao amparo da Lei 
Orgánica 1/2004 de 28 de febreiro 
de Medidas de Protección Integral 
contra a Violencia de Xénero, 
para atender as mulleres en 

asesorar ás mulleres que asisten 
ao Xulgado específico de 
Violencia e Xénero. 
 
-Que se poñan medidas de reforzo 
para reducir o retraso nas 
medidas provisionais. 
 
-Que se abra un proceso 
negociador coa representación do 
persoal traballador do Xulgado 
de Violencia de Xénero para dar 
resposta ás súas demandas de 
mellora das condicións e 
situación laboral. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Unha vez lídos os acordos 
procedemos a defender a moción. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Ben. 
 
Esta moción que se presenta foi 
tratada e solicitada a través da 
Plataforma Sindical Alternativas 
na Xustiza Galega-CUT, polo que 
bo, procedemos a súa lectura por 
deferencia a súa proposta: 
 
Os xulgados de violencia de 
xénero naceron ao amparo da Lei 
Orgánica 1/2004 de 28 de 
febreiro de Medidas de 
Protección Integral contra a 
Violencia de Xénero, para 
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situación de malos tratos por parte 
da súa parella, como unha das 
ferramentas facilitadoras da vía 
penal ou civil urxente e preferente 
na protección dos dereitos das 
mulleres  e dos menores. 
 
 
Segundo se recolle no preámbulo 
da propia Lei que os poderes 
públicos non poden ser alleos a 
violencia de xénero que constitúe 
un dos ataques máis flagrantes a 
dereitos fundamentais como a 
liberdade, a igualdade, a vida, a 
seguridade e a non discriminación 
reclamados na Constitución. Esos 
mismos poderes públicos, teñen 
conforme o disposto no artigo 9.2 
da Constitución a obriga de 
adoptar medidas de acción 
positiva para facer reais e 
efectivos ditos dereitos, 
removendo os ostáculos que 
impiden e dificultan o seu pleno 
disfrute. 
 
Os xulgados específicos de 
atención as mulleres por violencia 
de xénero en Galicia de Vigo e da 
Coruña, están actualmente nunha 
situación de colapso, según o que 
denuncia parte do persoal dos 
mesmos. E do que ven de ser 
recoñecido polo Tribunal Superior 
de Xustiza de Galiza, que no 
pasado mes de decembro avanzou 
a necesidade de realizar un 
seguemento específico da 
evolución do seu funcionamento 

atender as mulleres en situación 
de malos tratos por parte da súa 
parella, como unha das 
ferramentas facilitadoras da vía 
penal ou civil urxente e preferente 
na protección dos dereitos das 
mulleres  e dos menores. 
 
Segundo se recolle no preámbulo 
da propia Lei  que os poderes 
públicos non podar ser alleos a 
violencia de xénero que constitúe 
uns dos ataques máis flagrantes a 
dereitos fundamentais como a 
liberdade, a igualdade, a vida, a 
seguridade e a non 
discriminación reclamados na 
Constitución. Eses mesmos 
poderes públicos, teñen conforme 
o disposto no artigo 9.2 da 
Constitución a obriga de adoptar 
medidas de acción positiva para 
facer reais e efectivos ditos 
dereitos, removendo os ostáculos 
que impiden e dificultan o seu 
pleno goce. 
 
Os xulgados específicos de 
atención as mulleres por violencia 
de xénero en Galicia de Vigo e da 
Coruña, están actualmente nunha 
situación de colapso, segundo o 
que denuncia parte do persoal 
dos mesmos. E do que ven de ser 
recoñecido polo Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia, 
que no pasado mes de decembro 
avanzou a necesidade de realizar 
un seguemento específico da 
evolución do seu funcionamento 
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para no futuro valorar a adopción 
de medidas según a carga de 
traballo e dispoñibilidade de 
xuices ou xuizas. 
 
Neste contexto, resulta 
especialmente preocupante a 
situación do Xulgado de Violencia 
de Xénero da Coruña que sendo 
que está de garda todos os días do 
ano, salvo festivos e fin de 
semana non posibilita as 
condicións para que o seu 
personal traballador poida facer 
efectivo o seu dereito a conciliar a 
vida familiar e laboral. 
 
Esta situación denunciada pola 
representación do persoal require 
unha especial atención dado o 
carácter  de urxencia que 
impregna todas as tramitacións 
que competen ao Xulgado de 
Violencia de Xénero. Todo é 
urxente dende que unha muller 
solicita unha certificación de 
medida de protección, pasando 
pola procedemento para interesar 
ás axudas correspondentes até 
tramitación do xuizos rápidos, 
ademais cando así existen 
menores, tamén se acordan 
medidas civis por un período de 
30 días. 
 
As medidas provisionais nas que 
se debe decidir sobre as visitas ao 
menor, a pensión alimenticia, 
vivendas e outras levan un 
promedio de retraso de catro 

para no futuro valorar a adopción 
de medidas segundo a carga de 
traballo e dispoñibilidade de 
xuices ou xuizas. 
 
Neste contexto, resulta 
especialmente preocupante a 
situación do Xulgado de Violencia 
de Xénero da Coruña que sendo 
que está de garda todos os días 
do ano, salvo festivos e fin de 
semana non posibilita as 
condicións para que o seu persoal 
traballador poida facer efectivo o 
seu dereito a conciliar a vida 
familiar e laboral. 
 
Esta situación denunciada pola 
representación do persoal require 
unha especial atención dado o 
carácter  de urxencia que 
impregna todas as tramitacións 
que competen ao Xulgado de 
Violencia de Xénero. Todo é 
urxente dende que unha muller 
solicita unha certificación de 
medida de protección, pasando 
polo procedemento para interesar 
ás axudas correspondentes até 
tramitación do xuizos rápidos, 
ademais cando así existen 
menores, tamén se acordan 
medidas civis por un período de 
30 días. 
 
As medidas provisionais nas que 
se debe decidir sobre as visitas ao 
menor, a pensión alimenticia, 
vivendas e outras levan unha 
media de atraso de catro meses o 
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meses o que agravan a situación 
de estrés, inseguridade tanto de 
menores como das mulleres sobre 
as que se exerce as violencia de 
xénero. 
 
A falta de medios cos que afrontar 
necesaria eficacia no 
funcionamento do xulgado 
específico de atención ás mulleres 
redunda na carga de traballo de 
persoal do xulgado que se ve 
abocado a realizar tarefas maiores 
que las que lle corresponde, por 
exemplo, labores de investigación 
do  paradoiro dunha vítima o 
denunciado, facerse cargo de 
fillos e fillas das mulleres vitimas 
de violencia mentras elas declaran 
ou evitar que se atopen as partes 
denunciantes e dunciadas por 
maltrato. 
 
 
Esa falta de medios minora a 
eficacia ao sistema de protección 
xurìdica ante a violencia de 
xénero e impiden o cumprimento 
de garantías efectivas na 
protección dos dereitos das 
mulleres e dos menores afectados 
pola violencia de xénero. 
 
A las veinte horas y cuarenta y 
un minutos, se ausenta del Salón 
de Sesiones la señora Gallego 
Neira. 
 
E pido un momentiño porque nos 
acabamos de enterar de que 

que agravan a situación de 
tensión, inseguridade tanto de 
menores como das mulleres sobre 
as que se exerce as violencia de 
xénero. 
 
A falta de medios cos que afrontar 
necesaria eficacia no 
funcionamento do xulgado 
específico de atención ás mulleres 
redunda na carga de traballo de 
persoal do xulgado que se ve 
abocado a realizar tarefas 
maiores que las que lle 
corresponde, por exemplo, 
labores de investigación do  
paradoiro dunha vítima ou 
denunciado, facerse cargo de 
fillos e fillas das mulleres vitimas 
de violencia mentras elas 
declaran o evitar que se atopen as 
partes denunciantes e dunciadas 
por malos tratos. 
 
Esa falta de medios minora a 
eficacia ao sistema de protección 
xurìdica ante a violencia de 
xénero e impiden o cumprimento 
de garantías efectivas na 
protección dos dereitos das 
mulleres e dos menores afectados 
pola violencia de xénero. 
 
Ás vinte horas e coarenta e un 
minutos,  auséntase do Salón de 
Sesións a señora Gallego Neira. 
 
 
E pido un momentiño porque nos 
acabamos de decatar de que 
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ocurriu outro asasinato durante a 
tarde na provincia de Lugo, en 
Becerreá e bueno, por ter claro 
que activamos o protocolo 
aprobado na moción aprobada por 
unanimidade en outubro. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Por parte do Bloque Nacionalista 
Galego, Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Lamentar esta noticia, este novo 
feminicidio que nos acaba de 
comunicar a concelleira Rocío 
Fraga. 
 
Ben. 
 
En canto o que se refire a moción, 
é certo,  nós témolo contratado 
tamén a raíz de que nos chegase 
esta moción que no Xulgado de 
Violencia de Xénero existe un 
problema de medios humanos e de 
medios materiais actualmente.  O 
persoal exerce hoxe en día, moitas 
veces, persoal non cualificado, 
exerce moitas veces de psicólogos 
e de psicólogas  das mulleres que 
acuden a este xulgado. 
 

ocurriu outro asasinato durante a 
tarde na provincia de Lugo, en 
Becerreá e bo, por ter claro que 
activamos o protocolo aprobado 
na moción aprobada por 
unanimidade en outubro. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Por parte do Bloque Nacionalista 
Galego, Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Se. 
 
Lamentar esta noticia, este novo 
feminicidio que nos acaba de 
comunicar a concelleira Rocío 
Fraga. 
 
Ben. 
 
En canto o que se refire a moción, 
é certo,  nós témolo contratado 
tamén por mor de que nos 
chegase esta moción que no 
Xulgado de Violencia de Xénero 
existe un problema de medios 
humanos e de medios materiais 
actualmente.  O persoal exerce 
hoxe en día, moitas veces, persoal 
non cualificado, exerce moitas 
veces de psicólogos e de 
psicólogas  das mulleres que 
acuden a este xulgado. 
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Existe, tamén unha carencia de 
medios materiais efectivamente 
nas instalacións e producénse día 
si e día tamén encontros entre as 
maltratadas e os maltratadores. 
Entre os nenos e as nenas e os 
seus proxenitores e maltratadores 
e evidentemente como Concello 
temos o deber, pois, de tramitar 
cantas iniciativas sexan necesarias 
para evitar estas situacións que 
son bueno, en fin, incalificables, 
son tremendas e si coñecemos as 
situacións temos o deber de 
evitalas. 
 
Pero o problema é que non é un 
problema exclusivo da Coruña, é 
un problema que se repite en 
Vigo, e un problema que existe 
nos únicos xulgados, hai que 
decilo, nos únicos xulgados  
específicos de violencia de xénero 
que existen no país, so existe a 
Coruña e Vigo. 
 
E hai que dicir tamén que houbo 
unha xuiza, unha valente xuiza en 
Vigo  que saiu a rúa para dicir que 
o seu xulgado estaba saturado e 
que polo tanto non podía atender 
coa debida dilixencia os casos de 
violencia de xénero que se 
producían alí. Logo virán e nos 
dirán que non existe feminicidio 
no Estado Español, que non existe 
feminicidio en Galiza e que os 
poderes do Estado fan todo o 
posible para evitar os feminicidios 
es as mortes de mulleres, os 

Existe, tamén unha carencia de 
medios materiais efectivamente 
nas instalacións e producénse día 
se e día tamén encontros entre as 
maltratadas e os maltratadores. 
Entre os nenos e as meniñas e os 
seus proxenitores e maltratadores 
e evidentemente como Concello 
temos o deber, pois, de tramitar 
cantas iniciativas sexan 
necesarias para evitar estas 
situacións que son bo, en fin, 
incalificables, son tremendas e se 
coñecemos as situacións temos o 
deber  de evitalas. 
 
Pero o problema é que non é un 
problema exclusivo da Coruña, é 
un problema que se repite en 
Vigo, e un problema que existe 
nos únicos xulgados, hai que 
decilo, nos únicos xulgados  
específicos de violencia de xénero 
que existen no país, so existe a 
Coruña e Vigo. 
 
E hai que dicir tamén que houbo 
unha xuiza, unha valente xuiza en 
Vigo  que saiu a rúa para dicir 
que o seu xulgado estaba 
saturado e que polo tanto non 
podía atender coa debida 
dilixencia os casos de violencia 
de xénero que se producían alí. 
Logo virán e dirannos que non 
existe feminicidio no Estado 
Español, que non existe 
feminicidio en Galicia e que os 
poderes do Estado fan todo o 
posible para evitar os 
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asasinatos de mulleres. Non é 
verdade, non é verdade porque 
estamos vendo estes casos que 
acontecen día a día e estamos 
vendo como o poder político non 
fai nada.  
 
 
Polo tanto, é no noso deber poñer 
fin a isto. Por iso desde o Grupo 
Municipal do BNG, imos a apoiar 
esta moción. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Por parte do Grupo Municipal 
Socialista, señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Muchísimas gracias. 
 
Bueno, antes de nada vaya 
también nuestro pesar por este 
nuevo asesinato que 
desgraciadamente se da a pocos 
kilómetros de la ciudad. 
 
Es dificilísimo hablar de un tema 
como este sobre todo cuando 
estamos asistiendo a un goteo 
incesante de mujeres que todos los 
días están siendo asesinadas a 
manos de sus parejas o de sus ex  
parejas, desde el año 2003, van 
más de 800 mujeres. 

feminicidios é as mortes de 
mulleres, os asasinatos de 
mulleres. Non é verdade, non é 
verdade porque estamos vendo 
estes casos que acontecen día a 
día e estamos vendo como o poder 
político non fai nada.  
 
Polo tanto, é non noso deber 
poñer fin a isto. Por iso desde o 
Grupo Municipal do BNG, imos a 
apoiar esta moción. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Por parte do Grupo Municipal 
Socialista, señora Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Moitísimas grazas. 
 
Bo, antes de nada vaia tamén o 
noso pesar por este novo 
asasinato que desgraciadamente 
se da a poucos quilómetros da 
cidade. 
 
É dificilísimo falar dun tema 
como este sobre todo cando 
estamos a asistir a un goteo 
incesante de mulleres que todos 
os días están a ser asasinadas a 
mans das súas parellas ou das 
súas ex  parellas, desde o ano 
2003, van máis de 800 mulleres. 
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Y más de 800 mujeres es un cifra 
que seguramente si vinieran de 
otro tipo de actos violentos tendría 
un impacto mucho mayor. Pero es 
un goteo incesante en cual, el 
Estado, las Instituciones, no 
hemos sabido dar una respuesta 
efectiva porque la respuesta 
efectiva vendría indudablemente 
de un descenso que no se está a 
dar. 
 
Vaya de antemano que nosotros 
vamos a estar a favor de esta 
moción y que estamos a favor de 
todo lo que signifiquen mejoras en 
las condiciones laborales de los 
trabajadores, pero si, si me 
permite hacer algunas 
puntualizaciones a lo que es esta 
moción. 
 
El juzgado de violencia no es un 
juzgado que esté de guardia, de 
guardia están los juzgados de 
instrucción que rotan 
semanalmente. Por lo tanto si se 
produce una denuncia o una 
situación de violencia de género 
en fin de semana es el juzgado de 
instrucción el que toma las 
medidas con independencia de 
que sea posteriormente el juzgado 
de violencia el que la ratifique o el 
que no. Eso en primer lugar. 
 
En segundo lugar, si existe en este 
momento estancias destinadas a 
las mujeres en el juzgado de 
violencia de género, seguramente 

E máis de 800 mulleres é un cifra 
que seguramente se viñesen 
doutro tipo de actos violentos 
tería un impacto moito maior. 
Pero é un goteo incesante en cal, 
o Estado, as Institucións, non 
soubemos dar unha resposta 
efectiva porque a resposta 
efectiva viría indubidablemente 
dun descenso que non se está a 
dar. 
 
Vaia de antemán que nós imos 
estar a favor desta moción e que 
estamos a favor de todo o que 
signifiquen melloras nas 
condicións laborais dos 
traballadores, pero se, se me 
permite facer algunhas 
puntualizacións ao que é esta 
moción. 
 
O xulgado de violencia non é un 
xulgado que estea de garda, de 
garda están os xulgados de 
instrución que rotan 
semanalmente. Por tanto se se 
produce una denuncia ou unha 
situación de violencia de xénero 
en fin de semana é o xulgado de 
instrución o que toma as medidas 
con independencia de que sexa 
posteriormente o xulgado de 
violencia o que a ratifique ou o 
que non. Iso en primeiro lugar. 
 
En segundo lugar, se existe neste 
momento estancias destinadas ás 
mulleres no xulgado de violencia 
de xénero, seguramente 
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mejorables indudablemente pero 
existen dos estancias, un despacho 
y  una sala destinadas a las 
mujeres que denuncian por 
violencia de género en este 
momento. 
 
Y, en relación a la conciliación, 
yo me imagino que hay una errata 
cuando se habla… 
 
A  las veinte horas y cuarenta y 
seis minutos,  entran en el Salón 
de Sesiones la señora Barcón 
Sánchez y el Excmo. Sr. Alcalde. 
 
… en el segundo punto que habla 
de conciliar la vida persoal das 
traballadoras porque después se 
habla también de traballadores  e 
traballadoras.  Me imagino que la 
necesidad de conciliar vida 
personal, familiar y laboral es algo 
que es una cuestión de hombres y 
de mujeres porque mientras no 
vayamos viendo que la 
corresponsabilidad en el cuidado 
de hijos, hijas y ascendientes, es 
una cuestión de ambos, mal 
vamos  a pesar de que 
efectivamente suele recaer sobre 
las mujeres. 
 
Dicho esto, yo vuelvo a decir lo 
mismo cada vez que hablamos 
desgraciadamente de la cuestión 
de violencia de género. La 
cuestión de violencia de género 
para efectivamente llegar a la 
violencia cero, pasa por… 

mellorables indubidablemente 
pero existen dúas estancias, un 
despacho e  unha sala destinadas 
ás mulleres que denuncian por 
violencia de xénero neste 
momento. 
 
E, en relación á conciliación, eu 
imaxínome que hai unha errata 
cando se fala… 
 
Ás  vinte horas e coarenta e seis 
minutos,  entran no Salón de 
Sesións a señora Barcón 
Sánchez e o Excmo. Sr. Alcalde. 
 
… no segundo punto que fala de 
conciliar a vida persoal das 
traballadoras porque despois 
fálase tamén de traballadores  e 
traballadoras.  Imaxínome que a 
necesidade de conciliar vida 
persoal, familiar e laboral é algo 
que é unha cuestión de homes e 
de mulleres porque mentres non 
vaiamos vendo que a 
corresponsabilidade no coidado 
de fillos, fillas e ascendientes, é 
unha cuestión de ambos, mal imos  
a pesar de que efectivamente 
adoita recaer sobre as mulleres. 
 
 
Dito isto, eu volvo dicir o mesmo 
cada vez que falamos 
desgraciadamente da cuestión de 
violencia de xénero. A cuestión de 
violencia de xénero para 
efectivamente chegar á violencia 
cero, pasa por… 
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Presidencia 
 
Leva dous minutos. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Cinco segundos nada más. 
 
Pasa por una cuestión de un pacto 
de estado entre todas las fuerzas 
políticas donde se vuelva a dotar 
presupuestariamente e las partidas 
que antes hubo y que ya no hay.  
Donde se inyecte más a las 
campañas destinadas a prevención 
de violencia de género y 
fundamentalmente establecer en el 
curriculum educativo, en todos los 
niveles educativos cuestiones 
como la libertad afectivo sexual. 
Cuestiones como la prevención de 
la violencia de género porque 
solamente educando podremos 
evitar que después nos 
encontremos con situaciones 
como las que lamentablemente 
estamos asistiendo todo este 
tiempo. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
 
Polo Partido Popular, señor 
Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 

Presidencia 
 
Leva dous minutos. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Cinco segundos nada máis. 
 
Pasa por unha cuestión dun pacto 
de estado entre todas as forzas 
políticas onde se volva a dotar 
presupuestariamente e as partidas 
que antes houbo e que xa non hai.  
Onde se inxecte máis ás 
campañas destinadas a 
prevención de violencia de xénero 
e fundamentalmente establecer no 
curriculum educativo, en todos os 
niveis educativos cuestións como 
a liberdade afectivo sexual. 
Cuestións como a prevención da 
violencia de xénero porque 
soamente educando poderemos 
evitar que despois nos atopemos 
con situacións como as que 
lamentablemente estamos a asistir 
todo este tempo. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
 
Polo Partido Popular, señor 
Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
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Con la venia, señor Alcalde. 
 
Bueno. Opino igual que mis 
compañeros de Corporación. 
Manifestar la condena por este 
nuevo asesinato de una mujer que 
nos hemos enterado esta tarde.  
 
Y también como estamos 
hablando de violencia, permítame 
que  haga un inciso, también 
quiero mostrar mi condena 
personal y  por supuesto de todo 
mi Grupo y  supongo de todos 
ustedes por la violencia que se 
efectuó contra un matrimonio en 
Santiago que fueron perseguidos, 
insultados, llamados maricones, 
llamados sidosos, por una 
conducta homófoba. Y además 
que no solamente fueron 
perseguidos y además fueron  
objeto de violencia de lesiones en 
un supermercado donde estaban 
comprando sino que fueron 
perseguidos hasta el lugar donde 
estaban siendo atendidos y 
tuvieron que ser protegidos, 
incluso,  por los propios médicos. 
También mostrar y creo que 
estamos todos de acuerdo que la 
condena también a la homofobia y 
sobre todo que esperemos que la 
justicia actúe y que este delito de 
odio cometido contra este 
matrimonio sea perseguido y 
castigado como se merece. 
 
Respecto a la moción presentada 
en concreto de la violencia de 

Coa venia, señor alcalde. 
 
Bo. Opino igual que os meus 
compañeiros de Corporación. 
Manifestar a condena por este 
novo asasinato dunha muller que 
nos decatamos esta tarde.  
 
E tamén como estamos a falar de 
violencia, permítame que  faga un 
inciso, tamén quero mostrar a 
miña condea persoal e  por 
suposto de todo o meu Grupo e  
supoño de todos vostedes pola 
violencia que se efectuou contra 
un matrimonio en Santiago que 
foron perseguidos, insultados, 
chamados maricóns, chamados 
sidosos, por unha conduta 
homófoba. E ademais que non 
soamente foron perseguidos e 
ademais foron  obxecto de 
violencia de lesións nun 
supermercado onde estaban a 
comprar senón que foron 
perseguidos ata o lugar onde 
estaban a ser atendidos e tiveron 
que ser protexidos, mesmo,  polos 
propios médicos. Tamén mostrar 
e creo que estamos todos de 
acordo que a condena tamén á 
homofobia e sobre todo que 
esperemos que a xustiza actúe e 
que este delito de odio cometido 
contra este matrimonio sexa 
perseguido e castigado como se 
merece. 
 
Respecto da moción presentada 
en concreto da violencia de 
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género, del juzgado, yo en primer 
lugar, quizá, también participo, 
una de mis actividades es la 
defensa de las personas en los 
juzgados y conozco un poco el 
funcionamiento, reconocer aquí, 
públicamente la gran labor que 
están haciendo en ese juzgado 
tanto el juez como los 
funcionarios. Una labor ingente, 
una labor muy dura, todos los que 
en algún momento hemos 
participado de alguna manera en 
defensa de una mujer en la que ha 
sido objeto de violencia de género 
y a veces esa expresión de 
violencia llega como la que hemos 
visto hoy a la más grave que es la 
muerte, pues, hemos conocido de 
primera mano, esta labor ingente y 
extraordinaria y por eso quiero 
aquí públicamente reconocer. 
 
Nos pide el sindicato que nosotros 
seamos mediadores. Yo creo que 
la mediación la tiene que hacer el 
propio sindicato, la defensa de los 
derechos de los trabajadores y 
nosotros podemos, por supuesto, 
realizar nuestra participación pero 
también creo que el tema es un 
tema que depende del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia y 
que depende del Consejo General 
del Poder Judicial.  
 
Se establecieron unas ratios que 
son de 1.800 asuntos por año y en 
el juzgado de La Coruña se han 
visto el año pasado 1.200 casos. 

xénero, do xulgado, eu en 
primeiro lugar, quizá, tamén 
participo, unha das miñas 
actividades é a defensa das 
persoas nos xulgados e coñezo un 
pouco o funcionamento, 
recoñecer aquí, publicamente o 
gran labor que están a facer nese 
xulgado tanto o xuíz como os 
funcionarios. Un labor inxente, un 
labor moi duro, todos os que 
nalgún momento participamos 
dalgunha maneira en defensa 
dunha muller na que foi obxecto 
de violencia de xénero e ás veces 
esa expresión de violencia chega 
como a que vimos hoxe á máis 
grave que é a morte, pois, 
coñecemos de primeira man, este 
labor inxente e extraordinario e 
por iso quero aquí publicamente 
recoñecer. 
 
Pídenos o sindicato que nós 
sexamos mediadores. Eu creo que 
a mediación a ten que facer o 
propio sindicato, a defensa dos 
dereitos dos traballadores e nós 
podemos, por suposto, realizar a 
nosa participación pero tamén 
creo que o tema é un tema que 
depende do Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia e que depende 
do Consello Xeral do Poder 
Xudicial.  
 
Establecéronse unhos cocientes 
que son de 1.800 asuntos por ano 
e no xulgado da Coruña víronse o 
ano pasado 1.200 casos. Aínda 
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Aun así son muchos casos, son 
muchos casos, con muchas 
gestiones en respecto a violencia 
de género, pero no llegan a la ratio 
establecida respecto a los 
trabajadores a mí lo que se me 
cuenta, o se me dice que tiene un 
plus específico por trabajar en ese 
juzgado y también hay dos 
personas que tiene prorrogación 
de jornada y como bien dijo mi 
compañera Yoya Neira, cuando es 
fuera de horario no funciona el 
juzgado de violencia de género, 
esas funciones las realiza el 
juzgado de función de guardia. 
Respecto al psicólogo, por 
supuesto ni (…) tiene los equipos 
psico-sociales y ahí están 
trabajando también con las 
mujeres.  
 
Existe, por supuesto, un psicólogo 
en el CIM que también puede 
estar trabajando con las mujeres 
sobre violencia de género, quizás. 
En el lugar donde se está 
realizando las atenciones 
judiciales no es el lugar más 
idóneo aunque si, seguramente, 
alguna de las mujeres, en ese 
momento, necesitaron un 
psicólogo de inmediato, se podría 
poner a  disposición por parte de 
este juzgado, después o a respecto  
por parte del Ayuntamiento. 
 
Por otro  lado, respecto a los 
locales. Yo lo que tengo 
conocimiento es de unos locales 

así son moitos casos, son moitos 
casos, con moitas xestións en 
respecto de violencia de xénero, 
pero non chegan á cociente 
establecida respecto dos 
traballadores a min o que se me 
conta, o se me di que ten un plus 
específico por traballar nese 
xulgado e tamén hai dúas persoas 
que ten prorrogación de xornada 
e como ben dixo a miña 
compañeira Yoya Neira, cando é 
fóra de horario non funciona o 
xulgado de violencia de xénero, 
esas funcións realízaas o xulgado 
de función de garda. Respecto ao 
psicólogo, por suposto nin (…) 
ten os equipos psico-sociais e aí 
están a traballar tamén coas 
mulleres.  
 
 
Existe, por suposto, un psicólogo 
no CIM que tamén pode estar a 
traballar coas mulleres sobre 
violencia de xénero, quizais. No 
lugar onde se está realizando as 
atencións xudiciais non é o lugar 
máis idóneo aínda que se, 
seguramente, algunha das 
mulleres, nese momento, 
necesitaron un psicólogo de 
inmediato, poderíase poñer a 
disposición  por parte deste 
xulgado, despois ou a respecto  
por parte do Concello. 
 
Doutra banda,  respecto dos 
locais. Eu o que teño 
coñecemento é duns locais para 
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para que no se encuentren las 
víctimas con los maltratadores y 
están separadas y existen 
protocolos tanto por parte de los 
propios funcionarios como por 
parte de los cuerpos de seguridad 
para que no se produzca esta 
visión o que no se junten en un 
determinado lugar. Y creo que se 
están cumpliendo. 
 
Es verdad que estamos hablando 
de niños. Alguna vez, alguna 
madre que no tiene ningún tipo de 
apoyo familiar,… 
 
Presidencia 
 
Vaya rematando, señor Lorenzo, 
por favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
… ha acudido con un niño y por 
supuesto en ese momento se han 
creado situaciones puntuales que a 
lo mejor a través del ayuntamiento 
o de un programa se puede 
mandar en ese momento un 
asistente social. 
 
Y por último terminar diciendo 
que el propio Filgueira, Miguel 
Filgueira que es el juez, en unas 
declaraciones que efectuó a 
finales de año, … 
 
A las veinte horas y cincuenta y 
dos minutos, entra en el Salón 
de Sesiones la señora Gallego 

que non se atopen as vítimas cos 
maltratadores e están separadas e 
existen protocolos tanto por parte 
dos propios funcionarios como 
por parte dos corpos de 
seguridade para que non se 
produza esta visión ou que non se 
xunten nun determinado lugar. E 
creo que se están cumprindo. 
 
 
É verdade que estamos a falar de 
nenos. Algunha vez, algunha nai 
que non ten ningún tipo de apoio 
familiar,… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lorenzo, 
por favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
…acudiu cun neno e por suposto 
nese momento creáronse 
situacións puntuais que se cadra 
a través do concello ou dun 
programa pódese mandar nese 
momento un asistente social. 
 
 
E por último terminar dicindo que 
o propio Filgueira, Miguel 
Filgueira que é o xuíz, nunhas 
declaracións que efectuou a finais 
de ano, … 
 
Ás vinte horas e cincuenta e dous 
minutos, entra no Salón de 
Sesións a señora Gallego Neira. 
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Neira. 
 
…dijo en cuanto a la ciudad 
herculina, el magistrado expone 
que se el juzgado dispone de los 
recursos necesarios para ofrecer 
una respuesta adecuada. Ya le 
digo es lo que responde el 
juzgado.  
 
Nosotros nos vamos a abstener en 
esta moción, pero no cabe duda 
que debemos reconocer aquí 
públicamente su gran labor y que 
creo que son los sindicatos, no es 
el propio Ayuntamiento el que 
tiene que (…) estas peticiones 
sino que son otros órganos 
competentes, en el caso de que se 
dé la situación que aquí se está 
dando. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo.  
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la primera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal Marea Atlántica, 

 
 
…dixo en canto á cidade 
herculina, o maxistrado expón 
que se o xulgado dispón dos 
recursos necesarios para ofrecer 
unha resposta adecuada. Xa lle 
digo é o que responde o xulgado.  
 
 
Nós ímonos a abster nesta 
moción, pero non cabe dúbida 
que debemos recoñecer aquí 
publicamente o seu gran labor e 
que creo que son os sindicatos, 
non é o propio Concello o que ten 
que (…) estas peticións senón que 
son outros órganos competentes, 
no caso de que se dea a situación 
que aquí se está dando. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo.  
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal Marea Atlántica, 
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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) (8 
abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 voto). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
34 – Moción propuesta por la 
plataforma sindical Alternativas  
na Xustisza Galega-CUT sobre 
el Juzgado específico de 
Violencia de Género. 
 

Acuerdo 
 
Se solicita al Pleno Municipal de 
esta corporación, como 
representante de la ciudadanía de 
A Coruña, la asunción de una 
labor mediadora, instando a la 
Xunta de Galicia a ejercer sus 

producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota  a favor  o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Abstense  o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (8 
abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 voto). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
34 - Moción proposta pola 
plataforma sindical Alternativas  
na Xustisza Galega-CUT sobre o 
Xulgado específico de Violencia 
de Xénero. 
 

Acordo 
 

Solicitase ao Pleno Municipal 
desta corporación, como 
representante da cidadanía da 
Coruña, a asunción dunha labor 
mediadora, instando á Xunta de 
Galicia a exercer as súas 
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competencias en materia de 
dotación de los medios materiales 
y personales del Juzgado 
específico sobre Violencia de 
Género de A Coruña, junto con la 
debida cooperación con los 
órganos del Poder Judicial, 
Ministerio de Justicia y demás 
instituciones relacionadas con el 
ámbito judicial, con el  fin de dar 
cumplimiento efectivo a la Ley 
1/2004 y la Ley 11/2007 de 
prevención y tratamiento integral 
de la violencia de género en 
Galicia, y específicamente en lo 
que se refiere a las siguientes 
cuestiones: 
 
- Que se hagan las obras 
necesarias en el Juzgado 
específico de Violencia de Género 
de A Coruña, para que las mujeres 
y los/as menores tengan espacios 
dignos, de espera y atención, y 
con condiciones espaciales de 
seguridad y protección en el 
Juzgado para que familiares de las 
víctimas y los testigos no tengan 
que encontrarse con quien están 
denunciando por maltrato. 
 
- Que se reconozca por parte de la 
Xunta de Galicia la penosidad, la 
imposibilidad de conciliar la vida 
laboral y personal de las 
trabajadoras del Juzgado y se 
pongan las medidas necesarias 
para que las/os trabajadoras/es 
puedan hacer efectivo su derecho 
a conciliar su vida familiar, 

competencias en materia de 
dotación dos medios materiais e 
persoais do Xulgado específico 
sobre Violencia de Xénero da 
Coruña, xunto coa debida 
cooperación cos órganos do 
Poder Xudicial, Ministerio de 
Xustiza e demais institucións 
relacionadas co ámbito xudicial, 
a fin de dar cumprimento efectivo 
á Lei 1/2004 e a Lei 11/2007 de 
prevención e tratamento integral 
da violencia de xénero en Galicia, 
e específicamente no que se refire 
ás seguintes cuestións: 
 
 
 
- Que se fagan as obras 
necesarias no Xulgado específico 
de Violencia de Xénero de A 
Coruña, para que as mulleres e 
os/as menores teñan espazos 
dignos, de agarda e atención, e 
con condicións espaciais de 
seguridade e protección no 
Xulgado para que familiares das 
vítimas e as testemuñas non teñan 
que atoparse con quen están 
denunciando por maltrato. 
 
- Que se recoñeza por parte da 
Xunta de Galicia a penosidade, a 
imposibilidade de conciliar a vida 
laboral e persoal das 
traballadoras do Xulgado e se 
poñan as medidas necesarias 
para que as/os traballadoras/es 
poidan facer efectivo o seu 
dereito a conciliar a súa vida 
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personal y laboral. 
 
- Que se cree la plaza de un 
psicólogo/a para atender y 
asesorar a las mujeres que asisten 
al Juzgado específico de Violencia 
y Género. 
 
- Que se pongan medidas de 
refuerzo para reducir el retraso en 
las  medidas provisionales. 
 
- Que se abra un proceso 
negociador con la representación 
del personal trabajador del 
Juzgado de Violencia de Género 
para dar respuesta a sus demandas 
de mejora de las condiciones y 
situación laboral. 
 

Intervenciones  
 
Presidencia 
 
Seguinte moción da Marea 
Atlántica  sobre comunicación 
ferroviaria  entre A Coruña e 
Ferrol. 
 
Segunda.- Moción sobre la 
comunicación ferroviaria  entre 
A Coruña e Ferrol. 
 
Ten a palabra para dar lectura á 
parte dispositiva o concelleiro 
Daniel Díaz Grandío. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Boa noite. 

familiar, persoal e laboral. 
 
- Que se cree a praza dun 
psicólogo/a para atender e 
asesorar ás mulleres que asisten 
ao Xulgado específico de 
Violencia e Xénero. 
 
- Que se poñan medidas de 
reforzo para reducir o retraso nas 
medidas provisionais. 
 
- Que se abra un proceso 
negociador coa representación do 
persoal traballador do Xulgado 
de Violencia de Xénero para dar 
resposta ás súas demandas de 
mellora das condicións e 
situación laboral. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Seguinte moción da Marea 
Atlántica  sobre comunicación 
ferroviaria  entre A Coruña e 
Ferrol. 
 
Segunda.- Moción sobre a 
comunicación ferroviaria  entre 
A Coruña e Ferrol. 
 
Ten a palabra para dar lectura á 
parte dispositiva o concelleiro 
Daniel Díaz Grandío. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Boa noite. 
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O Grupo Municipal da Marea 
Atlántica expón ante este Pleno a 
seguinte moción para o seu debate 
e aprobación. Os seguintes 
acordos: 
 
1.Amosar a disconformidade do 
Concello da Coruña coa liña de 
redución de servizos no que se 
ven producindo nos últimos anos 
na liña Coruña-Ferrol. 
 
2.Demandar a ADIF e ó 
Ministerio de Fomento a inversión 
necesaria para as melloras das 
infraestruturas asociadas e do 
trazado tanto no ramal Coruña-
Betanzos Infesta como no de 
Betanzos Infesta-Ferrol, facendo 
especial fincapé no enlace directo 
destes dous ramais, que redunden 
na mellora de velocidades de 
servizo e, polo tanto, na mellora 
dos tempos de percorrido. 
Demandar a ADIF e ó Ministerio 
de Fomento a inversión necesaria 
para a duplicación de vías onde 
fose necesario, á modernización 
dos sistemas de seguridade, e a 
electrificación dos ramais Coruña-
Betanzos Infesta e Betanzos 
Infesta-Ferrol que permita a súa 
explotación con maquinaria 
eléctrica. 
 
 
3.Demandar á Xunta de Galicia a 
inclusión das viaxes entre 
concellos pertencentes ás 
diferentes áreas de zonas de 

O Grupo Municipal da Marea 
Atlántica expón ante este Pleno a 
seguinte moción para o seu 
debate e aprobación. Os seguintes 
acordos: 
 
1.Amosar a disconformidade do 
Concello da Coruña coa liña de 
redución de servizos no que ven 
producindo nos últimos anos na 
liña Coruña-Ferrol. 
 
2.Demandar a ADIF e ó 
Ministerio de Fomento o 
investimento necesario para as 
melloras das infraestruturas 
asociadas e do trazado tanto no 
ramal Coruña-Betanzos Infesta 
como no de Betanzos Infesta-
Ferrol, facendo especial fincapé 
no ligazón directa destes dous 
ramais, que redunden na mellora 
de velocidades de servizo e, polo 
tanto, na mellora dos tempos de 
percorrido. Demandar a ADIF e ó 
Ministerio de Fomento a 
investimento necesario para a 
duplicación de vías onde fose 
necesario, á modernización dos 
sistemas de seguridade, e a 
electrificación dos ramais 
Coruña-Betanzos Infesta e 
Betanzos Infesta-Ferrol que 
permita a súa explotación con 
maquinaria eléctrica. 
 
3.Demandar á Xunta de Galicia a 
inclusión das viaxes entre 
concellos pertencentes ás 
diferentes áreas de zonas de 
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transportes no Plan de Transporte 
Metropolitano, que permita o uso 
da Tarxeta de Transporte 
Metropolitano de Galicia e as 
vantaxes que iso aporta ás persoas 
usuarias.  
 
4.Reclamar a ADIF e ó Ministerio 
de Fomento a creación dun núcleo 
de Cercanías que permita o 
dimensionamento de servizos e da 
maquinaria utilizada apto para a 
demanda potencial da área 
Coruña-Ferrol. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra de novo para a 
defensa da moción. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bueno.  
 
O servizo de ferrocarril entre  A 
Coruña e Ferrol… 
 
A las 20:55 se ausenta del Salón 
de Sesiones el señor Mourelo 
Barreiro. 
 
… ven de recibir nas últimas 
semanas unha nova-nova, mala 
novas ou que inclúe a redución de 
servizos ofertados aos usuarios. 
 
Unha redución é que suma a esta 
infraestructura dende hai anos nun 

transportes no Plan de Transporte 
Metropolitano, que permita o uso 
da Tarxeta de Transporte 
Metropolitano de Galicia e as 
vantaxes que iso achega ás 
persoas usuarias.  
 
4.Reclamar a ADIF e ó Ministerio 
de Fomento a creación dun 
núcleo de proximidade que 
permita o dimensionamento de 
servizos e da maquinaria utilizada 
apto para a demanda potencial da 
área Coruña-Ferrol. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra de novo para a 
defensa da moción. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bo.  
 
O servizo de ferrocarril entre  A 
Coruña e Ferrol… 
 
Ás 20:55 auséntase do Salón de 
Sesións o señor Mourelo 
Barreiro. 
 
…ven de recibir nas últimas 
semanas unha nova-nova, mala 
novas ou que inclúe a redución de 
servizos ofertados aos usuarios. 
 
Unha redución é que suma a esta 
infraestrutura dende hai anos nun 
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círculo vicioso onde a diminución 
de frecuencias por un lado e do 
desmantelamento de estacións e 
apeadoiros que provoca unha 
paulatina perda de viaxeiros e que 
é utilizada como argumento para a 
eliminación dos servizos. 
 
A línea de ferrocarril entre  A 
Coruña e Ferrol está formada por 
dous diferentes ramais, un o 
primero tramo entre  A Coruña-
Betanzos, pertecente ao ramal da 
Coruña-Lugo que foi inaugurado 
no ano 1875. E  a posteriori o  
tramo bautizado naquel momento, 
como ramalillo que une a estación 
de Betanzos-Infesta coa de Ferrol 
e que foi inaugurado no ano 1912, 
hai 104 anos.  
 
O paso dos servizos entre A 
Coruña-Ferrol e viceversa pola 
estación de Betanzos-Infesta, 
require, incluso hoxe en día, 
dunha anacrónica manobra de 
inversión de marcha da 
maquinaria móbil dos trens que 
provoca unhas perdas de tempo ao 
redor de 15 minutos e que é a 
todas luces, inasumible para un 
servizo de transporte de viaxeiros 
no século XXI. 
 
Esta información ven a reforzar a 
realidade de que dende as súas 
datas de inauguración, estamos 
falando de que a máis nova entre 
comiñas, ten 104 anos, dende a 
súa data de inauguración estas 

círculo vicioso onde a diminución 
de frecuencias por unha banda e 
do desmantelamento de estacións 
e apeadoiros que provoca unha 
paulatina perda de viaxeiros e 
que é utilizada como argumento 
para a eliminación dos servizos. 
 
A liña de ferrocarril entre  A 
Coruña e Ferrol está formada por 
dous diferentes ramais, un o 
primeiro tramo entre  A Coruña-
Betanzos, pertecente ao ramal da 
Coruña-Lugo que foi inaugurado 
no ano 1875. E  a posteriori o  
tramo bautizado naquel momento, 
como ramalillo que une a 
estación de Betanzos-Infesta coa 
de Ferrol e que foi inaugurado no 
ano 1912, hai 104 anos.  
 
O paso dos servizos entre A 
Coruña-Ferrol e viceversa pola 
estación de Betanzos-Infesta, 
require, mesmo hoxe en día, 
dunha anacrónica manobra de 
investimento de marcha da 
maquinaria móbil dos trens que 
provoca unhas perdas de tempo 
ao redor de 15 minutos e que é de 
xeito evidente, inasumible para un 
servizo de transporte de viaxeiros 
no século XXI. 
 
Esta información ven a reforzar a 
realidade de que dende as súas 
datas de inauguración, estamos 
falando de que a máis nova entre 
comiñas, ten 104 anos, dende a 
súa data de inauguración estas 
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infraestructuras nunca recibiron 
inversión na mellora do seu 
trazado. Inversións coa 
motivación de producir unha 
redución nos tempos da viaxe. 
 
A única inversión que veron estas 
infraestructuras en todos este anos 
foi a substitución natural que se 
fixo en toda a rede nacional de 
travesas de madeira por travesas 
polivalentes de formigón. 
 
 
O tren pode, e debe convertirse 
nun medio de transporte 
fundamental dentro da comarca da 
Coruña. Un núcleo necesitado de 
alternativas de transporte que 
promovan o desprazamento 
multimodal e que teña como 
leimotiv a redución de 
movementos en vehículos 
privados dende as zonas de 
traballo até as zonas de residencia 
e viceversa. 
 
No caso que nos atañe os 
concellos da Coruña, Culleredo, 
Cambre, Bergondo, Betanzos, 
Paderne, Miño, Pontedeume, 
Cabanas, Fene, Neda,  Narón e 
Ferrol, concellos polos que 
transcorre esta infraestructura, 
suman preto de medio millón de 
habitantes e carece como todas as 
cidades do resto de Galicia de 
servizos de cercanías. 
 
Servizos de cercanías que por 

infraestruturas nunca recibiron 
investimento na mellora do seu 
trazado. Inversións coa 
motivación de producir unha 
redución nos tempos da viaxe. 
 
O único investimento que viron 
estas infraestruturas en todos 
estes anos foi a substitución 
natural que se fixo en toda a rede 
nacional de travesas de madeira 
por travesas polivalentes de 
formigón. 
 
O tren pode, e debe converterse 
nun medio de transporte 
fundamental dentro da comarca 
da Coruña. Un núcleo necesitado 
de alternativas de transporte que 
promovan o desprazamento 
multimodal e que teña como 
leimotiv a redución de 
movementos en vehículos 
privados dende as zonas de 
traballo até as zonas de 
residencia e viceversa. 
 
No caso que nos incumbe os 
concellos da Coruña, Culleredo, 
Cambre, Bergondo, Betanzos, 
Paderne, Miño, Pontedeume, 
Cabanas, Fene, Neda,  Narón e 
Ferrol, concellos polos que 
transcorre esta infraestrutura, 
suman preto de medio millón de 
habitantes e carece como todas as 
cidades do resto de Galicia de 
servizos de proximidade. 
 
Servizos de proximidade que por 
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certo si que existen noutros 
lugares do ámbito nacional no que 
a maiores dos coñecidos das 
grandes cidades Barcelona, 
Madrid, Valencia. Zaragoza e 
Sevilla, existen servizos de 
cercanías que dan servizo a 
núcleos de cidades como 
Santander, Bilbao, Donosti, 
Girona, Murcia, Alacante, Málaga 
e Cádiz. Quedando o noroeste do 
Estado sen cobertura de servizos 
de ferrocarril de curto alcance que 
conecten os grandes núcleos de 
poboación coas súas áreas 
metropolitanas.  
 
Moitas destas que acabo de 
comentar con menor carga 
poboacional que no caso da 
Coruña e Ferrol. 
 
Traemos a iniciativa aquí para 
reclamar o que cremos que é xusto 
e para o reaproveitamento dunha 
liña, unha infraestuctura existente 
que ten actualmente paradas e 
apeadoiros na estación de San 
Cristobal,  no Campus de Elviña, 
unha posible, soñemos, con San 
Diego e o reaproveitamento das 
infraestructuras de ferrocarril que 
ten o porto… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señor Grandío. 
 
 

certo se que existen noutros 
lugares do ámbito nacional non 
que a maiores dos coñecidos das 
grandes cidades Barcelona, 
Madrid, Valencia. Zaragoza e 
Sevilla, existen servizos de 
proximidade que dan servizo a 
núcleos de cidades como 
Santander, Bilbao, Donosti, 
Girona, Murcia, Alacante, 
Málaga e Cádiz. Quedando o 
noroeste do Estado sen cobertura 
de servizos de ferrocarril de curto 
alcance que conecten os grandes 
núcleos de poboación coas súas 
áreas metropolitanas.  
 
Moitas destas que acabo de 
comentar con menor carga 
poboacional que no caso da 
Coruña e Ferrol. 
 
Traemos a iniciativa aquí para 
reclamar o que cremos que é 
xusto e para o reaproveitamento 
dunha liña, unha infraestuctura 
existente que ten actualmente 
paradas e apeadoiros na estación 
de San Cristobal,  no Campus de 
Elviña, unha posible, soñemos, 
con San Diego e o 
reaproveitamento das 
infraestruturas de ferrocarril que 
ten o porto… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señor Grandío. 
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Señor Díaz Grandío 
 
O Burgo, Cambre, Cecebre, 
soñemos con apeadoiros en 
Matogrande, na zona sanitaria que 
da servizo ao CHUAC, ao 
Materno en Fonteculler os nosos  
polígonos industriais que todavía 
conservan a infraestructura como 
POCOMACO, a Grela, ou o 
Polígono de Bergondo que pasa 
moi cerca. 
 
Mando isto e recollo o guante do 
señor Lorenzo de que o animo, 
entre outros deputados coruñeses 
e galegos a que auspicien e loiten 
no Congreso por un ferrocarril de 
cercanías de xustiza para o arco 
Artabro entre a Coruña e Ferrol. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Grandío. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Creo que non é a primeira vez que 
sae neste Pleno ese círculo vicioso 
do desenvistimento, deterioro, 
desuso e peche de determinados 
servizos públicos e neste caso 
tamén se producen no que é a líña 

Señor Díaz Grandío 
 
O Burgo, Cambre, Cecebre, 
soñemos con apeadoiros en 
Matogrande, na zona sanitaria 
que dá servizo ao CHUAC, ao 
Materno en Fonteculler os nosos 
polígonos industriais que aínda 
conservan a infraestrutura como 
POCOMACO, a Grela, ou o 
Polígono de Bergondo que pasa 
moi preto. 
 
Mando isto e recollo a luva do 
señor Lorenzo de que o animo, 
entre outros deputados coruñeses 
e galegos a que auspicien e loiten 
no Congreso por un ferrocarril de 
proximidade de xustiza para o 
arco Artabro entre a Coruña e 
Ferrol. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Grandío. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Se. 
 
Creo que non é a primeira vez 
que sae neste Pleno ese círculo 
vicioso do desenvistimento, 
deterioración, desuso e peche de 
determinados servizos públicos e 
neste caso tamén prodúcense no 



 
 
 
 
 
 
 

- 266 - 
 

 
 

a Coruña-Ferrol e as 
infraestructuras ferroviarias. 
 
Unhas das cidades que ademais de 
todo o que mencionou o 
concelleiro de mobilidade tamén 
están unidas por unha misma 
Universidade, dous campus dunha 
misma Universidade que están 
presentes, xa digo, na Coruña e 
Ferrol. Outro motivo máis polos 
que reivindicar esta liña. 
 
Falaba tamén o concelleiro de que 
trata dunha área metropolitana ou 
duna área poboacional con 
semellantes características a 
outras no Estado Español, pero a 
nosa é a única que non ten en un 
tren de cercanías a única que no 
dispón de alternativa de 
mobilidade, unha alternativa máis 
aló do coche, unha alternativa de 
mobilidade máis sustentabel. 
 
 
A verdade é que podemos falar o 
que queiramos de Plan de 
Mobilidade, podemos falar de 
sustentabilidade, de medio 
ambiente, etcétera, etcétera, como 
non cambiemos os hábitos de 
mobilidade, como non 
abandonemos o coche, como non 
se nos pemita, tamén é certo, ter 
medios de transporte alternativos 
ao o coche, pois, a verdade é que 
será complicado darlle a volta a 
situación actual. 
 

que é a líña a Coruña-Ferrol e as 
infraestruturas ferroviarias. 
 
Unhas das cidades que ademais 
de todo o que mencionou o 
concelleiro de mobilidade tamén 
están unidas por unha mesma 
Universidade, dous campus dunha 
mesma Universidade que están 
presentes, xa digo, na Coruña e 
Ferrol. Outro motivo máis polos 
que reivindicar esta liña. 
 
Falaba tamén o concelleiro de 
que trata dunha área 
metropolitana ou duna área 
poboacional con semellantes 
características a outras no Estado 
Español, pero a nosa é a única 
que non ten nun tren de 
proximidade a única que non 
dispón de alternativa de 
mobilidade, unha alternativa máis 
aló do coche, unha alternativa de 
mobilidade máis sustentabel. 
 
A verdade é que podemos falar o 
que queiramos de Plan de 
Mobilidade, podemos falar de 
sustentabilidade, de medio 
ambiente, etcétera, etcétera, como 
non cambiemos os hábitos de 
mobilidade, como non 
abandonemos o coche, como non 
se nos pemita, tamén é certo, ter 
medios de transporte alternativos 
ao o coche, pois, a verdade é que 
será complicado darlle a volta a 
situación actual. 
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Quixera resaltar nesta cuestión as 
múltiples alegaciòns do Bloque 
Nacionalista Galego aos 
Orzamentos do Estado nas que 
demandábamos, precisamente, o 
chamado bypass en Betanzos-
Infesta, para permitir, 
efectivamente, que a viaxe da 
Coruña a Ferrol, de Ferrol a 
Coruña, tivese unha velocidade 
lóxica non tardar una hora e media 
e chegar a Ferrol cando realmente 
por coche podemos chegar en 
menos de 50 minutos. 
 
Realmente foi case unha obsesión 
dos nosos parlamentarios e das 
nosas parlamentarias  esta 
alegación. E desgrazadamente non 
tiveron acollida nin cos gobernos 
do Partido Popular, nin cos 
gobernos do Partido Socialista, o 
que non significa que non sexa 
moi, moi necesario para a nosa 
cidade e para a nosa comarca 
porque existe a infraestructura, 
non sería caro, digamos, poñelo 
en marcha, existe a 
infraestructura, pode poñerse en 
marcha só fai falta vontade 
política  neste caso. 
 
Nada máis.  
 
Manifestar que imos a apoiar esta 
moción e que un apunte 
simplemente, que tamén sería 
interesante demandar as 
competencias á Xunta de Galiza 
en materia ferroviaria, porque, de 

Quixera resaltar nesta cuestión as 
múltiples alegaciòns do Bloque 
Nacionalista Galego aos 
Orzamentos do Estado nas que 
demandabamos, precisamente, o 
chamado bypass en Betanzos-
Infesta, para permitir, 
efectivamente, que a viaxe da 
Coruña a Ferrol, de Ferrol a 
Coruña, tivese unha velocidade 
lóxica non tardar unha hora e 
media e chegar a Ferrol cando 
realmente por coche podemos 
chegar en menos de 50 minutos. 
 
Realmente foi case unha obsesión 
dos nosos parlamentarios e das 
nosas parlamentarias  esta 
alegación. E desgrazadamente 
non tiveron acollida nin cos 
gobernos do Partido Popular, nin 
cos gobernos do Partido 
Socialista, o que non significa que 
non sexa moi, moi necesario para 
a nosa cidade e para a nosa 
comarca porque existe a 
infraestrutura, non sería caro, 
digamos, poñelo en marcha, 
existe a infraestrutura, pode 
poñerse en marcha só fai falta 
vontade política  neste caso. 
 
Nada máis.  
 
Manifestar que imos a apoiar esta 
moción e que un apuntamento 
simplemente, que tamén sería 
interesante demandar as 
competencias á Xunta de Galicia 
en materia ferroviaria, porque, de 
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verdade, que ou deseñamos nós  
as nosas propias liñas ou xa 
vemos o resultado que tivo, non 
nos escoitaron nunca en Madrid as 
nosas necesidades a este respecto. 
 
Nada maís. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Pues desde el Grupo Municipal 
Socialista les anunciamos el voto 
favorable. Nosotros si a esta 
moción en materia de movilidad. 
 
Todo lo que sea, desde luego,  
mejorar la movilidad y en este 
caso entre dos  núcleos que tienen 
tanta conexión y tanta movilidad 
de sus ciudadanos como son 
Coruña y Ferrol, pues 
indudablemente, contará con 
nuestro apoyo, no tiene ningún 
sentido que en este momento, 35 
minutos lleve ir en tren desde 
Coruña a Santiago y que Coruña-
Ferrol, lleve  1 hora y 20. Algo 
que obviamente no es ni 
competitivo ni atractivo para 
tantos y tantos ciudadanos, una 
zona tan amplia, donde, pues, se 

verdade, que o deseñamos nós  as 
nosas propias liñas ou xa vemos 
ou resultado que tivo, non nos 
escoitaron nunca en Madrid as 
nosas necesidades a este respecto. 
 
Nada maís. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Pois desde o Grupo Municipal 
Socialista anunciámoslles o voto 
favorable. Nós se a esta moción 
en materia de mobilidade. 
 
Todo o que sexa, desde logo,  
mellorar a mobilidade e neste 
caso entre dous  núcleos que 
teñen tanta conexión e tanta 
mobilidade dos seus cidadáns 
como son Coruña e Ferrol, pois 
indubidablemente, contará co 
noso apoio, non ten ningún 
sentido que neste momento, 35 
minutos leve ir en tren desde 
Coruña a Santiago e que Coruña-
Ferrol, leve  1 hora e 20. Algo 
que obviamente non é nin 
competitivo nin atractivo para 
tantos e tantos cidadáns, unha 
zona tan ampla, onde, pois, 
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vive, en un sitio y se trabaja en el 
otro y viceversa. 
 
Pero en este sentido yo si tengo 
que decir una cuestión. A mí me 
sorprende muchísimo que se 
solicite a ADIF que tome una 
serie de medidas que es algo que 
indudablemente es obligación, en 
este caso, del Gobierno Local y 
que nosotros aplaudimos y por lo 
tanto apoyamos, pero sin embargo 
yo todavía me quedo como estoy 
en relación a la moción presentada 
por el Grupo Municipal Socialista 
donde yo no sé cuál va a ser la 
apuesta dentro del ámbito urbano 
que es el ámbito donde se tienen 
competencias directas por parte 
del Gobierno Local en relación a 
los modelos de movilidad, en 
relación a los planes de movilidad. 
 
Pero volviendo al tema del 
ferrocarril. En el año 2013, el 
Ministerio de Fomento renuncia al 
AVE a Ferrol. El PP consigna 
15.000 euros, la Xunta, 
indudablemente tiene la 
competencia en la gestión de las 
cercanías aunque las 
infraestructuras sean de Fomento. 
 
Y me sorprende, gratamente, que 
se presente esta moción por parte 
de Marea Atlántica, por parte del 
señor Díaz Grandío, teniendo en 
cuenta que en marzo de 2015, 
PODEMOS, pedía una moratoria 
a la inversión del AVE en Galicia 

vívese, nun sitio e trabállase 
noutro e viceversa. 
 
Pero neste sentido eu se teño que 
dicir unha cuestión. A min 
sorpréndeme moitísimo que se 
solicite a ADIF que tome unha 
serie de medidas que é algo que 
indubidablemente é obrigación, 
neste caso, do Goberno Local e 
que nós aplaudimos e por tanto 
apoiamos, pero con todo eu aínda 
quedo como estou en relación á 
moción presentada polo Grupo 
Municipal Socialista onde eu non 
sei cal vai ser a aposta dentro do 
ámbito urbano que é o ámbito 
onde se teñen competencias 
directas por parte do Goberno 
Local en relación aos modelos de 
mobilidade, en relación aos plans 
de mobilidade. 
 
Pero volvendo ao tema do 
ferrocarril. No ano 2013, o 
Ministerio de Fomento renuncia 
ao AVE a Ferrol. O PP consigna 
15.000 euros, a Xunta, 
indubidablemente ten a 
competencia na xestión das 
proximidades aínda que as 
infraestruturas sexan de Fomento. 
 
E sorpréndeme, gratamente, que 
se presente esta moción por parte 
de Marea Atlántica, por parte do 
señor Díaz Grandío, tendo en 
conta que en marzo de 2015, 
PODEMOS, pedía unha 
moratoria ao investimento do 
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y (…) es el Partido al que el señor 
Grandío pertenece, pidió paralizar 
el corredor de alta velocidad del 
Cantábrico y que todas las 
medidas, en este momento,  se 
están solicitando. Duplican las 
vías. Electrificar y mejorar los 
servicios son cuestiones que 
vienen de la mano, 
indudablemente de estos 
proyectos que tanto, en su 
momento PODEMOS, como 
EQUO quisieron paralizar por 
considerar –abro comillas-  “que 
no eran importantes ni urgentes” – 
y cierro las comillas. 
 
Por lo tanto todas esas mejoras 
que en su momento de tiempo y 
frecuencias hicieron entre Coruña 
y Santiago, también fueron fruto 
del Eje Atlántico que no nacieron 
de la nada. 
 
Por tanto, manifestar, desde luego, 
nuestro voto favorable en todo lo 
que respete una mejora para los 
ciudadanos  en este caso, la 
movilidad, a través de un medio 
de transporte colectivo como es el 
medio de transporte por 
ferrocarril, no obstante 
solicitamos que dentro del ámbito 
local que es donde ustedes tienen 
competencia para poner en 
marcha medidas de movilidad 
importantes se definan y empiecen 
a trabajar en ello. 
 
Yo siento muchísimo, señor 

AVE en Galicia e (…) é o Partido 
ao que o señor Grandío pertece, 
pediu paralizar o corredor de alta 
velocidade do Cantábrico e que 
todas as medidas, neste momento,  
están a solicitarse. Duplican as 
vías. Electrificar e mellorar os 
servizos son cuestións que veñen 
da man, indubidablemente destes 
proxectos que tanto, no seu 
momento PODEMOS, como 
EQUO quixeron paralizar por 
considerar -abro comiñas-  “que 
non eran importantes nin 
urxentes” -e pecho as comiñas-. 
 
 
Por tanto todas esas melloras que 
no seu momento de tempo e 
frecuencias fixeron entre Coruña 
e Santiago, tamén foron froito do 
Eixo Atlántico que non naceron 
da nada. 
 
Por tanto, manifestar, desde logo, 
o noso voto favorable en todo o 
que respecte unha mellora para 
os cidadáns  neste caso, a 
mobilidade, a través dun medio de 
transporte colectivo como é o 
medio de transporte por 
ferrocarril, con todo solicitamos 
que dentro do ámbito local que é 
onde vostedes teñen competencia 
para poñer en marcha medidas de 
mobilidade importantes defínanse 
e empecen a traballar niso. 
 
 
Eu sinto moitísimo, señor 
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Concejal de Movilidad, le parece 
que las cuestiones de movilidades 
son un pim, pam, pum entre el 
Partido Popular y el Partido 
Socialista. Nada más alejado de la 
realidad. Eso solamente obedece a 
que ambos partidos políticos han 
gobernado y han defendido 
modelos diferentes. Ahora les toca 
a ustedes, defínanse y empiecen a 
ponerse manos a la obra porque 8 
meses son más que suficientes. 
 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
 
Polo Grupo Popular, señora 
Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Sí. 
 
Buenas tardes nuevamente. 
Gracias. 
 
Bueno. Vaya por delante nuestro 
voto favorable a la presente 
moción de acuerdo, por supuesto, 
con el mantenimiento y mejora 
del transporte ferroviario 
colectivo y que sea una verdadera 
opción de movilidad y por tanto 
un servicio público eficaz. 
 
El PMUS de A Coruña, en esa 

Concelleiro de Mobilidade, 
parécelle que as cuestións de 
mobilidades son un pim, pam, 
pum entre o Partido Popular e o 
Partido Socialista. Nada máis 
afastado da realidade. Iso 
soamente obedece a que ambos os 
partidos políticos gobernaron e 
defenderon modelos diferentes. 
Agora tócalles a vostedes, 
defínanse e empecen a poñerse ao 
choio porque 8 meses son máis 
que suficientes. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
 
Polo Grupo Popular, señora 
Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Si. 
 
Boas tardes novamente. Grazas. 
 
 
Bo. Vaia por diante o noso voto 
favorable á presente moción de 
acordo, por suposto, co 
mantemento e mellora do 
transporte ferroviario colectivo e 
que sexa unha verdadeira opción 
de mobilidade e por tanto un 
servizo público eficaz. 
 
O PMUS da Coruña, nesa liña de 
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línea de trabajo con un enfoque 
integral, transversal de trabajo en 
todos los frentes para sumar y 
remar en el objetivo de cambio de 
hábitos de incrementar el reparto 
modal a los modos más 
sostenibles, contempla, pues 
también, entre sus propuestas los 
servicios ferroviarios al igual que 
lo  que es la mejora del transporte 
interurbano, ya salió aquí, en el 
anterior  Pleno, pues que el 89% 
de desplazamientos entre La 
Coruña y su contorno 
metropolitano se realizan en 
vehículo privado, por tanto, todas 
las propuestas, que se puedan 
encabezar y que se puedan 
fomentar tanto desde el 
Ayuntamiento de A  Coruña, 
como desde el contorno 
metropolitano, para este cambio 
de hábitos bienvenida sea. Pero 
evidentemente, pues, hay que 
trabajar y no puede estar 
únicamente en el papel. 
 
Referirme el PMUS hace, 
evidentemente, un diagnóstico, 
como lo hace de otros modos en 
movilidad, pues, también de lo 
que es el servicio ferroviario. La 
demanda de viajeros de los 
servicios ferroviarios entre A 
Coruña  y las estaciones del Área 
Metropolitana, es muy reducida, 
menos de cien viajeros diarios 
para el conjunto de las siete 
estaciones del Área. 
 

traballo cun enfoque integral, 
transversal de traballo en todas 
as frontes para sumar e remar no 
obxectivo de cambio de hábitos de 
incrementar a repartición modal 
aos modos máis sustentables, 
contempla, pois tamén, entre as 
súas propostas os servizos 
ferroviarios do mesmo xeito que o  
que é a mellora do transporte 
interurbano, xa saíu aquí, no 
anterior  Pleno, pois que o 89% 
de desprazamentos entre A 
Coruña e o seu contorno 
metropolitano realízanse en 
vehículo privado, por tanto, todas 
as propostas, que se poidan 
encabezar e que se poidan 
fomentar tanto desde o Concello 
da Coruña,  como desde o 
contorno metropolitano, para este 
cambio de hábitos benvida sexa. 
Pero evidentemente, pois, hai que 
traballar e non pode estar 
unicamente no papel. 
 
 
Referirme o PMUS fai, 
evidentemente, un diagnóstico, 
como o fai doutros modos en 
mobilidade, pois, tamén do que é 
o servizo ferroviario. A demanda 
de viaxeiros dos servizos 
ferroviarios entre A Coruña  e as 
estacións  da área Metropolitana, 
é moi reducida, menos de cen 
viaxeiros diarios para o conxunto 
das sete estaciones da área. 
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Bueno, parte también, en ese 
diagnóstico de debilidades e 
fortalezas. Muy baja demanda de 
viajeros entre estaciones del área 
metropolitana,  mala localización 
de la mayoría de las estaciones de 
los distintos municipios y otras de 
difícil acceso. Inexistencia de los 
servicios de cercanías 
propiamente dichos pues con 
horarios (…). Fuertes inversiones 
que precisaría la adecuación 
ferroviaria para su adecuación 
como red de cercanías. Y, 
también, pues, tenemos fortalezas. 
La existencia de una red 
ferroviaria con dos líneas y siete 
estaciones en los municipios del 
Área y tres líneas de media 
distancia operadas por RENFE 
con servicios ferroviarios entre 
municipios del área de A Coruña 
y la existencia de billetes con 
tarifas bonificadas para el acceso 
al Campus Universitario de 
Elviña. 
 
Pues, con el diagnóstico, en esta 
parte, este importante  modo de 
movilidad, se plantea también una 
propuesta y la propuesta que está  
aprobada en el Plan de Movilidad, 
la creación de un foro de trabajo 
pues para valorar la viabilidad de 
la implantación de una red de 
cercanías en el área metropolitana 
da Coruña y que lógicamente el 
impulsor de ese foro de trabajo lo 
fuese el Ayuntamiento de A 
Coruña, como principal beneficio 

Bo, parte tamén, nese diagnóstico 
de debilidades e fortalezas. Moi 
baixa demanda de viaxeiros entre 
estaciones da área metropolitana,  
mala localización da maioría das 
estacións dos distintos municipios 
e outras de difícil acceso. 
Inexistencia dos servizos de 
proximidade propiamente ditos 
pois con horarios (…). Fortes 
investimentos que precisaría a 
adecuación ferroviaria para a súa 
adecuación como rede de 
proximidade. E, tamén, pois, 
temos fortalezas. A existencia 
dunha rede ferroviaria con dúas 
liñas e sete estaciones nos 
municipios da área e tres liñas de 
media distancia operadas por 
RENFE con servizos ferroviarios 
entre municipios da área da 
Coruña e a existencia de billetes 
con tarifas bonificadas para o 
acceso ao Campus Universitario 
de Elviña. 
 
 
Pois, co diagnóstico, nesta parte, 
este importante  modo de 
mobilidade, exponse tamén unha 
proposta e a proposta que está  
aprobada no Plan de Mobilidade, 
a creación dun foro de traballo 
pois para valorar a viabilidade da 
implantación dunha rede de 
proximidade na área 
metropolitana da Coruña e que 
loxicamente o impulsor dese foro 
de traballo fose o Concello da 
Coruña, como principal beneficio 
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afectado. 
 
En ese foro de trabajo se decía, 
pues, permitiría conocer las 
demandas de los distintos agentes, 
recopilar los estudios realizados, 
proponer –en su caso- acciones 
encaminadas al establecimiento de 
un esquema de red que cuente con 
el mayor grado de consenso 
posible. 
 
Bueno, pues nos hubiese gustado, 
pues, en esa  parte dispositiva, no 
quizás cambiar el texto del 4ª 
punto de la parte dispositiva,  en 
el sentido que ya está recogido en 
el PMUS de A Coruña y que 
entendemos, pues que es el 
camino a recorrer … 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
… no la suma de voluntades  y la 
implicación tanto de la parte 
técnica como de la parte  política 
y de todos los agentes implicados, 
no sólo de ADIF, no sólo del 
Ministerio, también de la Xunta y 
como principal interesados, 
afectados, también, los concellos. 
Los concellos en origen destino y 
también, por tanto, y aquí se ha 
hablado pues, en ese caso de  la 
Universidad, polo tanto sería un 
apunte importe en ese sentido. 
 

afectado. 
 
Nese foro de traballo dicíase, 
pois, permitiría coñecer as 
demandas dos distintos axentes, 
recompilar os estudos realizados, 
propoñer -no seu caso- accións 
encamiñadas ao establecemento 
dun esquema de rede que conte co 
maior grao de consenso posible. 
 
 
Bo, pois nos gustaría, pois, nesa  
parte dispositiva, non quizais 
cambiar o texto do 4ª punto da 
parte dispositiva,  no sentido que 
xa está recollido no PMUS da 
Coruña e que entendemos, pois 
que é o camiño para percorrer … 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
…non a suma de vontades  e a 
implicación tanto da parte técnica 
como da parte  política e de todos 
os axentes implicados, non só de 
ADIF, non só do Ministerio, 
tamén da Xunta e como principal 
interesados, afectados, tamén, os 
concellos. Os concellos en orixe 
destino e tamén, por tanto, e aquí 
falouse pois, nese caso da  
Universidade, polo tanto sería un 
apuntamento importe nese 
sentido. 
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Y ya casi… 
 
Presidencia 
 
Vaya rematando, señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
…digo, que en relación al tercer 
punto, indicarlle ao señor Grandío 
que en la web del transporte 
metropolitano, pues, ya está en 
marcha lo que es esa propuesta en 
relación con el área  de Ferrol y 
que sería importante que se 
llevase a la Comisión de 
seguimiento de transporte 
metropolitano, pues, para el resto 
de las áreas. 
 
 Pero que en estos momentos. La 
Xunta de Galicia, tiene una 
apuesta importante por la mejora 
del transporte público interurbano, 
también recogido en el PMUS, La 
Coruña. 
 
Y bueno, reflexión, suma de 
voluntades técnicas y políticas y 
un  trabajo integral y transversal 
en todos los frentes que es lo que 
suma en conseguir al final los 
objetivos de la movilidad 
sostenible. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Gracias, señora Freire. 

E xa case… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
…digo, que en relación ao 
terceiro punto, indicarlle ao señor 
Grandío que na web do 
transporte metropolitano, pois, xa 
está en marcha o que é esa 
proposta en relación coa área  de 
Ferrol e que sería importante que 
levase á Comisión de seguimento 
de transporte metropolitano, pois, 
para o resto das áreas. 
 
 
 Pero que nestes momentos. A 
Xunta de Galicia, ten unha aposta 
importante pola mellora do 
transporte público interurbano, 
tamén recollido no PMUS, A 
Coruña. 
 
E bo, reflexión, suma de vontades 
técnicas e políticas e un  traballo 
integral e transversal en todas as 
frontes que é o que suma en 
conseguir ao final os obxectivos 
da mobilidade sustentable. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Grazas, señora Freire. 
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Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la segunda moción 
del Grupo Municipal de Marea 
Atlántica. 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la segunda 
moción presentada por el Grupo 
Municipal Marea Atlántica, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota  a favor  el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor  el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (7 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 voto). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Se contabiliza la abstención de 
D. Francisco José  Mourelo 
Barreiro,  de acuerdo con el 
artículo 100.1 del ROF, por 
haberse ausentado del Salón de 
Sesiones una vez iniciada la 
deliberación y no estar presente 
en el momento de la votación. 
 
 

Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da segunda moción do 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica. 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a segunda 
moción presentada polo Grupo 
Municipal Marea Atlántica, 
producíndose 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) (7 
votos). 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 voto). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Contabilízase a abstención de D. 
Francisco  José Mourelo 
Barreiro,  de acordo co artigo 
100.1 do ROF, por ausentarse do 
Salón de Sesións unha vez 
iniciada a deliberación e non 
estar presente no momento da 
votación. 
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Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Queda aprobada, pois,  por 
unanimidade. 
 
35 – Moción sobre la 
comunicación ferroviaria  entre 
A Coruña e Ferrol. 
 

Acuerdo 
 
1. Mostrar la disconformidad del 
Ayuntamiento de A Coruña con la 
línea de reducción de servicios en 
lo que se viene produciendo en los 
últimos años en la línea Coruña-
Ferrol. 
 
2. Demandar a ADIF y al 
Ministerio de Fomento la 
inversión necesaria para las 
mejoras de las infraestructuras 
asociadas y del trazado tanto en el 
ramal Coruña-Betanzos Infesta 
como en el de Betanzos Infesta-
Ferrol, haciendo especial hincapié 
en el enlace directo de estos dos 
ramales, que redunden en la 
mejora de velocidades de servicio 
y, por lo tanto, en la mejora de los 
tiempos de recorrido. Demandar a 
ADIF y al Ministerio de Fomento 
la inversión necesaria para la 
duplicación de vías donde fuera 
necesario, a la modernización de 
los sistemas de seguridad, y la 
electrificación de los ramales 
Coruña-Betanzos Infesta y 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada, pois,  por 
unanimidade. 
 
35 – Moción sobre a  
comunicación ferroviaria  entre 
A Coruña e Ferrol. 
 

Acordo 
 

1. Amosar a disconformidade do 
Concello da Coruña coa liña de 
redución de servizos no que se 
ven producindo nos últimos anos 
na liña Coruña-Ferrol. 
 
 
2. Demandar a ADIF e ó 
Ministerio de Fomento a 
inversión necesaria para as 
melloras das infraestruturas 
asociadas e do trazado tanto no 
ramal Coruña-Betanzos Infesta 
como no de Betanzos Infesta-
Ferrol, facendo especial fincapé 
no enlace directo destes dous 
ramais, que redunden na mellora 
de velocidades de servizo e, polo 
tanto, na mellora dos tempos de 
percorrido. Demandar a ADIF e ó 
Ministerio de Fomento a 
inversión necesaria para a 
duplicación de vías onde fose 
necesario, á modernización dos 
sistemas de seguridade, e a 
electrificación dos ramais 
Coruña-Betanzos Infesta e 
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Betanzos Infesta-Ferrol que 
permita su explotación con 
maquinaria eléctrica. 
 
3. Demandar a la Xunta de Galicia 
la inclusión de los viajes entre 
ayuntamientos pertenecientes a las 
diferentes áreas de zonas de 
transportes en el Plan de 
Transporte Metropolitano, que 
permita el uso de la Tarjeta de 
Transporte Metropolitano de 
Galicia y las ventajas que eso 
aporta a las personas usuarias.  
 
4. Reclamar a ADIF y al 
Ministerio de Fomento la creación 
de un núcleo de Cercanías que 
permita el dimensionamiento de 
servicios y de la maquinaria 
utilizada apto para la demanda 
potencial del área Coruña-Ferrol. 
3º.-Preguntas orales 
 
Preguntas orales presentadas 
por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego- 
Asembleas Abertas 
 
Presidencia 
 
Pasamos a continuación ás 
preguntas orais. Pregunta do 
Bloque Nacionalista Galego sobre 
o Plan Local de Inclusión Social. 
 
 
Primera.- Pregunta oral sobre el 
Plan Local de Inclusión Social. 
 

Betanzos Infesta-Ferrol que 
permita a súa explotación con 
maquinaria eléctrica. 
 
3. Demandar á Xunta de Galicia 
a inclusión das viaxes entre 
concellos pertencentes ás 
diferentes áreas de zonas de 
transportes no Plan de Transporte 
Metropolitano, que permita o uso 
da Tarxeta de Transporte 
Metropolitano de Galicia e as 
vantaxes que iso aporta ás 
persoas usuarias.  
 
4. Reclamar a ADIF e ó 
Ministerio de Fomento a creación 
dun núcleo de Cercanías que 
permita o dimensionamento de 
servizos e da maquinaria utilizada 
apto para a demanda potencial da 
área Coruña-Ferrol. 
3º.-Preguntas orais 
 
Preguntas orais presentadas polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego- Asembleas 
Abertas 
 
Presidencia 
 
Pasamos a continuación ás 
preguntas orais. Pregunta do 
Bloque Nacionalista Galego 
sobre o Plan Local de Inclusión 
Social. 
 
Primeira.- Pregunta oral sobre o 
Plan Local de Inclusión Social. 
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A las veintiuna horas y diez 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Padín 
Fernández. 
 
Señora Veira González 
 
Cando ten pensado o Goberno 
municipal elaborar un Plano Local 
de Inclusión Social? 
 
A las veintiuna horas y once 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Dapena Varela 
y entra el señor Mourelo 
Barreiro. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Este goberno local leva incluído 
no seu programa a elaboración 
dun plan de inclusión local, polo 
tanto a resposta é si, temos 
pensado elaborar este plan. 
 
Señora Veira González 
 
Sorpréndeme, de verdade, a 
contestación, non porque me diga 
que está incluído no seu programa 
electoral, que iso xa o coñecía e 
tamén estaba incluído no 
programa electoral do BNG de 
dous mil once, de dous mil 
quince. O que me sorprende é que 
unha vez visto o proxecto de 
orzamentos que obra no poder do 
BNG, o que temos nós, que nos 
foi enviado, o certo é que existen 
unha serie de actuacións, como o 

Ás vinte e unha horas e dez 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Padín 
Fernández. 
 
Señora Veira González 
 
Cando ten pensado o Goberno 
municipal elaborar un Plan Local 
de Inclusión Social? 
 
Ás vinte e unha horas e once 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Dapena Varela e 
entra o señor Mourelo Barreiro. 
 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Este goberno local leva incluído 
no seu programa a elaboración 
dun plan de inclusión local, polo 
tanto a resposta é si, temos 
pensado elaborar este plan. 
 
Señora Veira González 
 
Sorpréndeme, de verdade, a 
contestación, non porque me diga 
que está incluído no seu 
programa electoral, que iso xa o 
coñecía e tamén estaba incluído 
no programa electoral do BNG de 
dous mil once,  de dous mil 
quince. O que me sorprende é que 
unha vez visto o proxecto de 
orzamentos que obra no poder do 
BNG, o que temos nós, que nos foi 
enviado, o certo é que existen 
unha serie de actuacións, como o 
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espazo de compensación 
extraescolar para a poboación 
xitana, programa social de baixa 
esixencia para persoas sen teito, 
envellecemento activo, ocio 
saudábel, programa de comedores 
de verán para familias 
desfavorecidas, plan de coidados, 
renda social municipal, 
emerxencia social, etc. Toda unha 
serie de planificacións que nós 
entendemos que poderían estar 
dentro dese plan de inclusión 
social, pero que non aparece por 
ningunha parte do orzamento, esta 
planificación. Nós entendemos 
que a exclusión social é un 
proceso complexo que vai 
debilitando os vínculos de tipo 
económico, laboral, social, persoal 
ou espacial entre o individuo e o 
resto da sociedade. É moi 
complexo este fenómeno; a súa 
propia complexidade determina 
que a súa prevención e a súa loita 
deban ser exercidas por todos os 
departamentos da administración, 
de xeito transversal, incorporadas 
como algo específico nas 
políticas. Pero resulta 
imprescindíbel tamén, para o 
aproveitamento axeitado, eficaz, 
dos recursos dispoñibeis, a 
coordinación de todos os sectores 
implicados no deseño das 
estratexias, na súa execución, pero 
sobre todo esa planificación 
necesaria. Desde o noso punto de 
vista, e por iso o preguntamos, 
cremos que a planificación é 

espazo de compensación 
extraescolar para a poboación 
xitana, programa social de baixa 
esixencia para persoas sen teito, 
envellecemento activo, ocio 
saudable, programa de 
comedores de verán para familias 
desfavorecidas, plan de coidados, 
renda social municipal, 
emerxencia social, etc. Toda unha 
serie de planificacións que nós 
entendemos que poderían estar 
dentro dese plan de inclusión 
social, pero que non aparece por 
ningunha parte do orzamento, 
esta planificación. Nós 
entendemos que a exclusión social 
é un proceso complexo que vai 
debilitando os vínculos de tipo 
económico, laboral, social, 
persoal ou espacial entre o 
individuo e o resto da sociedade. 
É moi complexo este fenómeno; a 
súa propia complexidade 
determina que a súa prevención e 
a súa loita deban ser exercidas 
por todos os departamentos da 
administración, de xeito 
transversal, incorporadas como 
algo específico nas políticas. Pero 
resulta imprescindible tamén, 
para o aproveitamento axeitado, 
eficaz, dos recursos disponibles, a 
coordinación de todos os sectores 
implicados no deseño das 
estratexias, na súa execución, 
pero sobre todo esa planificación 
necesaria. Desde o noso punto de 
vista, e por iso o preguntamos, 
cremos que a planificación é 
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importante, precisamente para esa 
eficacia nos recursos públicos, 
sexan moitísimos ou sexan 
poucos. É necesario que se 
planifique e que se coordine de 
maneira axeitada e, como digo, 
nos orzamentos de dous mil 
dezaseis, que nós temos no noso 
poder e que nos foron enviados, 
non se recolle en ningún momento 
a elaboración, nin a dotación para 
ese plan. Nin accións que 
poderían ser susceptibles de estar 
incluidas nese plan. Por iso 
preguntamos, se non é para dous 
mil dezaseis, para cando se vai 
executar, ou planificar, ou 
elaborar ese plan de inclusión 
social, tan necesario para a nosa 
cidade, para as coruñesas e os 
coruñeses que realmente están a 
pasar mal. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
A verdade é que non me queda 
claro se vostede está criticando un 
proxecto de orzamentos, que ten 
un incremento para este ano, 
previsto, de nada máis e nada 
menos que un vinte por cen, que 
ten a renda social municipal unha 
dotación orzamentaria de dous 
con un millóns de euros, que 
incrementa as bolsas comedor, 
que ten un programa de comidas 
de verán, que ten un programa de 
atención de baixa esixencia a 
persoas sen teito. Creo que as 
críticas teñen que ser comedidas, 

importante, precisamente para 
esa eficacia nos recursos 
públicos, sexan moitísimos ou 
sexan poucos. É necesario que se 
planifique e que se coordine de 
maneira axeitada e, como digo, 
nos orzamentos de dous mil 
dezaseis, que nós temos no noso 
poder e que nos foron enviados, 
non se recolle en ningún momento 
a elaboración, nin a dotación 
para ese plan. Nin accións que 
poderían ser susceptibles de estar 
incluidas nese plan. Por iso 
preguntamos, se non é para dous 
mil dezaseis, para cando se vai 
executar, ou planificar, ou 
elaborar ese plan de inclusión 
social, tan necesario para a nosa 
cidade, para as coruñesas e os 
coruñeses que realmente están a 
pasar mal. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
A verdade é que non me queda 
claro se vostede está criticando 
un proxecto de orzamentos, que 
ten un incremento para este ano, 
previsto, de nada máis e nada 
menos que un vinte por cen, que 
ten a renda social municipal unha 
dotación orzamentaria de dous 
con un millóns de euros, que 
incrementa as bolsas comedor, 
que ten un programa de comidas 
de verán, que ten un programa de 
atención de baixa esixencia a 
persoas sen teito. Creo que as 
críticas teñen que ser comedidas, 
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cando estamos falando de temas 
tan relevantes como é a cuestión 
social e permítame que lle diga e 
que lle explique. Ben, por que non 
hai unha dotación orzamentaria 
dentro do noso proxecto para un 
plan de inclusión local. Pois, é ben 
simple. Porque non o imos 
externalizar, porque se vai facer 
directamente con persoal que 
temos traballando na Área de 
Xustiza Social e Coidados. E 
mire, se este goberno tivera 
previsto elaborar un plan de 
inclusión social de cara á galería, 
obviamente xa o teríamos feito, 
porque é ben sinxelo redactar 
estas medidas, unha diagnose e 
catro obxectivos nun papel, pero 
nós queremos facer as cousas ben, 
queremos facer as cousas con 
seriedade e con rigor e como 
vostede ben sabe, o proceso de 
elaboración dun plan de inclusión 
social require, en primeiro lugar, a 
elaboración dunha diagnose e 
nesas estamos, estamos 
traballando nesa diagnose. Como 
vostede ben sabe, este non é un 
proxecto áxil e rápido, aínda que 
poida parécelo, senón que é un 
proceso que precisa ser traballado 
meticulosamente e que, ademais 
necesita tamén participación de 
outros sectores implicados e 
participación, tamén doutras áreas 
municipais, para dar esa visión 
transversal na que, lle adianto que 
cremos. E como ben sabe, tamén 
informarlle que paralelamente a 

cando estamos falando de temas 
tan relevantes como é a cuestión 
social e permítame que lle diga e 
que lle explique. Ben, por que non 
hai unha dotación orzamentaria 
dentro do noso proxecto para un 
plan de inclusión local. Pois, é 
ben simple. Porque non o imos 
externalizar, porque se vai facer 
directamente con persoal que 
temos traballando na Área de 
Xustiza Social e Coidados. E 
mire, se este goberno tivera 
previsto elaborar un plan de 
inclusión social de cara á galería, 
obviamente xa o teriamos feito, 
porque é ben sinxelo redactar 
estas medidas, unha diagnose e 
catro obxectivos nun papel, pero 
nós queremos facer as cousas 
ben, queremos facer as cousas 
con seriedade e con rigor e como 
vostede ben sabe, o proceso de 
elaboración dun plan de inclusión 
social require, en primeiro lugar, 
a elaboración dunha diagnose e 
nesas estamos, estamos 
traballando nesa diagnose. Como 
vostede ben sabe, este non é un 
proxecto áxil e rápido, aínda que 
poida parécelo, senón que é un 
proceso que precisa ser 
traballado meticulosamente e que, 
ademais necesita tamén 
participación de outros sectores 
implicados e participación, tamén 
doutras áreas municipais, para 
dar esa visión transversal na que, 
lle adianto que cremos. E como 
ben sabe, tamén informarlle que 
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todo isto, estamos realizando unha 
reorganización do servizo, 
comezando polo servizo de 
información e valoración, de cara 
a que a veciñanza desta cidade 
poida recibir unha atención 
inmediata, e se poida sair do 
actual modelo do Partido Popular, 
asistencialista, cara a outro, que 
acompañe ás persoas e que 
permita realizar proxectos de 
intervención, é dicir, que favoreza 
a inclusión social real. Pero, de 
todas formas, indicarlles tamén, 
que non nos conformamos con 
resolver problemas de urxencias, 
xa que pretendemos favorecer a 
autonomía persoal e defendemos 
uns servizos sociais que protexan 
ás persoas, especialmente a 
aquelas en risco de exclusión 
social.  
 
 
A las veintiuna horas y dieciséis 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Dapena 
Varela. 
 
Por último, rematar indicándolles 
que unha vez que teñamos feito 
este borrador, por suposto, será 
posto a disposición de todos os 
grupos políticos desta 
corporación, para que fagan as 
alegacións que estimen oportunas. 
Grazas. 
 
Presidencia 
 

paralelamente a todo isto, 
estamos realizando unha 
reorganización do servizo, 
comezando polo servizo de 
información e valoración, de cara 
a que a veciñanza desta cidade 
poida recibir unha atención 
inmediata, e se poida sair do 
actual modelo do Partido 
Popular, asistencialista, cara a 
outro, que acompañe ás persoas e 
que permita realizar proxectos de 
intervención, é dicir, que favoreza 
a inclusión social real. Pero, de 
todas formas, indicarlles tamén, 
que non nos conformamos con 
resolver problemas de urxencias, 
xa que pretendemos favorecer a 
autonomía persoal e defendemos 
uns servizos sociais que protexan 
ás persoas, especialmente a 
aquelas en risco de exclusión 
social.  
 
Ás vinte e unha horas e dezaseis 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Dapena Varela. 
 
 
Por último, rematar indicándolles 
que unha vez que teñamos feito 
este borrador, por suposto, será 
posto a disposición de todos os 
grupos políticos desta 
corporación, para que fagan as 
alegacións que estimen 
oportunas. Grazas. 
 
Presidencia 
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Moitas grazas. Pregunta do 
Bloque Nacionalista Galego sobre 
fortalecemento do tecido 
asociativo da cidade. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre 
el fortalecimiento del tejido 
asociativo de la ciudad. 
 
Señora Veira González 
 
Que medidas ten pensado 
implementar o Goberno municipal 
para fortalecer o movemento 
asociativo da cidade? 
 
A las veintiuna horas y 
diecisiete minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Longueira Castro. 
Señora Delso Carreira 
 
Voulle respostar con outra 
pregunta. Que é para este goberno 
o tecido asociativo da cidade? 
Que son para este goberno as 
asociacións desta cidade? Son 
interlocutores valiosos e 
necesarios, que teñen a porta 
aberta e que teñen unha relación 
ou comunicación estable e 
constante con este goberno 
municipal. Estou falando de todas 
as asociacións, das máis de 
cincocentas, que constan no 
Rexistro municipal. O contacto 
coas asociacións é prioritario para 
este goberno e isto non son 
palabras, como adoitaba ser 
anteriormente, senón feitos 

Moitas grazas. Pregunta do 
Bloque Nacionalista Galego 
sobre fortalecemento do tecido 
asociativo da cidade. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre o 
fortalecemento do tecido 
asociativo da cidade. 
 
Señora Veira González 
 
Que medidas ten pensado 
implementar o Goberno 
municipal para fortalecer o 
movemento asociativo da cidade? 
 
Ás vinte e unha horas e dezasete 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Longueira 
Castro. 
Señora Delso Carreira 
 
Voulle respostar con outra 
pregunta. Que é para este 
goberno o tecido asociativo da 
cidade? Que son para este 
goberno as asociacións desta 
cidade? Son interlocutores 
valiosos e necesarios, que teñen a 
porta aberta e que teñen unha 
relación ou comunicación estable 
e constante con este goberno 
municipal. Estou falando de todas 
as asociacións, das máis de 
cincocentas, que constan no 
Rexistro municipal. O contacto 
coas asociacións é prioritario 
para este goberno e isto non son 
palabras, como adoitaba ser 
anteriormente, senón feitos 
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traducidos en xuntanzas, en 
encontros específicos para abordar 
temas relevantes, espazos de 
participación para tomar decisións 
en torno a asuntos dos barrios da 
cidade, en definitiva, información 
permanente e prioritaria. 
 
 
A las veintiuna horas y 
dieciocho minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Freire Vázquez. 
 
Señora Veira González 
 
Eu máis ben preguntaba por que 
medidas concretas se teñen 
pensado poñer en marcha, porque 
nós entendemos que 
efectivamente… So faltaba! Son 
interlocutores moi valiosos, sobre 
todo, para un goberno municipal, 
e nós entendemos que  máis aló da 
participación individual das 
persoas, cremos que debe 
fomentarse e traballar o fomento, 
desde un goberno municipal, do 
asociacionismo na cidade, dun 
goberno municipal que, así 
mesmo, se considera rebelde ou 
transgresor. A participación 
colectiva na vida pública, para 
superar o individualismo no que o 
actual sistema nos ten imbuidos e 
imbuidas, pois, debería ser unha 
prioridade para este goberno e 
promover, así mesmo, unha 
sociedade máis organizada. Iso é a 
pregunta. Hai medidas concretas a 

traducidos en xuntanzas, en 
encontros específicos para 
abordar temas relevantes, espazos 
de participación para tomar 
decisións en torno a asuntos dos 
barrios da cidade, en definitiva, 
información permanente e 
prioritaria. 
 
Ás vinte e unha horas e dezaoito 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Freire Vázquez. 
 
 
Señora Veira González 
 
Eu máis ben preguntaba por que 
medidas concretas se teñen 
pensado poñer en marcha, porque 
nós entendemos que 
efectivamente… So faltaba! Son 
interlocutores moi valiosos, sobre 
todo, para un goberno municipal, 
e nós entendemos que  máis aló 
da participación individual das 
persoas, cremos que debe 
fomentarse e traballar o fomento, 
desde un goberno municipal, do 
asociacionismo na cidade, dun 
goberno municipal que, así 
mesmo, se considera rebelde ou 
transgresor. A participación 
colectiva na vida pública, para 
superar o individualismo no que o 
actual sistema nos ten imbuidos e 
imbuidas, pois, debería ser unha 
prioridade para este goberno e 
promover, así mesmo, unha 
sociedade máis organizada. Iso é 
a pregunta. Hai medidas 
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este respecto? É a nosa pregunta. 
Hai medidas para fortalecer este 
asociacionismo que, se ben está 
presente na nosa cidade, se ben 
mantivo vivo en concreto o 
asociacionismo veciñal, mantivo 
viva a voz da veciñanza, en 
épocas nas que foi condenada 
polos gobernos municipais ao 
ostracismo. Insisto, mantivo viva 
a voz da veciñanza e mantivo 
vivos os problemas das veciñas e 
dos veciños da cidade.  
 
A las veintiuna horas y 
diecinueve minutos se ausenta 
del Salón de Sesiones la señora 
Neira Fernández y entra la 
señora Padín Fernández. 
 
Cremos que un forte 
asociacionismo na cidade, unhas 
fortes asociacións son un aliado 
para a democracia na nosa cidade 
e cremos que teñen que ser, ten 
que haber medidas concretas do 
goberno para iso. Tampouco as 
vimos no orzamento  municipal. 
Quero saber se aínda non estando 
no orzamento municipal, a 
concellaría ten medidas concretas 
para promover que a xente se 
asocie. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Por suposto que hai medidas 
concretas. Como sabe, esta 
concellería desenvolve un 
programa de axudas específicas ás 

concretas a este respecto? É a 
nosa pregunta. Hai medidas para 
fortalecer este asociacionismo 
que, se ben está presente na nosa 
cidade, se ben mantivo vivo en 
concreto o asociacionismo 
veciñal, mantivo viva a voz da 
veciñanza, en épocas nas que foi 
condenada polos gobernos 
municipais ao ostracismo. Insisto, 
mantivo viva a voz da veciñanza e 
mantivo vivos os problemas das 
veciñas e dos veciños da cidade.  
 
Ás vinte e unha horas e dezanove 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Neira 
Fernández e entra a señora 
Padín Fernández. 
 
Cremos que un forte 
asociacionismo na cidade, unhas 
fortes asociacións son un aliado 
para a democracia na nosa 
cidade e cremos que teñen que 
ser, ten que haber medidas 
concretas do goberno para iso. 
Tampouco as vimos no orzamento  
municipal. Quero saber se aínda 
non estando no orzamento 
municipal, a concellaría ten 
medidas concretas para promover 
que a xente se asocie. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Por suposto que hai medidas 
concretas. Como sabe, esta 
concellería desenvolve un 
programa de axudas específicas 
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asociacións veciñais para 
actividades de participación. 
Tamén un programa de formación 
para entidades, para todas estas 
entidades e todo este tecido 
asociativo da cidade. 
Especificamente temos activado 
un espazo de participación con 
entidades xuvenís, ademais dunha 
intensa comunicación estable e 
constante que temos. Temos un 
espazo aberto actualmente e que 
nace con vocación de 
permanencia e que, ademáis, se 
acompaña de todos eses 
programas de axudas e de 
formación, e de programas de 
formación que, de feito, viñemos 
facendo a finais do pasado ano, e 
convén tamén, dicir que este 
goberno, nos case nove meses de 
vida que levamos aquí, activamos 
diversas canles de participación, 
no que é o tecido asociativo, que 
está participando dun xeito activo 
e entusiasta, o cal é representativo 
da necesidade que había de 
afondar nunha cultura 
participativa, que é fundamental 
para o futuro dese movemento 
asociativo e dese tecido asociativo 
da cidade e en definitiva dunha 
cidade, efectivamente, 
participativa e activa e 
corresponsable, coas políticas da 
súa cidade. Convén salientar 
tamén, que este goberno non 
utiliza ás asociacións de vecinos, 
nin a ningún tipo de asociación, 
de xeito partidista ou clientelar, 

ás asociacións veciñais para 
actividades de participación. 
Tamén un programa de formación 
para entidades, para todas estas 
entidades e todo este tecido 
asociativo da cidade. 
Especificamente temos activado 
un espazo de participación con 
entidades xuvenís, ademais dunha 
intensa comunicación estable e 
constante que temos. Temos un 
espazo aberto actualmente e que 
nace con vocación de 
permanencia e que, ademáis, se 
acompaña de todos eses 
programas de axudas e de 
formación, e de programas de 
formación que, de feito, viñemos 
facendo a finais do pasado ano, e 
convén tamén, dicir que este 
goberno, nos case nove meses de 
vida que levamos aquí, activamos 
diversas canles de participación, 
no que é o tecido asociativo, que 
está participando dun xeito activo 
e entusiasta, o cal é 
representativo da necesidade que 
había de afondar nunha cultura 
participativa, que é fundamental 
para o futuro dese movemento 
asociativo e dese tecido 
asociativo da cidade e en 
definitiva dunha cidade, 
efectivamente, participativa e 
activa e corresponsable, coas 
políticas da súa cidade. Convén 
salientar tamén, que este goberno 
non utiliza ás asociacións de 
vecinos, nin a ningún tipo de 
asociación, de xeito partidista ou 
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como desgrazadamente viña 
sendo habitual nesta cidade e que 
nós, o que facemos é apostar por 
políticas de participación reais e 
efectivas para todos os axentes e 
toda a cidadanía da cidade, onde, 
efectivamente, as asociacións e o 
tecido asociativo teñen un papel 
tremendamente relevante. 
 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego sobre prexuízos de non ter 
aprobados uns orzamentos. 
 
Tercera.- Pregunta oral sobre 
perjuicios de no tener 
aprobados unos presupuestos. 
 
Señora Veira González 
 
O  goberno municipal é 
consciente do prexuízo que supón 
para a cidade non contar aínda 
cuns orzamentos novos? 
 
Presidencia 
 
Si, é consciente. Por iso, este 
goberno municipal traballa arreo, 
dende o ano pasado, para que A 
Coruña conte en dous mil dezaseis 
cos orzamentos que a cidade 
necesita. 
 
Señora Veira González 
 
Pois, se tan consciente é o 

clientelar, como desgrazadamente 
viña sendo habitual nesta cidade 
e que nós, o que facemos é 
apostar por políticas de 
participación reais e efectivas 
para todos os axentes e toda a 
cidadanía da cidade, onde, 
efectivamente, as asociacións e o 
tecido asociativo teñen un papel 
tremendamente relevante. 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego sobre prexuízos de non ter 
aprobados uns orzamentos. 
 
Terceira.- Pregunta oral sobre 
prexuízos de non ter aprobados 
uns orzamentos. 
 
Señora Veira González 
 
O  goberno municipal é 
consciente do prexuízo que supón 
para a cidade non contar aínda 
cuns orzamentos novos? 
 
Presidencia 
 
Si, é consciente. Por iso, este 
goberno municipal traballa arreo, 
dende o ano pasado, para que A 
Coruña conte en dous mil 
dezaseis cos orzamentos que a 
cidade necesita. 
 
Señora Veira González 
 
Pois, se tan consciente é o 
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goberno municipal, entón, non sei 
por que estamos así. A verdade é 
que o que presenciamos nas 
últimas semanas, as idas e vidas 
en prensa, tanto do Goberno 
municipal como do Partido 
Socialista, a verdade é que 
puxeron de manifesto que é 
complicado. Xa o sabiamos, pero 
que é moi complicado nesta 
cidade chegar a acordos e, sobre 
todo, parece que moi complicado 
que se deixen a un lado os 
problemas de “parella”, digamos, 
e que se solucionen os problemas 
reais da cidade, que son o paro e a 
desigualdade que sae da pobreza, 
a vivenda, que os servizos sociais 
funcionen, que as asociacións 
poidan continuar coa súa 
actividade, etc. Non sabemos, e ao 
mellor o Alcalde poderá aclaralo, 
en que consisten exactamente as 
diferenzas que houbo entre o 
Partido Socialista e a Marea 
Atlántica e que nos levan a que 
hoxe non teñamos un orzamento, 
nin sequera, nada, basicamente. 
Nada temos hoxe en día, porque 
nunca se puxeron enriba da mesa 
as propostas concretas, sobre 
partidas concretas, máis aló, como 
dixen, das acusacións en prensa, 
do cruce de acusacións en prensa. 
Nós cremos e así o dixemos 
publicamente, tamén quero deixar 
manifesto neste Pleno, que os tres 
grupos que apoiamos un cambio 
na cidade, poderíamos estar de 
acordo en priorizar o investimento 

goberno municipal, entón, non sei 
por que estamos así. A verdade é 
que o que presenciamos nas 
últimas semanas, as idas e vidas 
en prensa, tanto do Goberno 
municipal como do Partido 
Socialista, a verdade é que 
puxeron de manifesto que é 
complicado. Xa o sabiamos, pero 
que é moi complicado nesta 
cidade chegar a acordos e, sobre 
todo, parece que moi complicado 
que se deixen a un lado os 
problemas de “parella”, digamos, 
e que se solucionen os problemas 
reais da cidade, que son o paro e 
a desigualdade que sae da 
pobreza, a vivenda, que os 
servizos sociais funcionen, que as 
asociacións poidan continuar coa 
súa actividade, etc. Non sabemos, 
e ao mellor o Alcalde poderá 
aclaralo, en que consisten 
exactamente as diferenzas que 
houbo entre o Partido Socialista e 
a Marea Atlántica e que nos levan 
a que hoxe non teñamos un 
orzamento, nin sequera, nada, 
basicamente. Nada temos hoxe en 
día, porque nunca se puxeron 
enriba da mesa as propostas 
concretas, sobre partidas 
concretas, máis aló, como dixen, 
das acusacións en prensa, do 
cruce de acusacións en prensa. 
Nós cremos e así o dixemos 
publicamente, tamén quero deixar 
manifesto neste Pleno, que os tres 
grupos que apoiamos un cambio 
na cidade, poderíamos estar de 
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nos servizos sociais públicos, nos 
programas de igualdade, destinar 
cartos para mellorar a vida dos 
barrios, en loitar contra o 
desemprego, reforzando os 
servizos públicos, apoiando o 
comercio local, os mercados 
municipais, ou investindo en 
formación para as desempregadas 
e os desempregados. Creo que os 
tres grupos poderíamos estar de 
acordo. A semana pasada, desde o 
BNG, tomamos a iniciativa, 
convocamos aos grupos, que ata o 
de agora, estábades participando 
na negociación e ofrecíamos 
abrila, para facela con luz e 
taquígrafos, con transparencia, 
para traballar con seriedade e con 
propostas. Non sei se se vai 
continuar, querería sabelo neste 
Pleno, se se vai continuar co 
camiño da obcecación, se se vai 
manter o camiño que se seguiu ata 
agora, ou que vai acontecer, 
porque realmente, como digo, o 
ter os orzamentos municipais 
prorrogados, ten á cidade nunha 
mala situación. Ás coruñesas e 
coruñeses pendentes de resolverse 
os seus problemas e, a verdade, 
coa imposibilidade de executar 
políticas novas, que creo que é 
para o que estamos a maioría de 
todas e de todos nós.  
 
 
 
A las veintiuna horas y 
veinticinco minutos entran en el 

acordo en priorizar o 
investimento nos servizos sociais 
públicos, nos programas de 
igualdade, destinar cartos para 
mellorar a vida dos barrios, en 
loitar contra o desemprego, 
reforzando os servizos públicos, 
apoiando o comercio local, os 
mercados municipais, ou 
investindo en formación para as 
desempregadas e os 
desempregados. Creo que os tres 
grupos poderíamos estar de 
acordo. A semana pasada, desde 
o BNG, tomamos a iniciativa, 
convocamos aos grupos, que ata o 
de agora, estabades participando 
na negociación e ofreciamos 
abrila, para facela con luz e 
taquígrafos, con transparencia, 
para traballar con seriedade e 
con propostas. Non sei se se vai 
continuar, querería sabelo neste 
Pleno, se se vai continuar co 
camiño da obcecación, se se vai 
manter o camiño que se seguiu 
ata agora, ou que vai acontecer, 
porque realmente, como digo, o 
ter os orzamentos municipais  
prorrogados, ten á cidade nunha 
mala situación. Ás coruñesas e 
coruñeses pendentes de resolverse 
os seus problemas e, a verdade, 
coa imposibilidade de executar 
políticas novas, que creo que é 
para o que estamos a maioría de 
todas e de todos nós.  
 
Ás vinte e unha horas e vinte e 
cinco minutos entran no Salón 



 
 
 
 
 
 
 

- 291 - 
 

 
 

Salón de Sesiones las señoras 
Neira Fernández y Longueira 
Castro. 
 
Polo tanto, que se vai facer a 
partir de agora? e se se vai 
solucionar este grave problema, 
que é para a cidade ter uns 
orzamentos prorrogados. 
 
Presidencia 
 
Lamentablemente, señora Veira, 
hai preguntas que me formula que 
eu non podo contestarlle. Vou 
contestar ao que poida, que é gran 
parte delas, porque é a 
responsabilidade que nos compete 
como grupo de goberno. 
 
Un orzamento é unha ferramenta 
para crear políticas, para ter unha 
cidade mellor, unha cidade mellor 
servida, unha cidade onde os 
veciños e as veciñas poidan vivir 
mellor. Un orzamento non é un 
trofeo de caza, non é algo que 
apuntarse, no debe nin no haber 
de ninguén, e non é algo co que 
deberiamos xogar para posicionar 
ao noso partido nun lugar ou 
noutro. Eu coincido co que dicía 
antes o señor Coira, que 
deberiamos mirar os intereses da 
cidade e non os intereses dos 
partidos. Nós estámolo facendo. 
Se igual, logo, o Partido Popular o 
quixese, hoxe teriamos unhas 
ordenanzas de mercados 
aprobadas inicialmente. En fin, 

de Sesións as señoras Neira 
Fernández e Longueira Castro. 
 
 
Polo tanto, que se vai facer a 
partir de agora? e se se vai 
solucionar este grave problema, 
que é para a cidade ter uns 
orzamentos prorrogados. 
 
Presidencia 
 
Lamentablemente, señora Veira, 
hai preguntas que me formula que 
eu non podo contestarlle. Vou 
contestar ao que poida, que é 
gran parte delas, porque é a 
responsabilidade que nos compete 
como grupo de goberno. 
 
Un orzamento é unha ferramenta 
para crear políticas, para ter 
unha cidade mellor, unha cidade 
mellor servida, unha cidade onde 
os veciños e as veciñas poidan 
vivir mellor. Un orzamento non é 
un trofeo de caza, non é algo que 
apuntarse, no debe nin no haber 
de ninguén, e non é algo co que 
deberiamos xogar para 
posicionar ao noso partido nun 
lugar ou noutro. Eu coincido co 
que dicía antes o señor Coira, que 
deberiamos mirar os intereses da 
cidade e non os intereses dos 
partidos. Nós estámolo facendo. 
Se igual, logo, o Partido Popular 
o quixese, hoxe teriamos unhas 
ordenanzas de mercados 
aprobadas inicialmente. En fin, 



 
 
 
 
 
 
 

- 292 - 
 

 
 

unha cousa é predicar e outra dar 
trigo, tamén aquí. 
 
A prórroga dos orzamentos non é 
algo que lle guste a ningún 
goberno, evidentemente. Moito 
máis, cando eses orzamentos non 
son os orzamentos deseñados por 
ese goberno que os prorroga. Iso é 
evidente. Mais é unha ferramenta 
que a lei establece para que se 
poida seguir co funcionamento 
normal do concello, mentres se 
aprobe o novo orzamento, que, en 
fin, aquí se dixo, nalgún 
momento, que era a primeira vez 
na historia da cidade, democrática, 
que había uns orzamentos 
prorrogados. Non é certo, coas 
maiorías absolutas do señor 
Francisco Vázquez aprobábanse 
os orzamentos en marzo, o cal…, 
bueno, hai outros concellos que, 
hoxe mesmo, o alcalde de 
Ourense dicía que pensaba levalos 
no primeiro semestre de ano, os 
orzamentos. Hai modelos e 
modelos. A nosa idea é, canto 
antes, telos canto antes. Para iso 
empezamos a traballar o ano 
pasado, desde xusto despois do 
verán, e poidemos ter un proxecto 
máis ou menos acabado para 
empezar a negocialo o once de 
decembro. Para empezar a 
negocialo con aquela forza coa 
que, non so daban os números, 
senón que, ademáis, entendemos 
que había unha vía andada, un 
camiño andado coas ordenanzas 

unha cousa é predicar e outra dar 
trigo, tamén aquí. 
 
A prórroga dos orzamentos non é 
algo que lle guste a ningún 
goberno, evidentemente. Moito 
máis, cando eses orzamentos non 
son os orzamentos deseñados por 
ese goberno que os prorroga. Iso 
é evidente. Mais é unha 
ferramenta que a lei establece 
para que se poida seguir co 
funcionamento normal do 
concello, mentres se aprobe o 
novo orzamento, que, en fin, aquí 
se dixo, nalgún momento, que era 
a primeira vez na historia da 
cidade, democrática, que había 
uns orzamentos prorrogados. Non 
é certo, coas maiorías absolutas 
do señor Francisco Vázquez 
aprobábanse os orzamentos en 
marzo, o cal..., bo, hai outros 
concellos que, hoxe mesmo, o 
alcalde de Ourense dicía que 
pensaba levalos no primeiro 
semestre de ano, os orzamentos. 
Hai modelos e modelos. A nosa 
idea é, canto antes, telos canto 
antes. Para iso empezamos a 
traballar o ano pasado, desde 
xusto despois do verán, e 
puidemos ter un proxecto máis ou 
menos acabado para empezar a 
negocialo o once de decembro. 
Para empezar a negocialo con 
aquela forza coa que, non so 
daban os números, senón que, 
ademáis, entendemos que había 
unha vía andada, un camiño 
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fiscais, ás que, ademais, tamén o 
Bloque Nacionalista Galego se 
sumou en moitos aspectos, a esas 
ordenanzas fiscais. Pensamos que 
ese era o camiño que había que 
seguir. Lamentablemente, sesenta 
días despois de ter iniciado ese 
camino, con toda a boa fe e toda a 
boa vontade, eu tamén sigo sen 
saber, señora Veira, en que está 
mal a proposta de orzamentos da 
Marea Atlántica. En que lle gusta 
ao Partido Socialista, ou que non, 
o en que o Partido Socialista 
podería mellorala. Sigo sen 
sabelo, como non o sabe ningúen, 
no noso grupo municipal, como 
creo que non o sabe ninguén na 
prensa, tampouco, porque 
tampouco se dixo. Por tanto non 
temos esas propostas. Bueno, esa 
era a folla de ruta que nos 
marcamos. Non sei se hai 
posibilidades de que esa folla siga 
aberta ou non. Eu, o outro día o 
dixen na Comisión de Voceiros e 
o repito aquí, porque parece que 
non se entendeu, vistas despois, 
entrevistas na prensa durante o fin 
de semana: “nos vamos a sentar a 
negociar esto con todos los 
grupos, haxa acordo co partido 
socialista, ou non”. Despois 
estará. Eu foi o que lin, señora 
Gallego. Outra cousa é que se 
recollese o que vostede dixo 
fielmente. ou non. En todo caso, 
hoxe hai máis testemuñas aquí.O 
digo de novo e non consumo máis 
tempo. Vamos a seguir falando de 

andado coas ordenanzas fiscais, 
ás que, ademais, tamén o Bloque 
Nacionalista Galego se sumou en 
moitos aspectos, a esas 
ordenanzas fiscais. Pensamos que 
ese era o camiño que había que 
seguir. Lamentablemente, sesenta 
días despois de ter iniciado ese 
camino, con toda a boa fe e toda 
a boa vontade, eu tamén sigo sen 
saber, señora Veira, en que está 
mal a proposta de orzamentos da 
Marea Atlántica. En que lle gusta 
ao Partido Socialista, ou que non, 
o en que o Partido Socialista 
podería mellorala. Sigo sen 
sabelo, como non o sabe ningúen, 
no noso grupo municipal, como 
creo que non o sabe ninguén na 
prensa, tampouco, porque 
tampouco se dixo. Por tanto non 
temos esas propostas. Bo, esa era 
a folla de ruta que nos marcamos. 
Non sei se hai posibilidades de 
que esa folla siga aberta ou non. 
Eu, o outro día o dixen na 
Comisión de Voceiros e o repito 
aquí, porque parece que non se 
entendeu, vistas despois, 
entrevistas na prensa durante a 
fin de semana: “nos vamos a 
sentar a negociar esto con todos 
los grupos, haxa acordo co 
partido socialista, ou non”. 
Despois estará. Eu foi o que lin, 
señora Gallego. Outra cousa é 
que se recollese o que vostede 
dixo fielmente, ou non. En todo 
caso, hoxe hai máis testemuñas 
aquí. O digo de novo e non 
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orzamentos despois. Terei ocasión 
de dicir algo. 
 
 
Preguntas orales presentadas 
por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia sobre tráfico no Aeroporto 
de Alvedro. 
 
Primera.- Pregunta oral sobre el 
tráfico en el aeropuerto de 
Alvedro. 
 
Señora Longueira Castro 
 
¿Qué medidas piensa adoptar para 
garantizar el crecimiento de 
Alvedro en número de 
conexiones, frecuencias y 
pasajeros? 
 
Señor Lema Suárez 
 
Temos previsto seguir adiante coa 
folla de ruta que establecemos 
para Alvedro no ano pasado, que 
consiste en asegurar a nosa 
conexión cos destinos estratéxicos 
no estado español, 
nomeadamente, Madrid, 
Barcelona, Bilbao e Valencia, 
aumentar o número de conexións 
internacionais, preferentemente  a 
través de  un “hub”, o aeroporto 

consumo máis tempo. Imos seguir 
falando de orzamentos despois. 
Terei ocasión de dicir algo. 
 
Preguntas orais presentadas polo 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia sobre tráfico no 
Aeroporto de Alvedro. 
 
Primeira.- Pregunta oral sobre o 
tráfico no aeroporto de Alvedro. 
 
 
Señora Longueira Castro 
 
Que medidas pensa adoptar para 
garantir o crecemento de Alvedro 
en número de conexións, 
frecuencias e pasaxeiros? 
 
 
Señor Lema Suárez 
 
Temos previsto seguir adiante coa 
folla de ruta que establecemos 
para Alvedro no ano pasado, que 
consiste en asegurar a nosa 
conexión cos destinos estratéxicos 
no estado español, 
nomeadamente, Madrid, 
Barcelona, Bilbao e Valencia, 
aumentar o número de conexións 
internacionais, preferentemente  a 
través de  un “hub”, o aeroporto 
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que permite a interconexión con 
un gran número de rutas 
internacionais e finalmente 
procuraremos atraer a Alvedro 
algunha liña de baixo custo. 
 
A las veintiuna horas y treinta 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Freire 
Vázquez. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Avisábamos hace unas semanas, 
catorce de enero, en concreto, 
sobre el riesgo que supondría 
poner fin de manera unilateral a 
los convenios, toda vez que la 
oferta de vuelos y tráfico de 
pasajeros y como consecuencia, 
las inversiones y la categoría de 
aeropuerto, además de conllevar 
el encarecimiento de los billetes, 
podría suceder en esta ciudad, y es 
que en abril del año dos mil 
catorce se trajo a este Pleno una 
moción extensa y calibrada sobre 
la defensa de Alvedro. El PP 
lanzaba una alarma con decisiones 
como la privatización de Aena, 
por parte de Rajoy o la decisión 
de Feijóo, en aquel momento, de 
convertir Alvedro y Peinador en 
aeropuertos domésticos, y como 
todo en la vida, se puede 
encontrar una justificación 
adecuada. La Xunta emitía 
informes, a través del Plan 
estratégico, del sistema 
aeroportuario de Galicia, en la que 

que permite a interconexión con 
un gran número de rutas 
internacionais e finalmente 
procuraremos atraer a Alvedro 
algunha liña de baixo custo. 
 
Ás vinte e unha horas e trinta 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Freire Vázquez. 
 
 
Señora Longueira Castro 
 
Avisabamos hai unhas semanas, 
catorce de xaneiro, en concreto, 
sobre o risco que supoñería poñer 
fin de maneira unilateral aos 
convenios, tendo en conta que a 
oferta de voos e tráfico de 
pasaxeiros e como consecuencia, 
os investimentos e a categoría de 
aeroporto, ademais de levar o 
encarecemento dos billetes, 
podería suceder nesta cidade, e é 
que en abril do ano dous mil 
catorce tróuxose a este Pleno 
unha moción extensa e calibrada 
sobre a defensa de Alvedro. O PP 
lanzaba unha alarma con 
decisións como a privatización de 
Aena, por parte de Rajoy ou a 
decisión de Feijóo, naquel 
momento, de converter Alvedro e 
Peinador en aeroportos 
domésticos, e como todo na vida, 
pódese atopar unha xustificación 
adecuada. A Xunta emitía 
informes, a través do Plan 
estratéxico, do sistema 
aeroportuario de Galicia, na que 
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no todo eran flores para este 
aeropuerto. Capacidad de pista 
limitada, terminal pequeña, 
capacidad de pasajeros en 
ochocientos cuarenta y cinco mil, 
toda vez que el PP se había 
encargado de bajar, todavía más, 
los números de pasajeros, con la 
rescisión de convenios en aquel 
momento, que el aeropuerto era 
un aeropuerto de negocios y no de 
ocio, que las competencias del 
Ave con su llegada mermarían 
además, más vuelos... El informe 
y sus consecuencias pretendían, 
en aquel momento, restringir 
todas las posibilidades del 
mercado, Alvedro, y convertirlo 
en un aeropuerto gallego con 
menos destinos nacionales e 
internacionales. Evidentemente el 
PP en Coruña dio marcha atrás y 
aquellos convenios se firmaron y, 
a partir de ahí, sí que es verdad 
que el aeropuerto volvió, otra vez, 
a crecer en número de pasajeros y 
precisamente, decía, en aquel abril 
de dos mil catorce se aprueba en 
este Pleno aquella moción, con el 
voto, por cierto, de Izquierda 
Unida, que hoy está integrada en 
el gobierno de Marea, en la que se 
aprobaba esta moción. Se decía, 
entre otras cosas, primero, el 
rechazo a la privatización de una 
parte de Aena, después la 
realización de las inversiones, 
reclamar el enlace para mejorar la 
accesibilidad de aeropuerto, el 
trato igualitario entre los tres 

non todo eran flores para este 
aeroporto. Capacidade de pista 
limitada, terminal pequena, 
capacidade de pasaxeiros en 
oitocentos corenta e cinco mil, 
tendo en conta que o PP 
encargouse de baixar, aínda máis, 
os números de pasaxeiros, coa 
rescisión de convenios naquel 
momento, que o aeroporto era un 
aeroporto de negocios e non de 
lecer, que as competencias do Ave 
coa súa chegada minguarían 
ademais, máis voos... O informe e 
as súas consecuencias pretendían, 
naquel momento, restrinxir todas 
as posibilidades do mercado, 
Alvedro, e convertelo nun 
aeroporto galego con menos 
destinos nacionais e 
internacionais. Evidentemente o 
PP en Coruña deu marcha atrás e 
aqueles convenios asináronse e, a 
partir de aí, si que é verdade que 
o aeroporto volveu outra vez a 
crecer en número de pasaxeiros e 
precisamente, dicía, naquel abril 
de dous mil catorce apróbase 
neste Pleno aquela moción, co 
voto, por certo, de Esquerda 
Unida, que hoxe está integrada no 
goberno de Marea, na que se 
aprobaba esta moción. Dicíase, 
entre outras cousas, primeiro, o 
rexeitamento á privatización 
dunha parte de Aena, despois a 
realización dos investimentos, 
reclamar a ligazón para mellorar 
a accesibilidade de aeroporto, o 
trato igualitario entre os tres 
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aeropuertos de Galicia, 
comprometer al gobierno 
municipal para establecer un 
apoyo económico y un 
llamamiento a la ciudad y a los 
entes en colaboración, con lo que 
es el destino de este aeropuerto. 
 
Bien, los convenios se volvieron a 
firmar y Alvedro  volvía otra vez 
a repuntar. Nosotros lo que 
queremos advertir es que con la 
supresión de al menos dos 
millones de euros anuales, que se 
supone que se suprimirán a los 
convenios de las aerolíneas que 
operan en Alvedro, podríamos 
volver a tener otra vez ese 
estancamiento de una ciudad, que 
últimamente parece prescindir de 
casi todo aquello que la convierte 
precisamente en eso, en una 
ciudad; precisamente algo que nos 
lleva, además, no sólo al 
crecimiento económico, como 
decíamos antes, a ser la primera 
ciudad de Galicia en volumen 
económico, según se publicaba en 
el informe de Ardán hace un año y 
una ciudad que tiene a todas luces 
el destino... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora 
Longueira, por favor. 
 
Señora Longueira Castro 
 
... industrial más importante de la 

aeroportos de Galicia, 
comprometer ao goberno 
municipal para establecer un 
apoio económico e un 
chamamento á cidade e aos entes 
en colaboración, co que é o 
destino deste aeroporto. 
 
Ben, os convenios volveron asinar 
e Alvedro  volvía outra vez a 
repuntar. Nós o que queremos 
advertir é que coa supresión de 
polo menos dous millóns de euros 
anuais, que se supón que se 
suprimirán aos convenios das 
aerolíneas que operan en 
Alvedro, poderiamos volver ter 
outra vez ese estancamento dunha 
cidade, que ultimamente parece 
prescindir de case todo aquilo 
que a converte precisamente niso, 
nunha cidade; precisamente algo 
que nos leva, ademais, non só ao 
crecemento económico, como 
diciamos antes, a ser a primeira 
cidade de Galicia en volume 
económico, segundo se publicaba 
no informe de Ardán hai un ano e 
unha cidade que ten de xeito 
evidente o destino... 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora 
Longueira, por favor. 
 
Señora Longueira Castro 
 
... industrial máis importante da 



 
 
 
 
 
 
 

- 298 - 
 

 
 

comunidad autónoma. Queremos, 
sobre todo, que nos digan que esa 
rescisión no va a ser cierta, que no 
vamos a dejar de contar con 
vuelos y con enlaces, que no 
solamente, insisto, apoyan al 
sector económico, sino que hacen 
posible que aquellos que menos 
tienen, puedan tener billetes 
accesibles, tanto fuera de España 
como a las capitales españolas y, 
sobre todo, que no se 
descapitalice, una vez más, la 
ciudad, con las noticias que 
siempre nos llegan. No hay becas 
USA, no hay enlaces aéreos, no 
hay temporada írica, en fin. 
 
Presidencia 
 
Señora Longueira, por favor. 
 
Señora Longueira Castro 
 
...Esperemos que esto sea 
rectificado por su parte. Muchas 
gracias. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben. Agradézolle á señora 
Longueira os seus consellos, ás 
súas xeneralidades. Eu creo, que 
sería millor que fose a analizar os 
datos concretos, cousa que non se 
molestou en facer, nin tan sequera 
sei, se o fan algunha vez no seu 
grupo. 
 
A las veintiuna horas y treinta y 

comunidade autónoma. 
Queremos, sobre todo, que nos 
digan que esa rescisión non vai 
ser certa, que non imos deixar de 
contar con voos e con ligazóns, 
que non soamente, insisto, apoian 
ao sector económico, senón que 
fan posible que aqueles que 
menos teñen, poidan ter billetes 
accesibles, tanto fóra de España 
como ás capitais españolas e, 
sobre todo, que non se 
descapitalice, unha vez máis, a 
cidade, coas noticias que sempre 
nos chegan. Non hai bolsas USA, 
non hai ligazóns aéreas, non hai 
tempada lírica, en fin. 
 
Presidencia 
 
Señora Longueira, por favor. 
 
Señora Longueira Castro 
 
...Esperemos que isto sexa 
rectificado pola súa banda. 
Moitas grazas. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben. Agradézolle á señora 
Longueira os seus consellos, ás 
súas xeneralidades. Eu creo, que 
sería mellor que fose a analizar 
os datos concretos, cousa que non 
se molestou en facer, nin tan 
sequera sei, se o fan algunha vez 
no seu grupo. 
 
Ás vinte e unha horas e trinta e 
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cuatro minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Veira González. 
 
Como vostede sabe, operan dúas 
liñas desde Alvedro con destino a 
Madrid, que son Air Europa e 
Iberia; fano con unha frecuencia 
moi alta as dúas e teñen unha 
ocupación superior ao oitenta e 
catro por cento de media. Estes 
son datos oficiales de Aena que 
están á súa disposición. Se 
vostede considera que este é un 
goberno municipal debe 
promocionar destinos de ese tipo, 
que xa son en si mesmos, máis 
que rendibles, a verdade é que me 
deixa un pouco abraiado, cal é a 
súa política de investimentos. 
Somos nós, máis ben ao contrario, 
pensamos que debemos investir  
en rutas novas, en rutas que 
necesiten un reforzo, ou en rutas 
que non sexan en si mesmas 
rendibles. A verdade é que 
sígueme sorprendendo que o 
Partido Socialista, creo que é bo 
que fagan certa analítica dos datos 
antes de expoñer estas ideas 
xerais. Nós decidimos que, 
efectivamente, que esas liñas que 
son en si mesmas rendibles, non é 
preciso promocionalas máis, e que 
temos que investir os nosos 
recursos en liñas, que 
consideramos que necesitan un 
reforzo, porque en principio son 
un negocio de máis dubidosa 
rendibilidade. Neste sentido 

catro minutos auséntase do 
Salón de Sesións a señora Veira 
González. 
 
Como vostede sabe, operan dúas 
liñas desde Alvedro con destino a 
Madrid, que son Air Europa e 
Iberia; fano con unha frecuencia 
moi alta as dúas e teñen unha 
ocupación superior ao oitenta e 
catro por cento de media. Estes 
son datos oficiais de Aena que 
están á súa disposición. Se 
vostede considera que este é un 
goberno municipal debe 
promocionar destinos de ese tipo, 
que xa son en si mesmos, máis 
que rendibles, a verdade é que me 
deixa un pouco abraiado, cal é a 
súa política de investimentos. 
Somos nós, máis ben ao 
contrario, pensamos que debemos 
investir  en rutas novas, en rutas 
que necesiten un reforzo, ou en 
rutas que non sexan en si mesmas 
rendibles. A verdade é que 
sígueme sorprendendo que o 
Partido Socialista, creo que é bo 
que fagan certa analítica dos 
datos antes de expoñer estas ideas 
xerais. Nós decidimos que, 
efectivamente, que esas liñas que 
son en si mesmas rendibles, non é 
preciso promocionalas máis, e 
que temos que investir os nosos 
recursos en liñas, que 
consideramos que necesitan un 
reforzo, porque en principio son 
un negocio de máis dubidosa 
rendibilidade. Neste sentido 
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asinamos, xa o temos pechado, un 
convenio con Vueling, que vai 
garantir a partir do segundo 
trimestre, unha terceira liña con 
Barcelona, que era unha demanda 
que se facía desde o sector, e este 
convenio con Vueling péchase por 
cen mil euros menos que o 
convenio que había asinado o ano 
pasado, e así mesmo, ese 
convenio contempla un aumento 
no cinco por cento do volume 
total de pasaxeiros. É curioso que 
é a primeira vez que se fai unha 
negociación nestes termos. Eu non 
sei como negociaban antes os 
membros da corporación 
municipal, encargados desta 
cuestión, pero polo visto, non se 
negociaba o volume de 
pasaxeiros, senón simplemente 
liñas ou rutas. Nós imos seguir 
con esta práctica de racionalidade, 
de obter máis por menos cartos. 
Creo que o temos conseguido; o 
ano pasado aforramos catrocentos 
sesenta e cinco mil euros, o cal 
demostra que, cando menos, había 
un sobre custo por esa cantide 
pactada polo anterior goberno 
coas liñas, coas principais 
compañías aéreas. Aínda así 
Alvedro medrou un sete por cento 
o ano pasado, aínda así a 
ocupación hosteleira, segundo os 
datos que fornece o INE, 
aumentou un dezasete por cento 
na Coruña, tamén o ano pasado, e 
aínda así, os datos que poidan ser 
de impacto de Alvedro, no tráfico 

asinamos, xa o temos pechado, un 
convenio con Vueling, que vai 
garantir a partir do segundo 
trimestre, unha terceira liña con 
Barcelona, que era unha 
demanda que se facía desde o 
sector, e este convenio con 
Vueling péchase por cen mil 
euros menos que o convenio que 
asinara o ano pasado, e así 
mesmo, ese convenio contempla 
un aumento no cinco por cento do 
volume total de pasaxeiros. É 
curioso que é a primeira vez que 
se fai unha negociación nestes 
termos. Eu non sei como 
negociaban antes os membros da 
corporación municipal, 
encargados desta cuestión, pero 
polo visto, non se negociaba o 
volume de pasaxeiros, senón 
simplemente liñas ou rutas. Nós 
imos seguir con esta práctica de 
racionalidade, de obter máis por 
menos cartos. Creo que o temos 
conseguido; o ano pasado 
aforramos catrocentos sesenta e 
cinco mil euros, o cal demostra 
que, cando menos, había un sobre 
custo por esa cantide pactada 
polo anterior goberno coas liñas, 
coas principais compañías 
aéreas. Aínda así Alvedro medrou 
un sete por cento o ano pasado, 
aínda así a ocupación hosteleira, 
segundo os datos que fornece o 
INE, aumentou un dezasete por 
cento na Coruña, tamén o ano 
pasado, e aínda así, os datos que 
poidan ser de impacto de Alvedro, 
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aéreo, son para nós 
verdaderamente optimistas. 
Entendemos que é a nosa liña de 
investimentos, como lle digo, e 
neste ámbito, teñen que ir por 
reforzar liñas, que son liñas que 
non son, en si mesmas, rendibles e 
vostede e o seu grupo pensan que 
é necesario investir cartos 
públicos en actividades privadas, 
que son, en si mesmas, rendibles, 
pois, bueno, eu a verdade é que 
non comparto o seu punto de 
vista. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lema, por 
favor. 
 
Moi ben. 
 
Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia - PSOE sobre servicio 
LGTB 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre 
el servicio LGTB. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
¿Qué políticas LGTB ha 
desarrollado en lo que va de 
mandato y qué balance hace del 
servicio de mediación LGTBI? 
 
A las veintiuna horas y cuarenta 
y un minutos entra en el Salón 
de Sesiones la señora Veira 
González. 

no tráfico aéreo, son para nós 
verdaderamente optimistas. 
Entendemos que é a nosa liña de 
investimentos, como lle digo, e 
neste ámbito, teñen que ir por 
reforzar liñas, que son liñas que 
non son, en si mesmas, rendibles e 
vostede e o seu grupo pensan que 
é necesario investir cartos 
públicos en actividades privadas, 
que son, en si mesmas, rendibles, 
pois, bo, eu a verdade é que non 
comparto o seu punto de vista. 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lema, por 
favor. 
 
Moi ben. 
 
Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia - PSOE sobre servizo 
LGTB 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre o 
servizo LGTB. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Que políticas LGTB desenvolveu 
no que vai de mandato e que 
balance fai do servizo de 
mediación LGTBI? 
 
Ás vinte e unha horas e corenta e 
un minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Veira González. 
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Señora Fraga Sáenz 
 
Esta concellería vai realizando 
actividades diversas en materia 
LGTBQI, sempre que foi posible, 
malias as limitacións 
orzamentarias que o seu propio 
grupo impuxo. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bueno, primero decir que me 
alegro de que el PP condene la 
agresión homófoba de Santiago. 
Espero que no se quede en 
palabras y que los veamos a 
ustedes en la concentración que va 
a haber el sábado, a las doce de al 
mediodía en el Obelisco, 
invitación que hago extensiva al 
resto de la corporación y a los 
vecinos y vecinas, así como a la 
prensa. También me hubiera 
gustado que durante los cuatro 
años anteriores hicieran políticas 
reales para la igualdad de las 
personas LGTBI y que el señor 
Núñez Feijóo saque del cajón 
donde tiene ahí escondida, la ley 
para la no discriminación de las 
personas LGTBI. 
 
Bueno, fue en el año dos mil siete, 
cuando en A Coruña se pusieron 
en marcha políticas de igualdad 
para las personas LGTBI, 
políticas para que las personas 
LGTBI consigamos la igualdad 
real, basadas en la normalización, 
educación y la visibilización de 

Señora Fraga Sáenz 
 
Esta concellería vai realizando 
actividades diversas en materia 
LGTBQI, sempre que foi posible, 
malias as limitacións 
orzamentarias que o seu propio 
grupo impuxo. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bo, primeiro dicir que me alegro 
de que o PP condene a agresión 
homófoba de Santiago. Espero 
que non quede en palabras e que 
os vexamos a vostedes na 
concentración que vai haber o 
sábado, ás doce do mediodía no 
Obelisco, invitación que fago 
extensiva ao resto da corporación 
e aos veciños e veciñas, así como 
á prensa. Tamén me tería gustado 
que durante os catro anos 
anteriores fixeran políticas reais 
para a igualdade das persoas 
LGTBI e que o señor Núñez 
Feijóo saque do caixón onde ten 
aí escondida, a lei para a non 
discriminación das persoas 
LGTBI. 
 
 
Bo, foi no ano dous mil sete, 
cando na Coruña puxéronse en 
marcha políticas de igualdade 
para as persoas LGTBI, políticas 
para que as persoas LGTBI 
consigamos a igualdade real, 
baseadas na normalización, 
educación e a visibilización da 
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nuestra realidad, puestas en 
marcha por un gobierno socialista. 
Se puso en marcha un servicio de 
mediación, charlas en centros 
educativos, (...) visible en  
Coruña, una semana de 
actividades contra la homofobia, 
con acciones en institutos y en la 
calle y, por supuesto, la semana 
del Orgullo, con charlas y 
exposiciones y las fiestas, con las 
que celebramos los hechos 
sucedidos en Stonewall el 
veintiocho de junio de mil 
novecientos sesenta y nueve. 
Durante los cuatro años siguientes 
del PP, años grises, todo se quedó 
en acciones para llenar en los 
expedientes, no políticas reales 
para trabajar por la igualdad real, 
y el servicio de mediación pasó a 
un sótano oscuro, vacío de 
contenido e invisibilizado. Hace 
siete meses que llegaron ustedes, 
dos reuniones con los colectivos, 
una en junio y otra en septiembre 
y nada más. Bueno, hubo otra, al 
principio, con los colectivos para 
que nos facilitaran la celebración 
del festival travesti y también 
hicieron una charla sobre 
transexualidad, dentro de las 
jornadas de violencia de género, 
que no sabemos qué tiene que ver, 
una cosa con otra, porque una de 
las máximas del activismo es la 
visibilización y la verdad es, que 
así no se ayuda a visibilizar. Lo 
único que nos hacen es volver a 
meternos en el armario.  Esa fue la 

nosa realidade, postas en marcha 
por un goberno socialista. Púxose 
en marcha un servizo de 
mediación, charlas en centros 
educativos, (...) visible en Coruña,  
unha semana de actividades 
contra a homofobia, con accións 
en institutos e na rúa e, por 
suposto, a semana do Orgullo, 
con charlas e exposicións e as 
festas, coas que celebramos os 
feitos sucedidos en Stonewall o 
vinte e oito de xuño de mil 
novecentos sesenta e nove. 
Durante os catro anos seguintes 
do PP, anos grises, todo quedou 
en accións para encher nos 
expedientes, non políticas reais 
para traballar pola igualdade 
real, e o servizo de mediación 
pasou a un soto escuro, baleiro de 
contido e invisibilizado. Fai sete 
meses que chegaron vostedes, 
dúas reunións cos colectivos, 
unha en xuño e outra en setembro 
e nada máis. Bo, houbo outra, ao 
principio, cos colectivos para que 
nos facilitasen a celebración do 
festival travesti e tamén fixeron 
unha charla sobre 
transexualidade, dentro das 
xornadas de violencia de xénero, 
que non sabemos que ten que ver, 
unha cousa con outra, porque 
unha das máximas do activismo é 
a visibilización e a verdade é, que 
así non se axuda a visibilizar. O 
único que nos fan é volver 
meternos no armario. Esa foi a 
única acción que fixeron en 
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única acción que hicieron en 
noviembre, un mes donde estaba 
consolidado unas jornadas de 
política LGTBI. Noviembre 
LGTBI ahora no existe y del 
servicio de mediación LGTBI 
municipal o de las charlas con los 
institutos no sabemos nada. Las 
políticas LGTBI del Concello da 
Coruña han vuelto al armario, 
porque eso es lo que han hecho, 
volver a meternos en el armario. 
Sabía que iba a hacer referencia al 
modificativo, pero ese 
modificativo fue aprobado 
también por ustedes, recuérdelo, 
así que también tienen parte, pero 
es igual, porque tienen 
competencias de varias 
concejalías, entre ellas la de 
Servicios Sociales y en los 
presupuestos de dos mil quince, 
en esa concejalía había una 
partida para políticas LGTBI. 
¿Qué han hecho con esa partida 
presupuestaria? ¿dónde está ese 
dinero? Y en los documentos de 
proyecto de presupuestos no 
existe ninguna partida para 
políticas LGTBI. Sí hay una 
partida de ochocientos noventa 
mil euros para programas sociales, 
que suponemos que alguno será 
para el colectivo LGTBI. Pero lo 
suponemos, solo. Las políticas 
LGTBI además de hacerlas, hay 
que visibilizarlas. 
 
Presidencia 
 

novembro, un mes onde estaba 
consolidado unhas xornadas de 
política LGTBI. Novembro LGTBI 
agora non existe e do servizo de 
mediación LGTBI municipal ou 
das charlas cos institutos non 
sabemos nada. As políticas 
LGTBI do Concello da Coruña 
volveron ao armario, porque iso é 
o que fixeron, volver meternos no 
armario. Sabía que ía facer 
referencia ao modificativo, pero 
ese modificativo foi aprobado 
tamén por vostedes, lémbreo, así 
que tamén teñen parte, pero é 
igual, porque teñen competencias 
de varias concellerías, entre elas 
a de Servizos Sociais e nos 
orzamentos de dous mil quince, 
nesa concellería había unha 
partida para políticas LGTBI. 
Que fixeron con esa partida 
orzamentaria? onde está ese 
diñeiro? E nos documentos de 
proxecto de orzamentos non existe 
ningunha partida para políticas 
LGTBI. Si hai unha partida de 
oitocentos noventa mil euros para 
programas sociais, que 
supoñemos que algún será para o 
colectivo LGTBI. Pero 
supoñémolo, só. As políticas 
LGTBI ademais de facelas, hai 
que visibilizalas. 
 
 
 
 
Presidencia 
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Vaia rematando, señor Ferreiro, 
por favor. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Por eso le pedimos desde el Grupo 
Municipal Socialista que A 
Coruña recupere esa esencia de 
ciudad abierta, que le hicieron ser 
pionera en políticas LGTBI. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Ben, bueno, en primeiro lugar, me 
espanta escoitar ás súas palabras, 
alguén que ademais estivo 
convidado a participar e a facer 
estas demandas nos grupos, e que 
non fixo, nestas reunións que 
tivemos e que, ademais estivo 
presente e non, e supoño que para 
preparar algún tipo de ofensiva 
neste sentido. Me espanta máis, 
que non sexa capaz de vincular as 
violencias machistas coa loita dos 
colectivos LGTBQI e me leva a 
pensar nesas ganas de 
desmembrar os movementos 
sociais vinculados a defensa da 
liberdade sexual e a liberdade das 
persoas en materia de sexualidade 
e afectivo-sexuais. Me parece 
terrible que non atope esa relación 
que tantas veces tratamos de 
expresar desde esta concellería, 
que sempre dixemos que 
traballábamos coa 
interseccionalidade deste tema. En 
todo caso, tamén é certo, que se 
debeu perder vostede as reunións 

Vaia rematando, señor Ferreiro, 
por favor. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Por iso pedímoslle desde o Grupo 
Municipal Socialista que A 
Coruña recupere esa esencia de 
cidade aberta, que lle fixeron ser 
pioneira en políticas LGTBI. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Ben, bo, en primeiro lugar,  
espántame escoitar ás súas 
palabras, alguén que ademais 
estivo convidado a participar e a 
facer estas demandas nos grupos, 
e que non fixo, nestas reunións 
que tivemos e que, ademais estivo 
presente e non, e supoño que para 
preparar algún tipo de ofensiva 
neste sentido. Espántame máis, 
que non sexa capaz de vincular as 
violencias machistas coa loita dos 
colectivos LGTBQI e me leva a 
pensar nesas ganas de 
desmembrar os movementos 
sociais vinculados a defensa da 
liberdade sexual e a liberdade das 
persoas en materia de 
sexualidade e afectivo-sexuais. 
Paréceme  terrible que non atope 
esa relación que tantas veces 
tratamos de expresar desde esta 
concellería, que sempre dixemos 
que traballabamos coa 
interseccionalidade deste tema. 
En todo caso, tamén é certo, que 
se debeu perder vostede as 
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nas que si que participou, nas que 
falamos non so disto, senón de 
bastantes máis actividades que as 
que vostede lembra. Nas reunións 
que tivemos houbo outros eixos 
prioritarios, nos que os colectivos 
demandaban que eran visibilidade 
desde o concello, transversalidade 
na abordaxe dos dereitos 
LGTBQI, no marco das políticas 
de igualdade e diversidade, e a 
creación dun servizo de 
mediación. É certo que este 
servizo de mediación vén de estar 
peor que nun armario, xa que o PP 
o meteu nun soto, onde sen 
publicidade e limitado a un par de 
horas semanais, nas que nin 
sequera facilitaban o teléfono no 
010, pois, consideramos que esa 
non é a maneira. Pasamos do 
armario ao soto, polo que parece. 
Nada máis entrar neste concello 
colgamos a bandeira do Orgullo, 
da que vostede estivo presente 
tamén. Non sei por que non 
lembra algunhas destas cousas. 
Apoiamos a celebración da 
convocatoria super travesti, 
apoiamos a festa do Orgullo este 
vinte e oito de xuño na rúa San 
Juan. Convertímonos nun dos 
primeiros concellos, xunto co de 
Barcelona, en adherirse á Rede 
Inernacional pola 
Despatoloxización Trans; nas 
festas de María Pita incluímos no 
decálogo por unha cidade libre de 
violencias machistas, porque si o 
machismo fai que pasen cousas 

reunións nas que si que 
participou, nas que falamos non 
so disto, senón de bastantes máis 
actividades que as que vostede 
lembra. Nas reunións que tivemos 
houbo outros eixos prioritarios, 
nos que os colectivos 
demandaban que eran 
visibilidade desde o concello, 
transversalidade na abordaxe dos 
dereitos LGTBQI, no marco das 
políticas de igualdade e 
diversidade, e a creación dun 
servizo de mediación. É certo que 
este servizo de mediación vén de 
estar peor que nun armario, xa 
que o PP o meteu nun soto, onde 
sen publicidade e limitado a un 
par de horas semanais, nas que 
nin sequera facilitaban o teléfono 
no 010, pois, consideramos que 
esa non é a maneira. Pasamos do 
armario ao soto, polo que parece. 
Nada máis entrar neste concello 
colgamos a bandeira do Orgullo, 
da que vostede estivo presente 
tamén. Non sei por que non 
lembra algunhas destas cousas. 
Apoiamos a celebración da 
convocatoria super travesti, 
apoiamos a festa do Orgullo este 
vinte e oito de xuño na rúa San 
Juan. Convertímonos nun dos 
primeiros concellos, xunto co de 
Barcelona, en adherirse á Rede 
Inernacional pola 
Despatoloxización Trans; nas 
festas de María Pita incluímos no 
decálogo por unha cidade libre de 
violencias machistas, porque se o 
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como as que pasaron en 
Compostela este ano, porque o 
patriarcado, igual que ás mulleres, 
afecta tamén ao colectivo 
LGTBQI. Nese decálogo 
incorporabamos tamén o noso 
rexeitamento aos comportamentos 
homófobos, destacándoos no 
programa actividades de 
novembro libre de violencias 
machistas. Ademais dese 
parladoiro sobre o tema trans, 
tamén fixemos un parladoiro 
impartido por Marián Moreno 
sobre coeducación. Unha experta 
na temática activista LGTBQI. 
Igual non a coñecía. Taller de 
autodefensa feminista, impartido 
polo colectivo Lésbicas. Creando, 
diversidade LGTBQI en 
obradoiros na comunidade 
escolar, especificamente con 
motivo do un de decembro, no 
que se impartiu un taller na 
comunidade escolar, relembrando 
a figura de Tomás Fábregas e creo 
que co pouco orzamento que nos 
permitiron vostedes... 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
...xa que tivemos que facer a 
través de transferencia de 
Alcaldía, creo que é máis que 
suficiente o traballo que estamos 

machismo fai que pasen cousas 
como as que pasaron en 
Compostela este ano, porque o 
patriarcado, igual que ás 
mulleres, afecta tamén ao 
colectivo LGTBQI. Nese decálogo 
incorporabamos tamén o noso 
rexeitamento aos comportamentos 
homófobos, destacándoos no 
programa actividades de 
novembro libre de violencias 
machistas. Ademais dese 
parladoiro sobre o tema trans, 
tamén fixemos un parladoiro 
impartido por Marián Moreno 
sobre coeducación. Unha experta 
na temática activista LGTBQI. 
Igual non a coñecía. Taller de 
autodefensa feminista impartido, 
polo colectivo Lésbicas. Creando, 
diversidade LGTBQI en 
obradoiros na comunidade 
escolar, especificamente con 
motivo do un de decembro, no que 
se impartiu un taller na 
comunidade escolar, relembrando 
a figura de Tomás Fábregas e 
creo que co pouco orzamento que 
nos permitiron vostedes... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
...xa que tivemos que facer a 
través de transferencia de 
Alcaldía, creo que é máis que 
suficiente o traballo que estamos 
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facendo e a prioridade que ten este 
colectivo nas nosas políticas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia sobre instalacións 
municipais do Papagayo. 
 
Tercera.- Pregunta oral sobre 
las instalaciones municipales del 
Papagayo. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor alcalde. 
 
¿Puede concretarnos cuáles son 
los proyectos que tiene para el 
centro municipal del Papagayo? 
 
Señor Lema Suárez 
 
O goberno municipal  ten 
reservada na súa proposta 
orzamentaria para o ano dous mil 
dezaseis un total de cento setenta 
e sete mil euros destinados tanto a 
mantemento como á promoción e 
difusión do viveiro de empresas 
do Papagaio. 
 
Señor García Pérez 
 
Es usted un fiera en la respuesta. 
Siempre atina a hacerla lo más 
breve posible. Bien, señor Lema, 
tenga usted en cuenta una cosa. 

facendo e a prioridade que ten 
este colectivo nas nosas políticas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia sobre instalacións 
municipais do Papagaio. 
 
Terceira.- Pregunta oral sobre as 
instalacións municipais do 
Papagaio. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Pode concretarnos cales son os 
proxectos que ten para o centro 
municipal do Papagaio? 
 
Señor Lema Suárez 
 
O goberno municipal  ten 
reservada na súa proposta 
orzamentaria para o ano dous mil 
dezaseis un total de cento setenta 
e sete mil euros destinados tanto a 
mantemento como á promoción e 
difusión do viveiro de empresas 
do Papagaio. 
 
Señor García Pérez 
 
É vostede un fera na resposta. 
Sempre atina a facela o máis 
breve posible. Ben, señor Lema, 
teña vostede en conta unha cousa. 
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Nuestra relación aquí no tiene 
nada de personal, es decir, yo creo 
que está usted en un sitio en el que 
no sabe mucho, pero no pasa 
nada, porque eso se aprende. Pero 
creo que en el fondo, ser el 
concejal de esa área, lo que pasa 
es que no le gusta. Por alguna 
razón está usted en contra del 
sistema y transmite de cierta 
manera un desasosiego personal, 
que inunda todo lo que hace, por 
lo menos en cuanto a la relación 
que con el Partido Socialista se 
refiere, porque no entendemos por 
qué, de manera permanente nos 
lanza inquinas, cuando nosotros 
ejercemos nuestra legítima labor 
de control al gobierno, porque 
recordamos que está usted en el 
gobierno, y bajando el plano del 
centro del Papagayo, aprovecho 
para decirle que tenemos en la 
ciudad una oportunidad de oro 
para poner en marcha, de una vez 
por todas, un ámbito de desarrollo 
del emprendimiento tecnológico, 
que pocas ciudades se pueden 
permitir el lujo de tener. No 
caigamos en el error de hacer lo 
que hizo con la Ordenanza de 
Mercados y querer sacarse de la 
manga una ordenanza municipal, 
hecha a su antojo y como usted 
considera que tiene que ser el 
emprendimiento tecnológico, que 
posiblemente esté lo más alejado 
posible de lo que tenga que ser en 
realidad, yo le invito a que haga 
usted un ejercicio de concertación 

A nosa relación aquí non ten nada 
de persoal, é dicir, eu creo que 
está vostede nun sitio no que non 
sabe moito, pero non pasa nada, 
porque iso apréndese. Pero creo 
que no fondo, ser o concelleiro 
desa área, o que pasa é que non 
lle gusta. Por algunha razón está 
vostede en contra do sistema e 
transmite de certa maneira un 
desasosego persoal, que inunda 
todo o que fai, polo menos en 
canto á relación que co Partido 
Socialista se refire, porque non 
entendemos por que, de maneira 
permanente nos lanza inquinas, 
cando nós exercemos o noso 
lexítimo labor de control ao 
goberno, porque lembramos que 
está vostede no goberno, e 
baixando o plano do centro do 
Papagaio, aproveito para dicirlle 
que temos na cidade unha 
oportunidade de ouro para poñer 
en marcha, dunha vez por todas, 
un ámbito de desenvolvemento do 
emprendemento tecnolóxico, que 
poucas cidades pódense permitir 
o luxo de ter. Non caiamos no 
erro de facer o que fixo coa 
Ordenanza de mercados e querer 
sacarse da manga unha 
ordenanza municipal, feita  ao seu 
antollo e como vostede considera 
que ten que ser o emprendemento 
tecnolóxico, que posiblemente 
estea o máis afastado posible do 
que teña que ser en realidade, eu 
convídolle a que faga vostede un 
exercicio de concertación con 
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con sectores afectados sobre este 
particular, que se siente a dialogar 
con empresas en la ciudad que 
están trabajando en este ámbito de 
manera bastante exitosa, como 
“Zarpamos” en el ámbito 
sanitario, “Gato Salvaje” en el 
ámbito de los juegos digitales o 
empresarios como antes citaron la 
concejala Barcón, como “Hueco” 
que tiene un vivero de empresas y 
lo hace sostenible, compartiendo 
entre todos sinergias en el ámbito 
del emprendimiento. Me 
preocuparía que no se hiciera de 
esta manera y que se pretendiera 
impulsar alguna perspectiva 
ideológica del emprendimiento, 
que al final, lo que resulte de todo 
esto sea un espacio vacío, con 
poca utilidad y sobre todo que se 
traduzca en una oportunidad 
perdida. La Coruña se está 
quedando atrás en lo que es el 
impulso tecnológico del 
emprendimiento. Nos están 
ganando ciudades de manera 
clara, como Santiago o como 
Vigo. Por alguna razón ustedes no 
creen en esto, pero el mundo va 
hacia este destino. El mundo en el 
ámbito de la empresa, el mundo 
en el ámbito de la creación de 
empleo, sobre todo, en la creación 
de empleo joven. Esperemos 
también que en esa sentada 
podamos tener la oportunidad de 
estar los partidos políticos que 
formamos parte de este Pleno, 
porque sin duda, después 

sectores afectados sobre este 
particular, que sente a dialogar 
con empresas na cidade que están 
a traballar neste ámbito de 
maneira bastante exitosa, como 
“Zarpamos” no ámbito sanitario, 
“Gato Salvaje” no ámbito dos 
xogos dixitais ou empresarios 
como antes citaron a concelleira 
Barcón, como “Hueco” que ten 
un viveiro de empresas e faio 
sustentable, compartindo entre 
todos sinerxias no ámbito do 
emprendemento. Preocuparíame 
que non se fixera desta maneira e 
que se pretendese impulsar 
algunha perspectiva ideolóxica do 
emprendemento, que ao final, o 
que resulte de todo isto sexa un 
espazo baleiro, con pouca 
utilidade e sobre todo que se 
traduza nunha oportunidade 
perdida. A Coruña está a 
quedarse atrás no que é o impulso 
tecnolóxico do emprendemento. 
Están a gañarnos cidades de 
maneira clara, como Santiago ou 
como Vigo. Por algunha razón 
vostedes non cren nisto, pero o 
mundo vai cara a este destino. O 
mundo no ámbito da empresa, o 
mundo no ámbito da creación de 
emprego, sobre todo, na creación 
de emprego novo. Esperemos 
tamén que nesa sentada poidamos 
ter a oportunidade de estar os 
partidos políticos que formamos 
parte deste Pleno, porque sen 
dúbida, despois pretenderá traer 
aquí mesmo a aprobación das 
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pretenderá traer aquí mismo la 
aprobación de las ordenanzas, que 
necesitará para ponerlo en marcha 
y esperemos además que  esto no 
sea. Yo no le voy a hablar de 
parábolas bíblicas porque, pese a 
que soy creyente, prefiero ir a lo 
más terreno... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García, por 
favor. 
 
Señor García Pérez 
 
...Sí, rápido, la fábula de Esopo. 
Bueno, le atribuía eso del 
escorpión y de la rana, que 
necesitaba cruzar el río y la rana 
le ayudó, pero su naturaleza le 
pudo, y los dos se ahogaron. 
Esperemos que evitemos un 
escenario de este tipo y que 
circunscribamos a lo político 
nuestras diferencias, que son 
legítimas, pero que no se traspase 
esa raya. Permítame recordarle 
que todavía estoy a la espera de 
las fotos... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García, por 
favor. 
 
Señor García Pérez 
 
...con el exministro de la 
República Popular China Li 

ordenanzas, que necesitará para 
poñelo en marcha e esperemos  
ademais que isto non sexa. Eu 
non lle vou a falar de parábolas 
bíblicas porque, a pesar de que 
son crente, prefiro ir todo o máis 
terreo... 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García, 
por favor. 
 
Señor García Pérez 
 
...Si, rápido, a fábula de Esopo. 
Bo, atribuíalle iso do escorpión e 
da ra, que necesitaba cruzar o río 
e a ra axudoulle, pero a súa 
natureza púidolle, e os dous se 
afogaron. Esperemos que 
evitemos un escenario deste tipo e 
que circunscribamos ao político 
nosas diferenzas, que son 
lexítimas, pero que non se 
traspase esa raia. Permítame 
lembrarlle que aínda estou á 
espera das fotos... 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García, 
por favor. 
 
Señor García Pérez 
 
...co exministro da República 
Popular Chinesa Li Yizhong que 
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Yizhong que dijo en el anterior 
Pleno. Muchas gracias. 
 
Señor Lema Suárez 
 
É de precisar, señor García, que 
para nada me cae vostede mal, 
que incluso me resulta moitas 
veces unha persoa moi divertida. 
Incluso fóra do ámbito do Pleno 
temos tomado algunha vez 
algunhas cañas e para min, a 
conversa con vostede sempre me 
resulta de moito proveito. Non 
podemos falar igual das súas 
achegas ás ordenanzas municipais, 
polo menos, á que sometemos 
hoxe a votación neste Pleno. Eu 
tamén espero, collo o seu guante, 
a súa luva, que nas seguintes 
ordenanzas teña, non digo, algo 
máis que aportar, digo algo que 
achegar, porque nas que acabamos 
de pasar hoxe polo Pleno, pois, 
bueno, aí están as actas, e o seu 
expediente figura un pouquiño en 
branco, aquí. A verdade é que 
podemos citar dúas testemuñas, 
cando menos, que poden 
corroborar o que eu lle digo. 
 
 
A las veintiuna horas y cuarenta 
y nueve minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor 
Ferreiro Seoane. 
 
Nós compartimos a súa 
preocupación polo 
emprendemento, neste caso, o 

dixo no anterior Pleno. Moitas 
grazas. 
 
Señor Lema Suárez 
 
É de precisar, señor García, que 
para nada me cae vostede mal, 
que incluso me resulta moitas 
veces unha persoa moi divertida. 
Incluso fóra do ámbito do Pleno 
temos tomado algunha vez 
algunhas cañas e para min, a 
conversa con vostede sempre me 
resulta de moito proveito. Non 
podemos falar igual das súas 
achegas ás ordenanzas 
municipais, polo menos, á que 
sometemos hoxe a votación neste 
Pleno. Eu tamén espero, collo o 
seu guante, a súa luva, que nas 
seguintes ordenanzas teña, non 
digo, algo máis que aportar, digo 
algo que achegar, porque nas que 
acabamos de pasar hoxe polo 
Pleno, pois, bo, aí están as actas, 
e o seu expediente figura un 
pouquiño en branco, aquí. A 
verdade é que podemos citar dúas 
testemuñas, cando menos, que 
poden corroborar o que eu lle 
digo. 
 
Ás vinte e unha horas e corenta e 
nove minutos auséntase do Salón 
de Sesións o señor Ferreiro 
Seoane. 
 
Nós compartimos a súa 
preocupación polo 
emprendemento, neste caso, o 
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futuro, o que está en trámite, 
digamos, de apertura. Centro de 
empresas do Papagaio será un 
centro de empresas adicado ás 
empresas de base tecnolóxica. 
Nós temos preparadas esas 
ordenanzas en fase de borrador, 
que vostede tanto lle preocupan; 
tramitarémoslla e farémoslle 
achegar ao longo da semana 
pasada, xa lle digo. Esperamos 
que as lea vostede e nos faga 
achegar as propostas que 
considere máis convenientes e 
incorporarémolas, se proceden, 
pero xa lle digo, que nese caso é 
importante que antes nos faga 
achegar algún tipo de proposta, 
para despois incorporala, de igual 
xeito que na partida orzamentaria 
que está destinada a esta cuestión 
da promoción do centro de 
empresas do Papagaio tamén, 
cando se expuxo a partida dos 
orzamentos onde estaba incluída. 
Tampouco estaría de máis que 
fixera algunha proposta, movera 
algún concepto, quixera aumentar 
algunha partida, dixera por que 
non investides máis en 
publicidade ou por que non 
contratades unha consultora? Bo, 
esas cousas que hai que facer 
cando alguén está interesada e 
coñece o tema do que fala. Polo 
demáis, por suposto, as razóns de 
perogrullo das que vostede acaba 
de exponer, compartímolas todos. 
Efectivamente, todos estamos pola 
promoción empresarial, todos 

futuro, o que está en trámite, 
digamos, de apertura. Centro de 
empresas do Papagaio será un 
centro de empresas adicado ás 
empresas de base tecnolóxica. 
Nós temos preparadas esas 
ordenanzas en fase de borrador, 
que vostede tanto lle preocupan; 
tramitarémoslla e farémoslle 
achegar ao longo da semana 
pasada, xa lle digo. Esperamos 
que as lea vostede e nos faga 
achegar as propostas que 
considere máis convenientes e 
incorporarémolas, se proceden, 
pero xa lle digo, que nese caso é 
importante que antes nos faga 
achegar algún tipo de proposta, 
para despois incorporala, de 
igual xeito que na partida 
orzamentaria que está destinada a 
esta cuestión da promoción do 
centro de empresas do Papagaio 
tamén, cando se expuxo a partida 
dos orzamentos onde estaba 
incluída. Tampouco estaría de 
máis que fixera algunha proposta, 
movera algún concepto, quixera 
aumentar algunha partida, dixera 
por que non investides máis en 
publicidade ou por que non 
contratades unha consultora? Bo, 
esas cousas que hai que facer 
cando alguén está interesada e 
coñece o tema do que fala. Polo 
demáis, por suposto, as razóns de 
perogrullo das que vostede acaba 
de exponer, compartímolas todos. 
Efectivamente, todos estamos pola 
promoción empresarial, todos 
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sabemos que as empresas de base 
tecnolóxica ou que é a economía 
catro punto cero, pois é unha das 
accións do futuro é, desde logo, 
desde este goberno municipal 
imos apostar por elas. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Preguntas orales presentadas 
por el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Popular sobre 
Asociación de Jóvenes 
Empresarios. 
 
Primera.- Pregunta oral sobre 
la Asociación de Jóvenes 
Empresarios. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
¿Cuáles son los motivos por los 
que Xulio Ferreiro ha obligado a 
la Asociación de Jóvenes 
Empresarios (AJE) a abandonar el 
local municipal en el que tenían su 
sede?. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Porque remataba o prazo de 
autorización de uso, por catro 
anos, do local que esta asociación 
viña ocupando no Centro de 

sabemos que as empresas de base 
tecnolóxica ou que é a economía 
catro punto cero, pois é unha das 
accións do futuro é, desde logo, 
desde este goberno municipal 
imos apostar por elas. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Preguntas orais presentadas polo 
Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Popular 
sobre Asociación de Novos 
Empresarios. 
 
Primeira.- Pregunta oral sobre a 
Asociación de Jóvenes 
Empresarios. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
Cales son os motivos polos que 
Xulio Ferreiro obrigou á 
Asociación de Jóvenes 
Empresarios (AJE) a abandonar o 
local municipal no que tiñan a 
súa sede?. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Porque remataba o prazo de 
autorización de uso, por catro 
anos, do local que esta asociación 
viña ocupando no Centro de 
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Emprego dos Rosais, desde o 
vinte e cinco de xaneiro de dous 
mil doce. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
La decisión de la Marea de obligar  
a la Asociación de Jóvenes 
Empresarios (AJE) a abandonar el 
local del Centro Municipal de 
Empleo en Los Rosales, en el que 
tenían su sede desde hace cuatro 
años, perjudica claramente la 
promoción económica de la 
ciudad y se suma a otras 
relacionadas, como la parálisis de 
la tramitación de licencias, o la 
presentación unilateral de un Plan 
de Empleo, que no ha sido 
consensuado con ninguna de las 
partes implicadas en este sector. 
En este espacio llevaban 
trabajando los jóvenes 
empresarios los últimos cuatro 
años, asesorando a trescientos 
veinte socios y a aquellas 
personas que necesitasen ayuda 
para poner en marcha nuevos 
proyectos empresariales. AJE 
contaba con una sala diáfana de 
quince metros cuadrados, media 
docena de mesas y podía utilizar 
los lugares y servicios de uso 
común del edificio municipal. 
Además de asesorar a sus socios y 
difundir las actividades de estos, 
AJE, una asociación sin ánimo de 
lucro, realiza mensualmente 
actividades de formación gratuitas 
y abiertas, a quien quiera 

Emprego dos Rosais, desde o 
vinte e cinco de xaneiro de dous 
mil doce. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
A decisión da Marea de obrigar  
á Asociación de Jóvenes 
Empresarios (AJE) a abandonar o 
local do Centro Municipal de 
Emprego nos Rosales, no que 
tiñan a súa sede desde fai catro 
anos, prexudica claramente a 
promoción económica da cidade e 
súmase a outras relacionadas, 
como a parálise da tramitación de 
licenzas, ou a presentación 
unilateral dun Plan de Emprego, 
que non foi acordado con 
ningunha das partes implicadas 
neste sector. Neste espazo 
levaban traballando os novos 
empresarios os últimos catro 
anos, asesorando a trescentos 
vinte socios e a aquelas persoas 
que necesitasen axuda para poñer 
en marcha novos proxectos 
empresariais. AJE contaba cunha 
sala diáfana de quince metros 
cadrados, media ducia de mesas e 
podía utilizar os lugares e 
servizos de uso común do edificio 
municipal. Ademais de asesorar 
aos seus socios e difundir as 
actividades destes, AJE, unha 
asociación sen ánimo de lucro, 
realiza mensualmente actividades 
de formación gratuítas e abertas, 
a quen queira participar nelas. A 
asociación tamén organiza 
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participar en ellas. La asociación 
también organiza jornadas de 
negocios y reuniones de 
networking, pensadas para 
promover los contactos y sinergias 
entre los empresarios. También se 
han realizado jornadas de alta 
dirección con la participación de 
reconocidos profesionales. ¿Qué 
le molestaba de todo esto a la 
Marea para echarlos, cuando lo 
que debería haber hecho es buscar 
una forma de colaboración 
constante y permanente entre el 
Área de Empleo y Empresa y 
AJE, de cara a buscar soluciones y 
oportunidades para los 
emprendedores y mejorar en sus 
condiciones? ¿Les molesta que 
sean una asociación? ¿Que sean 
jóvenes? ¿Que sean empresarios? 
Así va la ciudad, paralizada por la 
Marea y obstaculizando la labor 
de quien quiere aportar.  
 
A las veintiuna horas y 
cincuenta y tres minutos entra 
en el Salón de Sesiones el señor 
Ferreiro Seoane. 
 
Todo lo que supone generar 
empleo está paralizado. Las 
licencias no se tramitan, con el 
mismo personal que tenían antes. 
Las inversiones están anuladas o 
desaparecidas. Al Puerto y a las 
empresas del sector se les duplica 
el IBI. No hay una sola propuesta 
en su programa electoral o que 
hayan anunciado en estos meses, 

xornadas de negocios e reunións 
de networking, pensadas para 
promover os contactos e sinerxias 
entre os empresarios. Tamén 
realizáronse xornadas de alta 
dirección coa participación de 
recoñecidos profesionais. Que lle 
molestaba de todo isto á Marea 
para botalos, cando o que debería 
facer é buscar unha forma de 
colaboración constante e 
permanente entre a área de 
Emprego e Empresa e AJE, para 
buscar solucións e oportunidades 
para os emprendedores e 
mellorar nas súas condicións? 
Moléstalles que sexan unha 
asociación? Que sexan novos? 
Que sexan empresarios? Así vai a 
cidade, paralizada pola Marea e 
obstaculizando o labor de quen 
quere achegar.  
 
 
 
Ás vinte e unha horas e 
cincuenta e tres minutos entra no 
Salón de Sesións o señor 
Ferreiro Seoane. 
 
Todo o que supón xerar emprego 
está paralizado. As licenzas non 
se tramitan, co mesmo persoal 
que tiñan antes. Os investimentos 
están anulados ou desaparecidos. 
Ao Porto e ás empresas do sector 
duplícaselles o IBI. Non hai unha 
soa proposta no seu programa 
electoral ou que anunciasen 
nestes meses, que sexa para xerar 
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que sea para generar empleo y 
además el Plan de Empleo que 
acaban de presentar de forma 
unilateral no lo han consensuado 
con nadie, al igual que los 
presupuestos y el EIDUS. Están 
viviendo de rentas, como se 
comprueba con la Copa del Rey 
de Baloncesto, como la Regata de 
Tall Ships. Lo único que están 
promocionando para esta ciudad 
es lo que le ha dejado el Grupo 
Municipal del Partido Popular. No 
tienen ambición, quieren una 
Coruña del siglo diecinueve, en 
lugar de prepararla para el futuro. 
Trabajen y, sobre todo, actúen 
para que la ciudad vuelva a ser el 
referente en el noroeste 
peninsular. Muchas gracias. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Un par de correccións. O local, 
creo que se equivocou no seu 
tamaño e a súa superficie; algo 
máis de quince metros cadrados 
ten. En canto ás críticas que 
vostede, contempla o di no, Plan 
municipal de Emprego de Marea 
Atlántica, dicir que se recibiron 
achegas, un total de doce 
entidades, pero que, en todo caso, 
no Plan anterior do Partido 
Popular, si que non había moita 
participación, basicamente porque 
non existía. Esta é unha diferenza 
importante. 
 
Tamén teño que dicirlle otra 

emprego e ademais o Plan de 
Emprego que acaban de presentar 
de forma unilateral non o 
acordaron con ninguén, do 
mesmo xeito que os orzamentos e 
o EIDUS. Están a vivir de rendas, 
como se comproba coa Copa do 
Rei de Baloncesto, como a Regata 
de Tall Ships. O único que están a 
promocionar para esta cidade é o 
que lle deixou o Grupo Municipal 
do Partido Popular. Non teñen 
ambición, queren unha Coruña do 
século dezanove, en lugar de 
preparala para o futuro. 
Traballen e, sobre todo, actúen 
para que a cidade volva ser o 
referente no noroeste peninsular. 
Moitas grazas. 
 
 
Señor Lema Suárez 
 
Un par de correccións. O local, 
creo que se equivocou no seu 
tamaño e a súa superficie; algo 
máis de quince metros cadrados 
ten. En canto ás críticas que 
vostede, contempla o di, no Plan 
municipal de Emprego de Marea 
Atlántica, dicir que se recibiron 
achegas, un total de doce 
entidades, pero que, en todo caso, 
no Plan anterior do Partido 
Popular, si que non había moita 
participación, basicamente 
porque non existía. Esta é unha 
diferenza importante. 
 
Tamén teño que dicirlle outra 
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cuestión. A min me sorprende que 
non teñan vostedes unha posta en 
escena un pouco máis cautelosa, 
porque a min…, Eu creo que, 
vostede foi vicepresidenta de AJE. 
Talvez non é a persoa, neste caso, 
máis neutral para defender as 
bondades dunha asociación de 
empresarios, unha máis, non é a 
única, que existe nesta cidade. Eu 
creo que deberían ter, gardar certa 
distancia, debe ter neutralidade, 
porque pode ser unha visión 
talvez sospeitosa de certo 
partidismo. 
 
Ben, no punto segundo... 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
... do prego de condicións xerais 
para o outorgamento de 
autorización do vinte e cinco de 
xaneiro de dous mil doce, dise o 
seguinte: esta autorización 
outórgase polo prazo dun ano 
contado a partir da data de 
outorgamento, prorrogable 
expresamente por anualidades 
sucesivas, sen que a duración total 
poida exceder de catro anos. O 
vinte e seis de xaneiro deste ano 
fixéronse os catro anos 
preceptivos desde o inicio desta 
autorización, e aí ten vostede a 
razón simple e administrativa de 

cuestión. A min sorpréndeme que 
non teñan vostedes unha posta en 
escena un pouco máis cautelosa, 
porque a min…, Eu creo que, 
vostede foi vicepresidenta de AJE. 
Talvez non é a persoa, neste caso, 
máis neutral para defender as 
bondades dunha asociación de 
empresarios, unha máis, non é a 
única, que existe nesta cidade. Eu 
creo que deberían ter, gardar 
certa distancia, debe ter 
neutralidade, porque pode ser 
unha visión talvez sospeitosa de 
certo partidismo. 
 
Ben, no punto segundo... 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
... do prego de condicións xerais 
para o outorgamento de 
autorización do vinte e cinco de 
xaneiro de dous mil doce, dise o 
seguinte: esta autorización 
outórgase polo prazo dun ano 
contado a partir da data de 
outorgamento, prorrogable 
expresamente por anualidades 
sucesivas, sen que a duración 
total poida exceder de catro anos. 
O vinte e seis de xaneiro deste 
ano fixéronse os catro anos 
preceptivos desde o inicio desta 
autorización, e aí ten vostede a 
razón simple e administrativa de 



 
 
 
 
 
 
 

- 319 - 
 

 
 

por que no se lle prorrogou a 
estancia a AJE no Centro de 
Emprego dos Rosais. Pois, porque 
non era prorrogable e ben o saberá 
tamén a señora Rosa Gallego, 
pois, porque ela foi a que asinou 
esa autorización. En todo caso, 
nós non compartimos este xeito de 
actuar, nós entendemos que no 
caso de que se chegue á 
conclusión de que hai espazo libre 
no Centro Municipal de Emprego, 
que nós temos unha dúbida de que 
iso sexa así, pois haberá que 
licitalo publicamente e que poidan 
concorrer a el aquelas entidades 
da cidade que se adican á materia 
de formación para o emprego, da 
promoción económica, que son 
moitas máis que AJE. Polo menos 
no Pacto Local polo Emprego hai 
outras vinte e dúas. Entón, por que 
AJE e por que a dedo. Tampouco 
concordamos co feito de que lle 
outorgasen un total de setenta e 
cinco mil euros en dúas 
subvencións nominativas, en dous 
mil doce e no ano dous mil trece 
para a promoción comercial no 
Ventorrillo, que bueno, finalmente 
tampouco tivo, creo, os resultados 
que todos esperábamos. Iso non, 
desde logo, é algo que todos 
podemos lamentar. Dito isto, hai 
que dicir que AJE participou e 
achegou emendas ao Plan 
municipal de Emprego. Estaba na 
súa presentación, que nós 
valoramos positivamente, parte 
das achegas que fixaron, que 

por que no se lle prorrogou a 
estancia a AJE no Centro de 
Emprego dos Rosais.Pois, porque 
non era prorrogable e ben o 
saberá tamén a señora Rosa 
Gallego, pois, porque ela foi a 
que asinou esa autorización. En 
todo caso, nós non compartimos 
este xeito de actuar, nós 
entendemos que no caso de que se 
chegue á conclusión de que hai 
espazo libre no Centro Municipal 
de Emprego, que nós temos unha 
dúbida de que iso sexa así, pois 
haberá que licitalo publicamente 
e que poidan concorrer a el 
aquelas entidades da cidade que 
se adican á materia de formación 
para o emprego, da promoción 
económica, que son moitas máis 
que AJE. Polo menos no Pacto 
Local polo Emprego hai outras 
vinte e dúas. Entón, por que AJE e 
por que a dedo. Tampouco 
concordamos co feito de que lle 
outorgasen un total de setenta e 
cinco mil euros en dúas 
subvencións nominativas, en dous 
mil doce e no ano dous mil trece 
para a promoción comercial no 
Ventorrillo, que bo, finalmente 
tampouco tivo, creo, os resultados 
que todos esperábamos. Iso non, 
desde logo, é algo que todos 
podemos lamentar. Dito isto, hai 
que dicir que AJE participou e 
achegou emendas ao Plan 
municipal de Emprego. Estaba na 
súa presentación, que nós 
valoramos positivamente, parte 
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tamén consideramos que son unha 
asociación que en moitas dos 
proxectos que ten desenvolvido 
conxuntamente co Concello ten 
amosado un grao alto de eficacia... 
 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
...e que contaremos con eles no 
futuro. Graciñas. 
 
Presidencia 
 
Ben. Pregunta do Partido Popular 
sobre, leo textualmente: Presunta 
renta social. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre 
la presunta Renta Social. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Con la venia, señor alcalde.  
¿Cuándo tiene previsto Xulio 
Ferreiro traer a Pleno para su 
aprobación la Ordenanza 
reguladora de la presunta Renta 
Social? 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ben. Comezarei esixindo e 
solicitándolles a vostedes que 
cando traian asuntos ao Pleno o 

das achegas que fixaron, que 
tamén consideramos que son unha 
asociación que en moitas dos 
proxectos que ten desenvolvido 
conxuntamente co Concello ten 
amosado un grao alto de 
eficacia... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
...e que contaremos con eles no 
futuro. Graciñas. 
 
Presidencia 
 
Ben. Pregunta do Partido 
Popular sobre, leo textualmente: 
Presunta renta social. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre a 
presunta Renda Social. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Coa venia, señor alcalde.  
Cando ten previsto Xulio Ferreiro 
traer a Pleno para a súa 
aprobación a Ordenanza 
reguladora da presunta Renda 
Social? 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Ben. Comezarei esixindo e 
solicitándolles a vostedes que 
cando traian asuntos ao Pleno o 
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fagan con rigor e con seriedade e 
non falen de presunta renda social 
municipal, porque non é presunta, 
é un proxecto de renda social 
municipal completamente 
traballado e que, lles guste ou non, 
é unha realidade e vai a ser máis 
real en breve, porque traeremos a 
Pleno proximamente a aprobación 
inicial o proxecto de renda social 
municipal. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Veo que hoy aquí, tanto se habló 
de la Biblia y de los filósofos, 
también yo voy a utilizar una 
parábola. Recuerdo que se decía, 
los portugueses le llaman 
“presunto” y bien se ve que es 
“jamón”. Le digo lo mismo, 
porque usted habla de una 
presunta renta social y usted sabe 
que no es una renta social, que es 
un pago a proveedores, pero 
bueno, ya lo veremos, cuando 
ustedes la traigan a aprobar a 
Pleno. Pero la pregunta es, 
¿Cuándo la van a traer? Porque yo 
le recuerdo a usted que en octubre 
ya decía que inmediatamente se 
iba a poner la renta social, la va a 
traer a Pleno para su aprobación y 
ya, que las personas podían 
cobrarla. Estamos en el mes de 
febrero y no se ha cobrado. Yo le 
he escuchado antes con antención. 
Usted siempre habla de rigor, 
siempre habla de seriedad, etc, 
pero, por lo de pronto, no veo 

fagan con rigor e con seriedade e 
non falen de presunta renda 
social municipal, porque non é 
presunta, é un proxecto de renda 
social municipal completamente 
traballado e que, lles guste ou 
non, é unha realidade e vai ser 
máis real en breve, porque 
traeremos a Pleno proximamente 
a aprobación inicial o proxecto 
de renda social municipal. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Vexo que hoxe aquí, tanto se falou 
da Biblia e dos filósofos, tamén eu 
vou utilizar unha parábola. 
Recordo que se dicía, os 
portugueses chámanlle 
“presunto” e ben se ve que é 
“xamón”. Dígolle o mesmo, 
porque vostede fala dunha 
presunta renda social e vostede 
sabe que non é unha renda social, 
que é un pagamento a provedores, 
pero bo, xa o veremos, cando 
vostedes a traian a aprobar a 
Pleno. Pero a pregunta é, cando a 
van traer? Porque eu lémbrolle a 
vostede que en outubro xa dicía 
que inmediatamente se ía poñer a 
renda social, vai traer a Pleno 
para a súa aprobación e xa, que 
as persoas podían cobrala. 
Estamos no mes de febreiro e non 
se cobrou. Eu escoiteille antes 
con antención. Vostede sempre 
fala de rigor, sempre fala de 
seriedade, etc, pero, polo de 
súpeto, non vexo ningún rigor na 



 
 
 
 
 
 
 

- 322 - 
 

 
 

ningún rigor en su actuación en la 
concejalía y le voy a decir por 
qué. Antes hablaba de que iba a 
haber un incremento del veinte 
por ciento en el presupuesto. 
Mire, lo importante no es 
incrementar el presupuesto. Lo 
importante es ejecutar el 
presupuesto. Usted puede 
incrementar lo que quiera, que si 
no lo ejecuta, es como si no lo 
incrementara y eso ha pasado con 
la emergencia social, como usted 
bien sabe. Un diecinueve por 
ciento de la partida presupuestaria 
de emergencia social, aquella 
destinada a las personas que más 
lo necesitan, a pagar alquileres, a 
pagar ayudas, a pagar medicinas, 
a pagar libros, a pagar cuotas 
hipotecarias, no se ha ejecutado y 
además presume que aumentan un 
veinte por ciento los servicios 
sociales, pero no está diciendo que 
aumentan más de un cincuenta por 
ciento en publicidad, que también 
es una partida que consta en los 
presupuestos. 
 
Pero más cosas. Usted  me 
criticaba, recuerdo, que yo no 
había puesto setenta y cuatro pisos 
en alquiler social y que había 
dejado siete libres. Mire, nosotros, 
si hacemos una estadística, 
pusimos piso y medio a 
disposición de los ciudadanos 
cada mes. Usted lleva nueve 
meses y ha puesto dos pisos. Por 
cierto, un expediente bastante 

súa actuación na concellería e 
voulle dicir por que. Antes falaba 
de que ía haber un incremento do 
vinte por cento no orzamento. 
Mire, o importante non é 
incrementar o orzamento. O 
importante é executar o 
orzamento. Vostede pode 
incrementar o que queira, que se 
non o executa, é coma se non o 
incrementase e iso pasou coa 
emerxencia social, como vostede 
ben sabe. Un dezanove por cento 
da partida orzamentaria de 
emerxencia social, aquela 
destinada ás persoas que máis o 
necesitan, a pagar alugueres, a 
pagar axudas, a pagar 
medicamentos, a pagar libros, a 
pagar cotas hipotecarias, non se 
executou e ademais presume que 
aumentan un vinte por cento os 
servizos sociais, pero non está a 
dicir que aumentan máis dun 
cincuenta por cento en 
publicidade, que tamén é unha 
partida que consta nos 
orzamentos. 
 
Pero máis cousas. Vostede  
criticábame, recordo, que eu non 
puxera setenta e catro pisos en 
aluguer social e que deixara sete 
libres. Mire, nós, se facemos unha 
estatística, puxemos piso e medio 
a disposición dos cidadáns cada 
mes. Vostede leva nove meses e 
puxo dous pisos. Por certo, un 
expediente bastante sospeitoso, 
porque fala vostede dunha medida 
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sospechoso, porque habla usted de 
una medida cautelar y no sé hasta 
cuándo va a durar esa medida 
cautelar. Darle unos pisos a unas 
personas, por otro lado, gratuito, 
que nosotros lo poníamos en renta 
social. Usted habla de programas 
sociales que no ejecuta, le voy a 
decir otro más. El bonotaxi, ¿Qué 
está pasando con el bonotaxi, que 
están las personas minusválidas, 
aquellas que tienen la movilidad 
reducida, que no pueden coger 
taxi, porque usted no ha sacado el 
programa, no lo ha puesto en 
activo y no se pueden coger los 
bonos? Lo mismo. ¿Que ha 
pasado con las Becas USA? Esta 
es la forma que tiene de gestionar. 
Por eso me preocupa esa renta 
social de la que usted habla, 
primero, que no es renta, ya le 
digo, como el jamón, presunto 
dicen los portugueses. Ya le digo 
y bien se ve que es jamón. Ahí, 
bien se ve que un pago a 
proveedores no puede ser nunca 
considerado una renta social. Es el 
primer engaño que han hecho 
ustedes a los ciudadanos, pero yo 
voy a esperar a que se publique, 
ustedes, esa ordenanza, a ver 
cómo la van a pagar, a ver cómo 
la van a hacer, porque, ya le digo, 
decir que a una persona le pagan 
la luz, o le pagan la casa, o le 
pagan el agua, eso es emergencia 
social. Cámbienle ustedes el 
nombre, pero entonces, no 
engañen, porque eso lleva a 

cautelar e non sei ata cando vai 
durar esa medida cautelar. Darlle 
uns pisos a unhas persoas, doutra 
banda, gratuíto, que nós o 
poñiamos en renda social. 
Vostede fala de programas sociais 
que non executa, vou dicir outro 
máis. O bonotaxi. Que está a 
pasar co bonotaxi, que están as 
persoas minusválidas, aquelas 
que teñen a mobilidade reducida, 
que non poden coller taxi, porque 
vostede non sacou o programa, 
non o puxo en activo e non se 
poden coller os bonos? O mesmo. 
Que pasou coas Bolsas USA? 
Esta é a forma que ten de 
xestionar. Por iso preocúpame 
esa renda social da que vostede 
fala, primeiro, que non é renda, 
xa lle digo, como o xamón, 
presunto din os portugueses. Xa 
lle digo e ben se ve que é xamón. 
Aí, ben se ve que un pagamento a 
provedores non pode ser nunca 
considerado unha renda social. É 
o primeiro engano que fixeron 
vostedes aos cidadáns, pero eu 
vou esperar a que se publique, 
vostedes, esa ordenanza, a ver 
como  van pagar, a ver como a 
van a facer, porque, xa lle digo, 
dicir que a unha persoa páganlle 
a luz, ou lle pagan a casa, ou lle 
pagan a auga, iso é emerxencia 
social. Cámbienlle vostedes o 
nome, pero entón, non engañen, 
porque iso leva a confusión aos 
cidadáns. Hai pouco, oínlle ao 
Alcalde que ía acabar coa 
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confusión a los ciudadanos. Hace 
poco, le oí al Alcalde que iba a 
acabar con la Conservera Celta. 
Tiene todo mi apoyo, Alcalde, sí. 
Lo oí en una entrevista, que usted, 
antes de acabar con el mandato, 
intentaría acabar con el 
chabolismo de la Conservera 
Celta o a mí me pareció 
escucharlo. Que sepa, que tiene 
todo mi apoyo. Yo, de verdad, 
apoyé a unas ONGs e hice unos 
convenios que nunca habían 
tenido, para intentar trabajar con 
esas personas. ONGs que, por 
cierto, también leí en las 
entrevistas, que por ahora no 
aparecen por ahí. No sé si es que 
al final el convenio que hice con 
ellas, con esas ONGs que eran (...) 
sin fronteras, ustedes no lo han 
mantenido, o no les están dando 
dinero para realizar esa actividad 
y eso es como están funcionando 
los servicios sociales, caótico. No 
hay ningún programa nuevo y, 
aún por encima, no ejecutan los 
programas que tienen. Ya le digo, 
ustedes iban a cambiar todo y 
claro que lo han cambiado todo,... 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
.... pero lo han cambiado todo para 
mal. Muchas gracias por su 
atención. 

Conserveira Celta. Ten todo o 
meu apoio, Alcalde, si. Oíno 
nunha entrevista, que vostede 
antes de acabar co mandato, 
tentaría acabar co chabolismo da 
Conserveira Celta ou a min 
pareceume escoitalo. Que saiba, 
que ten todo o meu apoio. Eu, de 
verdade, apoiei a unhas ONGs e 
fixen uns convenios que nunca 
tiveran, para tentar traballar con 
esas persoas. ONGs que, por 
certo, tamén lin nas entrevistas, 
que por agora non aparecen por 
aí. Non sei se é que ao final o 
convenio que fixen con elas, con 
esas ONGs que eran (...) sen 
fronteiras, vostedes non o 
mantiveron, ou non lles están 
dando diñeiro para realizar esa 
actividade e iso é como están a 
funcionar os servizos sociais, 
caótico. Non hai ningún 
programa novo e, aínda por 
encima, non executan os 
programas que teñen. Xa lle digo, 
vostedes ían cambiar todo e claro 
que o cambiaron todo,... 
 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
.... pero cambiárono todo para 
mal. Moitas grazas pola súa 
atención. 
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Señora Cameán Calvete 
 
Fala vostede de que non é 
importante incrementar o 
orzamento en servizos sociais e 
así o demostrou. Claro que si, 
cando estivo gobernando cos seus 
escasos incrementos nas partidas 
de servizos sociais. Claro que si. 
Tamén fala de expedientes 
sospeitosos. Fíxese a carga, o 
terrible e o bestial que é, que diga 
vostede, que levar a cabo unha 
medida cautelar por este goberno, 
que o invito a impugnalo, cando 
vostede queira, para que unha 
familia non quede na rúa. Eso 
para vostedes, para o Partido 
Popular, se denomina expediente 
sospeitoso. Ben, pero vaiamos ao 
importante e ao que vostede 
formulaba, que é o cando. Xa lle 
respondín, señor Lorenzo, que 
virá esta renda social municipal. 
Non é presunta, é renda social 
municipal; virá proximamente ao 
Pleno e aí é onde xa veremos, por 
fin, señor Lorenzo, que grupos 
políticos desta corporación se van 
a situar a favor da xente desta 
cidade, se van abster, porque non 
lles interesa, ou van a votar en 
contra de que a xente viva millor 
na Coruña. Ímolo ver, moi 
brevemente, señor Lorenzo. Pero, 
para vostede, de presuncións e de 
realidades,.. Podemos seguir 
falando de presuncións e tamén de 
realidades, por suposto que si, 
podemos falar de como na Coruña 

Señora Cameán Calvete 
 
Fala vostede de que non é 
importante incrementar o 
orzamento en servizos sociais e 
así o demostrou. Claro que si, 
cando estivo gobernando cos seus 
escasos incrementos nas partidas 
de servizos sociais. Claro que si. 
Tamén fala de expedientes 
sospeitosos. Fi0.xese a carga, o 
terrible e o bestial que é, que diga 
vostede, que levar a cabo unha 
medida cautelar por este goberno, 
que o invito a impugnalo, cando 
vostede queira, para que unha 
familia non quede na rúa. Iso 
para vostedes, para o Partido 
Popular, denomínase expediente 
sospeitoso. Ben, pero vaiamos ao 
importante e ao que vostede 
formulaba, que é o cando. Xa lle 
respondín, señor Lorenzo, que 
virá esta renda social municipal. 
Non é presunta, é renda social 
municipal; virá proximamente ao 
Pleno e aí é onde xa veremos, por 
fin, señor Lorenzo, que grupos 
políticos desta corporación  vanse 
situar a favor da xente desta 
cidade, se van abster, porque non 
lles interesa, ou van votar en 
contra de que a xente viva mellor 
na Coruña. Ímolo ver, moi 
brevemente, señor Lorenzo. Pero, 
para vostede, de presuncións e de 
realidades,… Podemos seguir 
falando de presuncións e tamén 
de realidades, por suposto que si, 
podemos falar de como na 
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incrementou a taxa de risco de 
pobreza nun cincuenta e un coma 
corenta e sete por cento, co seu 
goberno, con vostede á cabeza nos 
servizos sociais. Realidades. E 
podemos falar, outra vez, e como 
xa insistín, do proxecto deste 
goberno para este ano, proxecto 
que ten un incremento do vinte 
por cen en servizos sociais. 
Realidade tamén. E poderíamos 
falar de máis realidades, como a 
Púnica, como a Gürtel, como 
Madrid, como Valencia. 
Realidades, poderíamos falar 
desas realidades, tamén. 
Poderíamos falar de moitas e 
moitas realidades do seu partido, 
obviamente. Pero vámonos a 
centrar no importante, na renda 
social municipal; o que é. Se 
vostede cre que un instrumento 
que pretende erradicar a pobreza 
nesta cidade, evitar situacións de 
desigualdade, non debe aplicarse, 
dígao claramente, señor Lorenzo. 
Non fale do nome, e se quere falar 
do nome, saia a fóra e pregúntelle 
á xente que está fóra, se lle 
importa moito o nome que lle 
demos a este instrumento, o lle 
importa máis ter cubertas as súas 
necesidades máis básicas. Vaia a 
preguntarlle, por favor... 
 
Presidencia 
 
Vaia remantando, señora Cameán. 
 
 

Coruña incrementou a taxa de 
risco de pobreza nun cincuenta e 
un coma corenta e sete por cento, 
co seu goberno, con vostede á 
cabeza nos servizos sociais. 
Realidades. E podemos falar, 
outra vez, e como xa insistín, do 
proxecto deste goberno para este 
ano, proxecto que ten un 
incremento do vinte por cento en 
servizos sociais. Realidade tamén. 
E poderíamos falar de máis 
realidades, como a Púnica, como 
a Gürtel, como Madrid, como 
Valencia. Realidades, poderiamos 
falar desas realidades, tamén. 
Poderiamos falar de moitas e 
moitas realidades do seu partido, 
obviamente. Pero ímonos centrar 
no importante, na renda social 
municipal; o que é. Se vostede cre 
que un instrumento que pretende 
erradicar a pobreza nesta cidade, 
evitar situacións de desigualdade, 
non debe aplicarse, dígao 
claramente, señor Lorenzo. Non 
fale do nome, e se quere falar do 
nome, saia  fóra e pregúntelle á 
xente que está fóra, se lle importa 
moito o nome que lle demos a este 
instrumento, o lle importa máis 
ter cubertas as súas necesidades 
máis básicas. Vaia a preguntarlle, 
por favor... 
 
Presidencia 
 
Vaia remantando, señora 
Cameán. 
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Señora Cameán Calvete 
 
...E vou rematando, indicando e 
poñendo confianza en vós, por 
suposto que si, e dando por feito, 
que cando proximamente traiamos 
a real renda social municipal, a 
votar aquí, vostedes e o seu grupo 
político, Partido Popular, dou por 
feito que votarán a favor da 
igualdade, a favor de que as 
persoas poidan vivir mellor nesta 
cidade. De verdade que si, doulle 
ese voto de confianza, señor 
Lorenzo. Moitas grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Popular sobre 
Presupuestos 2016. 
 
Tercera.- Pregunta oral sobre 
Presupuestos 2016. 
 
Señora Gallego Neira 
 
¿Cuándo tiene previsto Xulio 
Ferreiro traer a Pleno para su 
aprobación un nuevo Presupuesto 
municipal para 2016? 
 
Presidencia 
 
Pois, o goberno municipal, como 
vén dicindo desde hai semanas, 
ten previsto aprobar o proxecto de 
orzamentos durante este mes de 

Señora Cameán Calvete 
 
...E vou rematando, indicando e 
poñendo confianza en vós, por 
suposto que si, e dando por feito 
que cando proximamente 
traiamos a real renda social 
municipal, a votar aquí, vostedes 
e o seu grupo político, Partido 
Popular, dou por feito que 
votarán a favor da igualdade, a 
favor de que as persoas poidan 
vivir mellor nesta cidade. De 
verdade que si, doulle ese voto de 
confianza, señor Lorenzo. Moitas 
grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Popular 
sobre Presupostos 2016. 
 
Terceira.- Pregunta oral sobre 
Orzamentos 2016. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Cando ten previsto Xulio Ferreiro 
traer a Pleno para a súa 
aprobación un novo Orzamento 
municipal para 2016? 
 
Presidencia 
 
Pois, o goberno municipal, como 
vén dicindo desde hai semanas, 
ten previsto aprobar o proxecto 
de orzamentos durante este mes 



 
 
 
 
 
 
 

- 328 - 
 

 
 

febreiro. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Pues, efectivamente, este mes de 
febrero quiere decir que si no 
negocia con el Partido Socialista, 
como está claro, hoy es día once,  
¿qué se cree que van a negociar 
una semana con el resto de los 
grupos? Eso es lo que dijo 
exactamente el otro día en la 
comisión y que lleva diciendo y 
no es ninguna mala interpretación 
mía, que yo soy la persona de esas 
entrevistas a las que se refirió 
antes. Yo le pregunté en la 
comisión ¿lo va a traer sin 
negociar? Y dijo sí y ¿qué se va a 
sentar después de traerlo? Claro, 
en el mes de febrero ¿se va a 
sentar antes? ¿el día anterior del 
Pleno? No lo sé. Bueno, el tema 
es, estamos hablando de 
Presupuestos de servicios sociales, 
que se aumentan un veinte por 
ciento, de empleo un no sé 
cuántos. A día de hoy, cero 
patatero, no hay un euro, porque 
no están aprobados. Porque la 
prórroga del presupuesto, que 
evidentemente es legal y lo prevé 
la normativa. Lógicamente, se 
prorrogan automáticamente; hasta 
ahí llegamos, hasta los del PP. No 
es del presupuesto del Partido 
Popular, lo que se ha prorrogado 
es el gasto corriente y el gasto de 
personal, nada más. Ni los 
convenios, ni las infraestructuras 

de febreiro. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Pois, efectivamente, este mes de 
febreiro quere dicir que se non 
negocia co Partido Socialista, 
como está claro, hoxe é día once,  
que se cre que van negociar unha 
semana co resto dos grupos? Iso é 
o que dixo exactamente o outro 
día na comisión e que leva 
dicindo e non é ningunha mala 
interpretación miña, que eu son a 
persoa desas entrevistas ás que se 
referiu antes. Eu pregunteille na 
comisión, vaino traer sen 
negociar? E dixo si, e que se vai  
sentar despois de traelo? Claro, 
no mes de febrero, vai sentar 
antes? o día anterior do Pleno? 
Non o sei. Bo, o tema é, estamos a 
falar de Orzamentos de servizos 
sociais, que se aumentan un vinte 
por cento, de emprego un non sei 
cantos. A día de hoxe, cero 
patatero, non hai un euro, porque 
non están aprobados. Porque a 
prórroga do orzamento, que 
evidentemente é legal e preveo a 
normativa. Loxicamente, 
prorróganse automáticamente; 
ata aí chegamos, ata os do PP. 
Non é do orzamento do Partido 
Popular, o que se prorrogou é o 
gasto corrente e o gasto de 
persoal, nada máis. Nin os 
convenios, nin as infraestruturas 
para os barrios, non se aprobou, 
nin ningunha renda social, nin 
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para los barrios, no se ha 
aprobado, ni ninguna renta social, 
ni ningún plan de empleo, 
absolutamente nada. A día de hoy 
no tienen nada. Por eso deben 
negociar. Nosotros en agosto 
empezábamos a negociar el 
presupuesto entre nosotros y 
hablar, para ver partida por partida 
dónde se iba a destinar el dinero. 
Teníamos mayoría absoluta, sí 
señores, pero es que ustedes no la 
tienen, es que son diez y aquí 
somos veintisiete. Entonces tienen 
que negociar. De momento 
tenemos un espectáculo 
lamentable entre la Marea y el 
Partido Socialista, que están 
tirándose los trastos y están..., esto 
es una irresponsabilidad. Estamos 
viviendo un esperpento, que no se 
ha vivido jamás en la ciudad y 
aquí los gobiernos. Yo no sé si 
algún año, Paco Vázquez, no lo 
sé, aprobó algún presupuesto en 
marzo, no lo sé, pero teniendo 
mayoría absoluta, sabía que lo iba 
a aprobar y le podía decir a una 
entidad: tú no te preocupes que tu 
convenio está garantizado. Pero es 
que ustedes no. Le están diciendo 
a la gente que tiene sus convenios 
garantizados y es mentira, porque 
a día de hoy tienen cero. Es que 
no está aprobado el presupuesto. 
Por eso venía lo del modificativo. 
Vayan a las entidades tanto del 
Partido Socialista como a la 
Marea, vayan una a una y díganle, 
mire, no es nada urgente, es que 

ningún plan de emprego, 
absolutamente nada. A día de 
hoxe non teñen nada. Por iso 
deben negociar. Nós en agosto 
empezabamos a negociar o 
orzamento entre nós e falar, para 
ver partida por partida onde se ía 
destinar o diñeiro. Tiñamos 
maioría absoluta, si señores, pero 
é que vostedes non a teñen, é que 
son dez e aquí somos vinte e sete. 
Entón teñen que negociar. De 
momento temos un espectáculo 
lamentable entre a Marea e o 
Partido Socialista, que estánse a  
tirar os trastos e están…, isto é 
unha irresponsabilidade. Estamos 
a vivir un esperpento, que non se 
viviu xamais na cidade e aquí os 
gobernos. Eu non sei se algún 
ano, Paco Vázquez, non o sei, 
aprobou algún orzamento en 
marzo, non o sei, pero tendo 
maioría absoluta, sabía que o ía  
aprobar e podíalle dicir a unha 
entidade: ti non te preocupes que 
o teu convenio está garantido. 
Pero é que vostedes non. Están a 
dicirlle á xente que ten os seus 
convenios garantidos e é mentira, 
porque a día de hoxe teñen cero. 
É que non está aprobado o 
orzamento. Por iso viña o do 
modificativo. Vaian ás entidades 
tanto do Partido Socialista como 
á Marea, vaian unha a unha e 
díganlle, mire, non é nada 
urxente, é que non é urxente 
aprobar o voso convenio. Entón, 
prorrogar o Orzamento é unha 
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no es urgente aprobar vuestro 
convenio. Entonces, prorrogar el 
Presupuesto es una 
irresponsabilidad. La ciudad sigue 
paralizada, lo de las licencias que 
hablábamos antes. Ahora resulta 
que sobran arquitectos en 
Licencias porque ahora se ha 
marchado un arquitecto de 
Licencias. Unos van y otros 
vienen. Yo no entiendo nada. 
Trabajen, gestionen, se ha 
marchado un arquitecto de 
Licencias, bueno, se ha marchado 
un arquitecto de Urbanismo, de 
Licencias. Entonces, ni Becas 
USA, ni licencias, ni nada de 
nada. La ciudad paralizada, sin 
inversiones, sin convenios y sin 
presupuesto y en febrero lo va a 
traer. Lo ha oído todo el mundo. 
Ahora ya no es cosa mía, que yo 
escuché mal. A lo mejor era el 
caso, es que lo ha oído todo el 
mundo, lo van a traer en febrero, 
quedan diecinueve días. Menos, 
que tiene veintiocho o 
veintinueve. Bueno, nada más, 
gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Eu xa sei que a 
vostede este alcalde non lle gusta 
e este goberno municipal lle gusta 
menos, aínda. Supoño que o seu 
modelo será máis Rita Barberá, o 
goberno municipal de Valencia 
todo el imputado, ou 
evidentemente o seu modelo de 

irresponsabilidade. A cidade 
segue paralizada, o das licenzas 
que falabamos antes. Agora 
resulta que sobran arquitectos en 
Licenzas porque agora 
marchouse un arquitecto de 
Licenzas. Uns van e outros veñen. 
Eu non entendo nada. Traballen, 
xestionen, marchouse un 
arquitecto de Licenzas, bo, 
marchouse un arquitecto de 
Urbanismo, de Licenzas. Entón, 
nin Bolsas USA, nin licenzas, nin 
nada de nada. A cidade 
paralizada, sen investimentos, sen 
convenios e sen orzamento e en 
febreiro vaino  traer. Oíuno todo 
o mundo. Agora xa non é cousa 
miña, que eu escoite mal. Se 
cadra era o caso, é que o oíu todo 
o mundo, van traer en febreiro, 
quedan dezanove días. Menos, 
que ten vinte e oito ou vinte e 
nove. Bo, nada máis, grazas. 
 
 
 
 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Eu xa sei que a 
vostede este alcalde non lle gusta 
e este goberno municipal lle gusta 
menos, aínda. Supoño que o seu 
modelo será máis Rita Barberá, o 
goberno municipal de Valencia 
todo o imputado, ou 
evidentemente o seu modelo de 
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partido, que agora mesmo está 
sendo a súa sede, en Madrid, 
rexistrada pola Guardia Civil. 
 
Eu entendo que ese é o seu 
modelo e nós realmente sabemos 
a esencia do que é a importancia 
de ese orzamento. Traballamos, xa 
digo, desde o mes de agosto, 
setembro. Empezamos a traballar 
tamén nós internamente, non 
apareceron da nada os 
orzamentos, o día once de 
decembro cando llos pasamos ao 
Partido Socialista. Sabemos o que 
significa un orzamento, sabemos a 
necesidade. Nós non vamos 
mentíndolle ás organizacións da 
cidade, ás asociación, nin lles 
vamos creando alarma, 
enviándolles correos masivos 
dicindo que os seus convenios 
nunca van a ser aprobados. Nós 
intentamos facer as cousas o 
mellor que podemos, con realismo 
e sen enganar á xente, dicíndolle 
que temos, evidentemente a 
intención de aprobar os 
orzamentos; tiñamos esa folla de 
ruta que antes xa comentei, ás 
respostas da pregunta do BNG. 
Entendíamos que había unha base 
previa co Partido Socialista para 
negociar os orzamentos, como 
puidemos negociar as ordenanzas 
fiscais. Non estamos contentos, 
polo menos nós, co que ten 
pasado desde que o partido 
socialista decidiu levantarse da 
mesa das negociacións. Seguimos 

partido, que agora mesmo está 
sendo a súa sede, en Madrid, 
rexistrada pola Garda Civil. 
 
Eu entendo que ese é o seu 
modelo e nós realmente sabemos 
a esencia do que é a importancia 
de ese orzamento. Traballamos, 
xa digo, desde o mes de agosto, 
setembro. Empezamos a traballar 
tamén nós internamente, non 
apareceron da nada os 
orzamentos, o día once de 
decembro cando llos pasamos ao 
Partido Socialista. Sabemos o que 
significa un orzamento, sabemos 
a necesidade. Nós non imos 
mentíndolle ás organizacións da 
cidade, ás asociación, nin lles 
imos creando alarma, 
enviándolles correos masivos 
dicindo que os seus convenios 
nunca van ser aprobados. Nós 
intentamos facer as cousas o 
mellor que podemos, con realismo 
e sen enganar á xente, dicíndolle 
que temos, evidentemente a 
intención de aprobar os 
orzamentos; tiñamos esa folla de 
ruta que antes xa comentei, ás 
respostas da pregunta do BNG. 
Entendiamos que había unha base 
previa co Partido Socialista para 
negociar os orzamentos, como 
puidemos negociar as ordenanzas 
fiscais. Non estamos contentos, 
polo menos nós, co que ten 
pasado desde que o partido 
socialista decidiu levantarse da 
mesa das negociacións. Seguimos 
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agardando que o Partido Socialista 
retome as conversacións, que faga 
ese xesto, e non sei se hoxe 
puidemos ver algún xesto do 
Partido Socialista aquí, cando se 
discutiu sobre esa moción do 
modificativo. En todo caso, o 
tempo se acaba, evidentemente. 
Eu díxenllo o outro día, señora 
Gallego, díxenllo. Estaba o 
representante, o voceiro do 
Partido Socialista, estaba a 
voceira do Bloque Nacionalista 
Galego, que nos íamos sentar a 
falar con vostede, se hai visos de 
chegar a un acordo. Se son quince 
días máis, non hai problema. Xa 
vimos hoxe, falando das 
Ordenanzas de mercados, en que 
acaba cristalizando ese desexo do 
Partido Popular de negociar con 
Marea Atlántica. Xa o vimos. Se 
negocia, se chega a acordos, pero, 
ao final, decídese votar en contra, 
porque non lles gusta que se lles 
vexa mesturados con nós. Bueno, 
moi lexítimo. En todo caso, non 
moi útil para a cidade. Nós 
entendemos que a cidade necesita 
os orzamentos. Os orzamentos, no 
sentido no que estamos 
propoñendo e no sentido que 
entendíamos, que co Bloque 
Nacionalista Galego e o Partido 
Socialista podía haber contidos 
programáticos para sacalo. Con 
vostedes o vexo máis difícil pero, 
desde logo, non pensamos que 
teñan ningunha enfermidade que 
nos poidan contaxiar e, por tanto, 

agardando que o Partido 
Socialista retome as 
conversacións, que faga ese xesto, 
e non sei se hoxe puidemos ver 
algún xesto do Partido Socialista 
aquí, cando se discutiu sobre esa 
moción do modificativo. En todo 
caso, o tempo se acaba, 
evidentemente. Eu díxenllo o 
outro día, señora Gallego, 
díxenllo. Estaba o representante, 
o voceiro do Partido Socialista, 
estaba a voceira do Bloque 
Nacionalista Galego, que nos 
íamos sentar a falar con vostede, 
se hai visos de chegar a un 
acordo. Se son quince días máis, 
non hai problema. Xa vimos hoxe, 
falando das Ordenanzas de 
mercados, en que acaba 
cristalizando ese desexo do 
Partido Popular de negociar con 
Marea Atlántica. Xa o vimos. Se 
negocia, se chega a acordos, 
pero, ao final, decídese votar en 
contra, porque non lles gusta que 
se lles vexa mesturados con nós. 
Bo, moi lexítimo. En todo caso, 
non moi útil para a cidade. Nós 
entendemos que a cidade necesita 
os orzamentos. Os orzamentos, no 
sentido no que estamos 
propoñendo e no sentido que 
entendíamos, que co Bloque 
Nacionalista Galego e o Partido 
Socialista podía haber contidos 
programáticos para sacalo. Con 
vostedes o vexo máis difícil pero, 
desde logo, non pensamos que 
teñan ningunha enfermidade que 
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se vostedes queren chegar a 
acordos, nós estaremos sempre 
abertos a chegar a acordos. O que 
pasa, mentres non sexan de 
boquilla e sexan reais, e eses 
orzamentos foron os que 
elaboramos, os que temos 
preparados para levar a Pleno, se 
tivesemos garantías de sacalos e 
os que levaremos a Pleno, 
igualmente, aínda que exista 
cerrazón por parte das partes para 
non sacalos. A nosa intención, 
repito, señora Gallego, non se 
quede solo coas frases que a 
vostede lle gusta, quédese co 
contido xeral, que eu creo que as 
persoas intelixentes desta sala o 
están entendendo, que si hai 
posibilidades de negocialos, os 
negociaremos. A nosa intención é 
negocialos e senón, actuaremos 
con responsabilidade, como 
calquera goberno e os traeremos a 
Pleno igualmente. Eso é o que 
dixen e non esa frase que lin o 
outro día de “ya me dijo el 
Alcalde que nunca iban a negociar 
con nosotros”. Esa era a frase 
entre comiñas. Moi ben. 
 
 
3º.-Preguntas escritas 
 
Preguntas escritas presentadas 
por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego- 
Asembleas Abertas 
 
Primera.- Pregunta escrita 

nos poidan contaxiar e, por tanto, 
se vostedes queren chegar a 
acordos, nós estaremos sempre 
abertos a chegar a acordos. O 
que pasa, mentres non sexan de 
boquilla e sexan reais, e eses 
orzamentos foron os que 
elaboramos, os que temos 
preparados para levar a Pleno, se 
tivesemos garantías de sacalos e 
os que levaremos a Pleno, 
igualmente, aínda que exista 
cerrazón por parte das partes 
para non sacalos. A nosa 
intención, repito, señora Gallego, 
non se quede so coas frases que a 
vostede lle gusta, quédese co 
contido xeral, que eu creo que as 
persoas intelixentes desta sala o 
están entendendo, que se hai 
posibilidades de negocialos, os 
negociaremos. A nosa intención é 
negocialos e senón, actuaremos 
con responsabilidade, como 
calquera goberno e os traeremos 
a Pleno igualmente. Iso é o que 
dixen e non esa frase que lin o 
outro día de “ya me dijo el 
Alcalde que nunca iban a 
negociar con nosotros”. Esa era a 
frase entre comiñas. Moi ben. 
 
3º.-Preguntas escritas 
 
Preguntas escritas presentadas 
polo Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego- Asembleas 
Abertas 
 
Primeira.- Pregunta escrita sobre 
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sobre la actuación en el solar 
situado entre la calle de San 
Diego núm. 12 y el Camino de la 
Cubela núms. 17, 19. 
 
-O Goberno municipal é 
coñecedor desa proposta 
transmitida pola veciñanza? 
 
-Sen prexuízo do anterior, o 
Goberno municipal ten algunha 
proposta para os solares da rúa de 
San Diego 12 e Camiño da Cubela 
17, 19? De tela, que proposta 
sería? Esta proposta xa lle foi 
transmitida á veciñanza e 
colectivos asociativos da 
contorna? 
 
-O Goberno municipal vai facer 
caso ás demandas e 
reivindicacións da veciñanza e 
colectivos da zona que propoñían 
a creación dun parque urbano? De 
ser así, existe xa un proxecto e 
prazos de execución do mesmo? 
 
Segunda.- Pregunta escrita 
sobre el Molino de Agramela y 
su reconstrucción. 
 
-Que prazos se dá o Goberno 
municipal para rematar todos os 
estudos que indicou se están 
facendo, segundo se dixo diante 
da veciñanza da Agra, para 
proceder a realizar a reconstrución 
do muíño de Agramela? 
 
 

a actuación no solar situado 
entre a rúa de San Diego núm. 
12 e o Camiño da Cubela núm. 
17, 19. 
 
-O Goberno municipal é 
coñecedor desa proposta 
transmitida pola veciñanza? 
 
-Sen prexuízo do anterior, o 
Goberno municipal ten algunha 
proposta para os solares da rúa 
de San Diego 12 e Camiño da 
Cubela 17, 19? De tela, que 
proposta sería? Esta proposta xa 
lle foi transmitida á veciñanza e 
colectivos asociativos da 
contorna? 
 
-O Goberno municipal vai facer 
caso ás demandas e 
reivindicacións da veciñanza e 
colectivos da zona que propoñían 
a creación dun parque urbano? 
De ser así, existe xa un proxecto e 
prazos de execución do mesmo? 
 
Segunda.- Pregunta escrita sobre 
o Muíño de Agramela e a súa 
reconstrución. 
 
-Que prazos se dá o Goberno 
municipal para rematar todos os 
estudos que indicou se están 
facendo, segundo se dixo diante 
da veciñanza da Agra, para 
proceder a realizar a 
reconstrución do muíño de 
Agramela? 
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-Sabendo que desde hai anos 
existe unha proposta da veciñanza 
da Agra do Orzán de reconstruír o 
muíño no Campo da Burra, con 
quen vai a falar da reubicación do 
muíño de Agramela? Entende este 
Goberno municipal que existen 
outras ubicacións posíbeis? 
 
 
-É coñecedor o Goberno 
municipal que existe extensa 
documentación e bibliografía 
relacionada coa importancia e 
incidencia histórica dos muíños na 
zona da Agra do Orzán? Ten 
pensado o Goberno municipal 
aproveitar a reconstrución deste 
edificio singular para proceder a 
dar cumprida divulgación entre a 
veciñanza da Agra, en particular, 
e da cidade en xeral, deste 
importante aspecto da historia 
deste barrio? 
 
Tercera.- Pregunta escrita sobre 
la colocación de un seto en la 
entrada del garaje que hay a la 
altura  del número 16 de la calle 
Fragas do Eume. 
 
-O Goberno municipal deu 
traslado do rogo rexistrado polo 
Grupo Municipal do BNG á 
empresa que realizou as obras de 
acondicionamento? 
 
-Se non deu traslado, podería 
explicar as causas de por que non 
o fixo? 

-Sabendo que desde hai anos 
existe unha proposta da veciñanza 
da Agra do Orzán de reconstruír 
o muíño no Campo da Burra, con 
quen vai a falar da reubicación 
do muíño de Agramela? Entende 
este Goberno municipal que 
existen outras ubicacións 
posíbeis? 
 
-É coñecedor o Goberno 
municipal que existe extensa 
documentación e bibliografía 
relacionada coa importancia e 
incidencia histórica dos muíños 
na zona da Agra do Orzán? Ten 
pensado o Goberno municipal 
aproveitar a reconstrución deste 
edificio singular para proceder a 
dar cumprida divulgación entre a 
veciñanza da Agra, en particular, 
e da cidade en xeral, deste 
importante aspecto da historia 
deste barrio? 
 
Terceira.- Pregunta escrita sobre 
a colocación dun sebe na entrada 
do garaxe que hai á altura do 
número 16 da rúa Fragas do 
Eume. 
 
-O Goberno municipal deu 
traslado do rogo rexistrado polo 
Grupo Municipal do BNG á 
empresa que realizou as obras de 
acondicionamento? 
 
-Se non deu traslado, podería 
explicar as causas de por que non 
o fixo? 
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-Se deu, podería informar a este 
grupo municipal por que non se 
realizou a actuación solicitada? 
Solicitará explicacións á empresa 
encargada da obra? 
 
-En todo caso, ante o evidente 
risco que supón manter este 
acceso para vehículos sen unha 
separación coa zona para peóns 
ademais de incumprir o acordo de 
cesión aprobado polas 
comunidades de veciños destes 
edificios, o Goberno municipal 
ten pensado realizar algunha 
actuación para corrixir esta 
situación? Con que prazos? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
el desplazamiento de Daniel 
Díaz Grandío a Madrid el 1 de 
octubre de 2015. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Daniel Díaz 
Grandío a Madrid o 1 de outubro 
de 2015? 
 
-Que conclusións sacou Daniel 
Díaz Grandío das reunións 
mantidas e demais actividades 
relacionadas co motivo do 
desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
 Quinta.- Pregunta escrita sobre 
el desplazamiento de Daniel 

-Se deu, podería informar a este 
grupo municipal por que non se 
realizou a actuación solicitada? 
Solicitará explicacións á empresa 
encargada da obra? 
 
-En todo caso, ante o evidente 
risco que supón manter este 
acceso para vehículos sen unha 
separación coa zona para peóns 
ademais de incumprir o acordo de 
cesión aprobado polas 
comunidades de veciños destes 
edificios, o Goberno municipal 
ten pensado realizar algunha 
actuación para corrixir esta 
situación? Con que prazos? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre o 
desprazamento de Daniel Díaz 
Grandío a Madrid o 1 de octubro 
de 2015. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Daniel Díaz 
Grandío a Madrid o 1 de outubro 
de 2015? 
 
-Que conclusións sacou Daniel 
Díaz Grandío das reunións 
mantidas e demais actividades 
relacionadas co motivo do 
desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre o 
desprazamento de Daniel Díaz 
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Díaz Grandío a Barcelona el 16 
de octubre de 2015. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Daniel Díaz 
Grandío o 16 de outubro de 2015? 
 
 
-Que conclusións sacou Daniel 
Díaz Grandío das reunións 
mantidas e demais actividades 
relacionadas co motivo do 
desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre el 
desplazamiento de Daniel Díaz 
Grandío a Murcia los días 22 y 
23 de octubre de 2015. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Daniel Díaz 
Grandío a Murcia o 22 e 23 de 
outubro de 2015? 
 
-Que conclusións sacou Daniel 
Díaz Grandío das reunións 
mantidas e demais actividades 
relacionadas co motivo do 
desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Séptima.- Pregunta escrita 
sobre el desplazamiento a 

Grandío a Barcelona o 16 de 
outubro de 2015. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Daniel Díaz 
Grandío o 16 de outubro de 
2015? 
 
-Que conclusións sacou Daniel 
Díaz Grandío das reunións 
mantidas e demais actividades 
relacionadas co motivo do 
desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre o 
desprazamento de Daniel Díaz 
Grandío a Murcia os días 22 e 23 
de outubro de 2015. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Daniel Díaz 
Grandío a Murcia o 22 e 23 de 
outubro de 2015? 
 
-Que conclusións sacou Daniel 
Díaz Grandío das reunións 
mantidas e demais actividades 
relacionadas co motivo do 
desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Sétima.- Pregunta escrita sobre o 
desprazamento a Barcelona os 
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Barcelona los días 18, 19 y 20 de 
noviembre de 2015. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de María García 
Gómez a Barcelona os días 18, 19 
e 20 de novembro de 2015? 
 
-Que conclusións sacou María 
García Gómez das reunións 
mantidas e demais actividades 
relacionadas co motivo do 
desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Octava.- Pregunta escrita sobre 
el desplazamiento Milán y 
Treviso los días 25, 26 y 27 de 
noviembre de 2015. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de María García 
Gómez a Milán e Treviso os días 
25, 26 e 27 de novembro de 2015? 
 
-Que conclusións sacou María 
García Gómez das reunións 
mantidas e demais actividades 
relacionadas co motivo do 
desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Novena.- Pregunta escrita sobre 
desplazamiento para asistir a la 

días 18, 19 e 20 de novembro de 
2015. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de María García 
Gómez a Barcelona os días 18, 19 
e 20 de novembro de 2015? 
 
-Que conclusións sacou María 
García Gómez das reunións 
mantidas e demais actividades 
relacionadas co motivo do 
desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Oitava.- Pregunta escrita sobre o 
desprazamento a Milán e Treviso 
os días 25, 26 e 27 de novembro 
de 2015. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de María García 
Gómez a Milán e Treviso os días 
25, 26 e 27 de novembro de 2015? 
 
-Que conclusións sacou María 
García Gómez das reunións 
mantidas e demais actividades 
relacionadas co motivo do 
desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Novena.- Pregunta escrita sobre 
desprazamento para asistir á 
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sesión de Networking 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Claudia Delso 
Carreira a Lisboa o 22 de outubro 
de 2015? 
 
-Que conclusións sacou Claudia 
Delso das reunións mantidas e 
demais actividades relacionadas 
co motivo do desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Décima.- Pregunta escrita sobre 
desplazamiento de Claudia 
Delso Carreira a Madrid los 
días 29 y 30 de julio de 2015. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Claudia Delso 
Carreira a Madrid o 29 e 30 de 
xullo de 2015? 
 
-Que conclusións sacou Claudia 
Delso das reunións mantidas e 
demais actividades relacionadas 
co motivo do desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Décima primera.- Pregunta 
escrita sobre  desplazamiento de 
Silvia Cameán a Barcelona los 
días 2 y 3 de noviembre de 2015. 
 

sesión de Networking 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Claudia Delso 
Carreira a Lisboa o 22 de 
outubro de 2015? 
 
-Que conclusións sacou Claudia 
Delso das reunións mantidas e 
demais actividades relacionadas 
co motivo do desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Décima.- Pregunta escrita sobre 
desprazamento de Claudia Delso 
Carreira a Madrid os días 29 e 
30 de xullo de 2015. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Claudia Delso 
Carreira a Madrid o 29 e 30 de 
xullo de 2015? 
 
-Que conclusións sacou Claudia 
Delso das reunións mantidas e 
demais actividades relacionadas 
co motivo do desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Décima primeira.- Pregunta 
escrita sobre desprazamento de 
Silvia Cameán a Barcelona os 
días 2 e 3 de novembro de 2015. 
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-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Silvia Cameán 
Calvete a Barcelona o 2 e 3 de 
novembro de 2015? 
 
-Que conclusións sacou Silvia 
Cameán Calvete das reunións 
mantidas e demais actividades 
relacionadas co motivo do 
desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Décimo segunda.- Pregunta 
escrita sobre desplazamiento de 
Rocío Fraga Sáenz a Barcelona 
los días 4 y 5 de septiembre de 
2015. 
 
Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Rocío Fraga 
Sáenz a Barcelona o 4 e 5 de 
setembro de 2015? 
 
Que conclusións sacou Rocío 
Fraga das reunións mantidas e 
demais actividades relacionadas 
co motivo do desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Décimo tercera.- Pregunta 
escrita sobre desplazamiento de 
Xiao Varela Gómez a Barcelona 
los días 4 y 5 de septiembre de 
2015. 

-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Silvia Cameán 
Calvete a Barcelona o 2 e 3 de 
novembro de 2015? 
 
-Que conclusións sacou Silvia 
Cameán Calvete das reunións 
mantidas e demais actividades 
relacionadas co motivo do 
desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Décimo segunda.- Pregunta 
escrita sobre desprazamento de 
Rocío Fraga Sáenz a Barcelona 
os días 4 e 5 de setembro de 
2015. 
 
Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Rocío Fraga 
Sáenz a Barcelona o 4 e 5 de 
setembro de 2015? 
 
Que conclusións sacou Rocío 
Fraga das reunións mantidas e 
demais actividades relacionadas 
co motivo do desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Décimo terceira.- Pregunta 
escrita sobre desprazamento de 
Xiao Varela Gómez a Barcelona 
os días 4 e 5 de setembro de 
2015. 
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-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Xiao Varela 
Gómez a Barcelona o 4 e 5 de 
setembro de 2015? 
 
-Que conclusións sacou Xiao 
Varela das reunións mantidas e 
demais actividades relacionadas 
co motivo do desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Décimo cuarta.- Pregunta 
escrita sobre desplazamiento de 
Claudia Delso Carreira a 
Barcelona el 4 y 5 de septiembre 
de 2015. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Claudia Delso 
Carreira a Barcelona o 4 e 5 de 
setembro de 2015? 
 
-Que conclusións sacou Claudia 
Delso das reunións mantidas e 
demais actividades relacionadas 
co motivo do desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Décimo quinta.- Pregunta 
escrita sobre desplazamiento de 
Rocío Fraga a Madrid los días 
6, 7 y 8 de noviembre. 
 
-Que interese ten para a cidade o 

-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Xiao Varela 
Gómez a Barcelona o 4 e 5 de 
setembro de 2015? 
 
-Que conclusións sacou Xiao 
Varela das reunións mantidas e 
demais actividades relacionadas 
co motivo do desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Décimo  cuarta.- Pregunta 
escrita sobre  desprazamento de 
Claudia Delso Carreira a 
Barcelona o 4 e 5 de setembro de 
2015. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Claudia Delso 
Carreira a Barcelona o 4 e 5 de 
setembro de 2015? 
 
-Que conclusións sacou Claudia 
Delso das reunións mantidas e 
demais actividades relacionadas 
co motivo do desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Décimo quinta.- Pregunta escrita 
sobre desprazamento de Rocío 
Fraga a Madrid os días 6, 7 e 8 
de novembro. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
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desprazamento de Rocío Fraga 
Sáenz a Madrid os días 6, 7 e 8 de 
novembro? 
 
-Que conclusións sacou Rocío 
Fraga das reunións mantidas e 
demais actividades relacionadas 
co motivo deste desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Décimo sexta.- Pregunta escrita 
sobre desplazamiento de Rocío 
Fraga Sáenz al Parlamento 
Europeo. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Rocío Fraga 
Sáenz ao Parlamento Europeo os 
días 17,18 e 19 de novembro de 
2015? 
 
-Que conclusións sacou Rocío 
Fraga das reunións mantidas e 
demais actividades relacionadas 
co motivo do seu desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Décimo séptima.- Pregunta 
escrita sobre desplazamiento de 
Claudia Delso a Logroño. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Claudia Delso 
Carreira a Logroño os días 14 e 15 

desprazamento de Rocío Fraga 
Sáenz a Madrid os días 6, 7 e 8 de 
novembro? 
 
-Que conclusións sacou Rocío 
Fraga das reunións mantidas e 
demais actividades relacionadas 
co motivo deste desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Décimo sexta.- Pregunta escrita 
sobre desprazamento de Rocío 
Fraga Sáenz ao Parlamento 
Europeo. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Rocío Fraga 
Sáenz ao Parlamento Europeo os 
días 17,18 e 19 de novembro de 
2015? 
 
-Que conclusións sacou Rocío 
Fraga das reunións mantidas e 
demais actividades relacionadas 
co motivo do seu desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Décimo sétima.- Pregunta escrita 
sobre desprazamento de Claudia 
Delso a Logroño. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Claudia Delso 
Carreira a Logroño os días 14 e 
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de setembro de 2015? 
 
-Que conclusións sacou Claudia 
Delso das reunións mantidas e 
demais actividades relacionadas 
co motivo deste desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Décimo octava.- Pregunta 
escrita desplazamiento de 
Daniel Díaz Grandío a Murcia 
el 22 y 23 de octubre de 2015. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Daniel Díaz 
Grandío a Murcia a o 22 e 23 de 
outubro de 2015? 
 
-Que conclusións sacou Daniel 
Díaz Grandío das reunións 
mantidas e demais actividades 
relacionadas co motivo do 
desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusions nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Preguntas escritas presentadas 
por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
Primera.- Pregunta escrita 
sobre la participación 
ciudadana en los Plenos. 
 

15 de setembro de 2015? 
 
-Que conclusións sacou Claudia 
Delso das reunións mantidas e 
demais actividades relacionadas 
co motivo deste desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusións nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Décimo oitava.- Pregunta escrita 
sobre desprazamento de Daniel 
Díaz Grandío a Murcia o 22 e 23 
de outubro de 2015. 
 
-Que interese ten para a cidade o 
desprazamento de Daniel Díaz 
Grandío a Murcia a o 22 e 23 de 
outubro de 2015? 
 
-Que conclusións sacou Daniel 
Díaz Grandío das reunións 
mantidas e demais actividades 
relacionadas co motivo do 
desprazamento? 
 
-Como se van aplicar estas 
conclusions nas áreas de xestión 
da súa responsabilidade? 
 
Preguntas escritas presentadas 
polo Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
 
Primeira.- Pregunta escrita sobre 
a participación cidadá nos 
Plenos. 
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1.-¿Qué acciones concretas ha 
adoptado el gobierno municipal en 
respuesta a las preguntas y ruegos 
formulados por los ciudadanos 
durante sus intervenciones en los 
Plenos? 
 
2.-¿Puede concretar una por una la 
respuesta concreta, las acciones 
concretas adoptadas por el 
gobierno a cada una de las 
peticiones ciudadanas, toda vez 
que ya han transcurrido meses 
suficientes para conocer la 
utilidad de este modelo de 
participación? 
 
Segunda.- Pregunta escrita 
sobre locales asociativos. 
 
1.-¿Cómo piensa solucionar el 
gobierno de la Marea la petición 
de locales para las asociaciones 
sin ánimo de lucro que trabajan en 
el ámbito sanitario? 
 
2.-¿Tiene algunas propuestas, en 
qué consisten, cuándo las llevará a 
cabo? 
 
Tercera.- Pregunta escrita sobre 
la presencia en Fitur. 
 
1.-¿Qué propuestas turísticas llevó 
el gobierno municipal a Fitur? 
 
2.-¿Hizo promoción en Fitur del 
San Juan, de la Torre de Hércules, 
de la Copa del Rey de 
Baloncesto? 

1.-Que accións concretas adoptou 
o goberno municipal en resposta 
ás preguntas e rogos formulados 
polos cidadáns durante as súas 
intervencións nos Plenos? 
 
 
2.-Pode concretar unha por unha 
a resposta concreta, as accións 
concretas adoptadas polo 
goberno a cada unha das 
peticións cidadás, toda vez que xa 
transcorreron meses suficientes 
para coñecer a utilidade deste 
modelo de participación? 
 
 
Segunda.- Pregunta escrita sobre 
locais asociativos. 
 
1.-Como pensa solucionar o 
goberno da Marea a petición de 
locais para as asociacións sen 
ánimo de lucro que traballan no 
ámbito sanitario? 
 
2.-Ten algunhas propostas, en que 
consisten, cando as levará a 
cabo? 
 
Terceira.- Pregunta escrita sobre 
a presenza en Fitur. 
 
1.-Que propostas turísticas levou 
o goberno municipal a Fitur? 
 
2.-Fixo promoción en Fitur do 
San Juan, da Torre de Hércules, 
da Copa del Rey de Baloncesto? 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 345 - 
 

 
 

3.-En caso contrario, puede 
explicar ¿por qué no se 
promociona la fiesta de interés 
turístico internacional, el faro 
Patrimonio de la Humanidad y 
uno de los eventos deportivos más 
importantes que tienen lugar en 
España? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
el cumplimiento del horario e 
insonorización en la hostelería. 
 
1.-¿Qué medidas ha adoptado el 
gobierno municipal para 
garantizar el cumplimiento de los 
horarios en hostelería, así como la 
insonorización de estos 
establecimientos? 
 
2.-¿Cuántas sanciones ha 
impuesto por incumplimiento de 
horarios en los últimos siete 
meses y en qué han consistido las 
sanciones? 
 
3.-¿Cuántas sanciones ha 
impuesto por incumplimiento de 
insonorización y en qué han 
consistido las sanciones en los 
últimos siete meses? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
campañas caninas. 
 
1.-¿Tiene previsto realizar alguna 
campaña de sensibilización en el 
respeto a los animales 
domésticos? 
 

3.-En caso contrario, pode 
explicar por que non se 
promociona a festa de interese 
turístico internacional, o faro 
Patrimonio da Humanidade e un 
dos eventos deportivos máis 
importantes que teñen lugar en 
España? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre o 
cumprimento do horario e 
insonorización na hostalería. 
 
1.-Que medidas adoptou o 
goberno municipal para garantir 
o cumprimento dos horarios en 
hostalería, así como a 
insonorización destes 
establecementos? 
 
2.-Cantas sancións impuxo por 
incumprimento de horarios no 
últimos sete meses e en que 
consistiron as sancións? 
 
 
3.-Cantas sancións impuxo por 
incumprimento de insonorización 
e en que consistiron as sancións 
no últimos sete meses? 
 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
campañas caninas. 
 
1.-Ten previsto realizar algunha 
campaña de sensibilización no 
respecto aos animais domésticos? 
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2.-Si es así, ¿en qué consistirá la 
campaña y cuáles son sus 
principales características? 
 
3.-Respecto a los excrementos de 
perros en la vía pública, ¿tiene 
previsto realizar alguna campaña 
de concienciación y limpieza? 
 
4.-¿Cuántas denuncias se han 
tramitado por esta cuestión en los 
últimos siete meses? 
 
5.-¿Piensa reforzar el servicio de 
limpieza y la vigilancia para evitar 
estas situaciones? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre la 
situación del Registro 
Municipal. 
 
1.-¿Cuáles son las dificultades 
técnicas que obligan a cerrar estos 
registros un día sí y otro no? 
 
 
2.-¿Por qué no se ha informado a 
la ciudadanía de que durante las 
Navidades estos registros 
permanecían cerrados a efectos de 
Padrón? 
 
3.-¿Por qué el registro del Ágora 
no está dibujado en la RPT? 
 
4.-¿Por qué no se proporciona 
siquiera información básica sobre 
los trámites de padrón puesto que 
eso ni implica ninguna operación 
técnica? 

2.-Se é así, en que consistirá a 
campaña e cales son os seus 
principais características? 
 
3.-Respecto dos excrementos de 
cans na vía pública, ten previsto 
realizar algunha campaña de 
concienciación e limpeza? 
 
4.-Cantas denuncias se 
tramitaron por esta cuestión no 
últimos sete meses? 
 
5.-Pensa reforzar o servizo de 
limpeza e a vixilancia para evitar 
estas situacións? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre a 
situación do Rexistro Municipal. 
 
 
1.-Cales son as dificultades 
técnicas que obrigan a pechar 
estes rexistros un día si e outro 
non? 
 
2.-Por que non se informou á 
cidadanía de que durante o Nadal 
estes rexistros permanecían 
pechados para efectos de 
Padrón? 
 
3.-Por que o rexistro do Ágora 
non está debuxado na RPT? 
 
4.-Por que non se proporciona 
sequera información básica sobre 
os trámites de padrón posto que 
iso nin implica ningunha 
operación técnica? 
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5.-En Navidades hubo numerosas 
quejas de ciudadanos por las colas 
que llegaban a la puerta del 
registro de María Pita con más de 
una hora de espera ¿por qué no se 
realizó la previsión de personal 
para atender esta amplia 
demanda? Era perfectamente 
previsible porque en vacaciones 
siempre hay más volumen de 
solicitudes de diferentes trámites 
de padrón y más en este caso 
sabiendo que estaban cerrados los 
registros de Ágora y María Pita. 
 
6.-¿Por qué a día de hoy siguen 
produciéndose este cierre sin 
explicación de la atención en los 
registros sobre Padrón (el Fórum 
no ha atendido esta semana). 
 
7.-¿Por qué en la página web y en 
el 010 no se actualiza esa 
información y se remite a los 
ciudadanos a los tres registros 
cuando se sabe que no funcionan? 
 
8.-¿Por qué en las cartas que se 
envían sobre estos trámites a los 
ciudadanos siguen figurando 
como lugares de entrega de 
documentación los 3 registros y 
cuando llegan los ciudadanos a 
Fórum y/o Ágora los mandan a 
María Pita? 
 
Séptima.- Pregunta escrita 
sobre la ORA. 
 
1.-¿Con los nuevos parquímetros 

5.-En Nadal houbo numerosas 
queixas de cidadáns polas colas 
que chegaban á porta do rexistro 
de María Pita con máis dunha 
hora de espera por que non se 
realizou a previsión de persoal 
para atender esta ampla 
demanda? Era perfectamente 
previsible porque en vacacións 
sempre hai máis volume de 
solicitudes de diferentes trámites 
de padrón e máis neste caso 
sabendo que estaban pechados os 
rexistros de Ágora e María Pita. 
 
6.-Por que a día de hoxe seguen 
producíndose este peche sen 
explicación da atención nos 
rexistros sobre Padrón (o Fórum 
non atendeu esta semana). 
 
7.-Por que na páxina web e no 
010 non se actualiza esa 
información e se remite aos 
cidadáns aos tres rexistros cando 
se sabe que non funcionan? 
 
8.-Por que nas cartas que se 
envían sobre estes trámites aos 
cidadáns seguen figurando como 
lugares de entrega de 
documentación os 3 rexistros e 
cando chegan os cidadáns a 
Fórum e/o Ágora os mandan a 
María Pita? 
 
Sétima.- Pregunta escrita sobre a 
ORA. 
 
1.-Cos novos parquímetros da 
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de la ORA es posible pagar con la 
tarjeta Millennium? 
 
2.-¿Cómo garantiza la nueva 
empresa la Ley de protección de 
Datos? 
 
3.-¿En caso de que no se pueda 
pagar con la terjeta Millennium, 
están previstos los mecanismos 
para reembolsar el dinero del 
monedero a los usuarios? 
 
Preguntas escritas presentadas 
por el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) 
 
Primera.- Pregunta escrita 
sobre el Túnel de la Marina. 
 
1.-¿Qué contrato o contratos han 
firmado para el mantenimiento del 
túnel de la Marina y María Pita? 
 
2.-¿Cuál fue el procedimiento de 
licitación? 
 
3.-¿Qué empresa-s son las 
adjudicatarias y cuál es el importe 
de cada contrato en caso de que 
haya más de uno? 
 
4.-En caso de no existir contratos, 
¿cuántas facturas han sido 
presentadas al respecto, con qué 
importes y qué empresa o 
empresas? 
 
Segunda.- Pregunta escrita 
sobre el viaje a China. 

ORA é posible pagar coa tarxeta 
Millennium? 
 
2.-Como garante a nova empresa 
a Lei de protección de Datos? 
 
 
3.-No caso de que non se poida 
pagar coa terjeta Millennium, 
están previstos os mecanismos 
para reembolsar o diñeiro do 
moedeiro aos usuarios? 
 
Preguntas escritas presentadas 
polo Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) 
 
Primeira.- Pregunta escrita sobre 
o Túnel da Mariña. 
 
1.-Que contrato ou contratos 
asinaron para o mantemento do 
túnel da Mariña e María Pita? 
 
2.-Cal foi o procedemento de 
licitación? 
 
3.-Que empresa-s son as 
adxudicatarias e cal é o importe 
de cada contrato no caso de que 
haxa máis dun? 
 
4.-En caso de non existir 
contratos, cantas facturas foron 
presentadas ao respecto, con que 
importes e que empresa ou 
empresas? 
 
Segunda.- Pregunta escrita sobre 
a viaxe a China. 
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1.-¿Cuál ha sido el coste del 
billete de avión y quién lo pagó? 
 
2.-¿Cuál ha sido el coste del hotel 
y quién lo pagó? 
 
Tercera.- Pregunta escrita sobre 
el Coliseum. 
 
1.-¿Qué contrato o contratos de 
obras han firmado para el 
Coliseum? 
 
2.-¿Cuál fue el procedimiento de 
licitación? 
 
3.-Qué empresa-s son las 
adjudicatarias y cuál es el importe 
de cada contrato en caso de que 
haya más de uno? 
 
4.-¿Cuáles corresponden al IMCE 
y cuáles a otras concejalías? 
 
5.-En caso de no existir contratos, 
¿cuántas facturas han sido 
presentadas al respecto, con qué 
importes y qué empresa o 
empresas? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
procedimientos sancionadores. 
 
1.-¿Cuántos procedimientos 
sancionadores por incumplimiento 
de ordenanzas municipales o de 
leyes autonómicas o estatales se 
han abierto desde el 13 de junio 
de 2015, desglosados por tipo de 
infracción? 

1.-Cal foi o custo do billete de 
avión e quen o pagou? 
 
2.-Cal foi o custo do hotel e quen 
o pagou? 
 
Terceira.- Pregunta escrita sobre 
o Coliseum. 
 
1.-Que contrato ou contratos de 
obras asinaron para o Coliseum? 
 
 
2.-Cal foi o procedemento de 
licitación? 
 
3.-Que empresa-s son as 
adxudicatarias e cal é o importe 
de cada contrato no caso de que 
haxa máis dun? 
 
4.-Cales corresponden ao IMCE e 
cales a outras concellerías? 
 
5.-En caso de non existir 
contratos, cantas facturas foron 
presentadas ao respecto, con que 
importes e que empresa ou 
empresas? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
procedementos sancionadores. 
 
1.-Cantos procedementos 
sancionadores por incumprimento 
de ordenanzas municipais ou de 
leis autonómicas ou estatais se 
abriron desde o 13 de xuño de 
2015, desagregados por tipo de 
infracción? 
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2.-¿Cuántos se han tramitado, 
desglosados por tipo de 
infracción? 
 
3.-¿Cuántos se han resuelto, 
desglosados por tipo de 
infracción? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
el Presupuesto Municipal 2015. 
 
1.-¿Cuál era el estado de 
ejecución a 31 de diciembre de 
2015, desglosado por capítulos de 
ingresos y gastos, del presupuesto 
municipal? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre 
medios materiales. 
 
1.-¿Cuántos concejales disponen 
de teléfono móvil corporativo y en 
qué fecha se les facilitó? 
 
2.-¿Cuántos directores de Área 
disponen de teléfono móvil 
corporativo y en qué fecha se les 
facilitó? 
 
3.-¿Cuántos asesores (personal 
eventual) disponen de teléfono 
móvil corporativo y en qué fecha 
se les facilitó? 
 
4.-¿Cuántos concejales disponen 
de tablet y/o ordenador portátil 
municipales y en qué fecha se les 
facilitó? 
 
5.-Cuántos directores de Área 

2.-Cantos se tramitaron, 
desagregados por tipo de 
infracción? 
 
3.-Cantos se resolveron, 
desagregados por tipo de 
infracción? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre o 
Orzamento Municipal 2015. 
 
1.-Cal era o estado de execución 
a 31 de decembro de 2015, 
desagregado por capítulos de 
ingresos e gastos, do orzamento 
municipal? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre 
medios materiais. 
 
1.-Cantos concelleiros dispoñen 
de teléfono móbil corporativo e en 
que data se lles facilitou? 
 
2.-Cantos directores de Área 
dispoñen de teléfono móbil 
corporativo e en que data se lles 
faciliou? 
 
3.-Cantos asesores (persoal 
eventual) dispoñen de teléfono 
móbil corporativo e en que datase 
lles facilitou? 
 
4.-Cantos concelleiros dispoñen 
de tablet e/ou ordenador portátil 
municipais e en que data se lles 
facilitou? 
 
5.-Cantos directores de Área 
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disponen de tablet y /o ordenador 
portátil municipales y en qué 
fecha se les facilitó? 
 
6.-¿Cuántos asesores (personal 
eventual) disponen de tablet y/o 
ordenador portátil municipales y 
qué fecha se les facilitó el mismo? 
 
 
Séptima.- Pregunta escrita 
sobre tramitación urbanística. 
 
1.-¿Cuál es la relación nominal de 
las solicitudes de licencias de 
actividad económica y de 
edificación que hayan sido 
presentadas antes del 1 de agosto 
de 2015 y se encuentran aún 
pendientes de resolución? ¿Cuáles 
son los motivos de la demora?  
 
5º.-Ruegos 
 
Ruego oral presentado por el 
Grupo Municipal del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
Presidencia 
 
A continuación, rogo oral do 
Partido Socialista sobre 
mantemento da temporada lírica 
coruñesa. Señora Barcón? 
 
Primero.-Ruego oral sobre el 
Mantenimiento de la 
Temporada Lírica Coruñesa. 
 
 

dispoñen de tablet e /ou 
ordenador portátil municipais e 
en que data se lles facilitou? 
 
6.-Cantos asesores (persoal 
eventual) dispoñen de tablet e/ou 
ordenador portátil municipais e 
que data se lles facilitou o 
mesmo? 
 
Sétima.- Pregunta escrita sobre 
tramitación urbanística. 
 
1.-Cal é a relación nominal das 
solicitudes de licenzas de 
actividade económica e de 
edificación que fosen presentadas 
antes do 1 de agosto de 2015 e se 
atopan aínda pendentes de 
resolución? Cales son os motivos 
da demora? 
 
5º.-Rogos 
 
Rogo oral presentado polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Presidencia 
 
A continuación, rogo oral do 
Partido Socialista sobre 
mantemento da tempada lírica 
coruñesa. Señora Barcón? 
 
Primeiro.-Rogo oral sobre o 
Mantemento da Tempada Lírica 
Coruñesa. 
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Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias, señor alcalde. 
 
El Grupo Municipal Socialista 
presenta el siguiente ruego oral: 
 
1º.-Instar al Gobierno municipal a 
reunir con carácter urgente al 
Consorcio de la Música con el 
objeto de planificar y aprobar los 
eventos correspondientes a los 
meses de abril, mayo y junio de la 
Temporada Lírica, ajustándolos a 
las posibilidades actuales pero 
evitando la anulación completa de 
la Temporada, tal y como han 
pedido los intérpretes. Esta 
“reprogramación” evitaría el 
gravísimo perjuicio a la 
reputación de la ciudad en el 
ámbito de la lírica internacional 
que conlleva la anulación 
completa. 
 
2º.-Instar al Gobierno municipal y 
a las instituciones que forman 
parte del Consorcio a concretar el 
presupuesto del mismo del 
próximo año, incluido el dedicado 
a la Temporada Lírica, evitando 
cualquier duda sobre su 
continuidad y planificando de 
inmediato los eventos de la 
Temporada 2016-2017. 
 
3º.-Instar al Gobierno municipal, 
como principal interesado en el 
mantenimiento de la Temporada 
Lírica y de la temporada de la 

Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
O Grupo Municipal Socialista 
presenta o seguinte rogo oral: 
 
1º.-Instar ao Goberno municipal a 
reunir con carácter urxente ao 
Consorcio da Música co obxecto 
de planificar e aprobar os eventos 
correspondentes aos meses de 
abril, maio e xuño da Tempada 
Lírica, axustándoos ás 
posibilidades actuais pero 
evitando a anulación completa da 
Tempada, tal e como pediron os 
intérpretes. Esta 
“reprogramación” evitaría o 
gravísimo prexuízo á reputación 
da cidade no ámbito da lírica 
internacional que leva a 
anulación completa. 
 
 
2º.-Instar ao Goberno municipal e 
ás institucións que forman parte 
do Consorcio para concretar o 
orzamento do mesmo do próximo 
ano, incluído o dedicado á 
Tempada Lírica, evitando 
calquera dúbida sobre a súa 
continuidade e planificando de 
inmediato os eventos da Tempada 
2016-2017. 
 
3º.-Instar ao Goberno municipal, 
como principal interesado no 
mantemento da Tempada Lírica e 
da tempada da Orquesta 
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Orquesta Sinfónica de Galicia, así 
como de la calidad de ambas, a 
promocionar la programación 
musical de la ciudad como una 
parte singular de nuestra marca 
Coruña y negociar con la 
Administración central un apoyo 
económico más importante para 
ambos eventos. 
 
4º.-Instar al Gobierno municipal a 
poner en marcha una propuesta 
turística Coruña Clásica, 
vinculada a la temporada de la 
Orquesta Sinfónica de Galicia y a 
la Temporada Lírica, que utilice la 
música como uno de los atractivos 
para un turismo de calidad. 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón.  
 
Ruego escrito presentado por el 
Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas 
 
Primero.- Ruego escrito sobre la 
recolocación de un contenedor 
de ropa en la zona del 
Ventorrillo. 
 
-Que se recoloque este contedor 
de xeito que se respecten os 
“elementos de mobilidade” e se 
protexa o acceso axeitado das 
persoas con mobilidade reducida. 
Do mesmo xeito, tamén se solicita 

Sinfónica de Galicia, así como da 
calidade de ambas, a 
promocionar a programación 
musical da cidade como unha 
parte singular da nosa marca 
Coruña e negociar coa 
Administración central un apoio 
económico máis importante para 
ambos eventos. 
 
4º.-Instar ao Goberno municipal a 
poñer en marcha unha proposta 
turística Coruña Clásica, 
vinculada á tempada da Orquesta 
Sinfónica de Galicia e á Tempada 
Lírica, que utilice a música como 
un dos atractivos para un turismo 
de calidade. Grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón.  
 
Rogo escrito presentado polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas 
 
Primeiro.- Rogo escrito sobre a 
recolocación dun contedor de 
roupa na zona do Ventorrillo. 
 
 
-Que se recoloque este contedor 
de xeito que se respecten os 
“elementos de mobilidade” e se 
protexa o acceso axeitado das 
persoas con mobilidade reducida. 
Do mesmo xeito, tamén se solicita 
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que se vixíe e se inspeccione, de 
aquí en diante, a colocación 
destes, e de calquera outro 
elemento de colocación non fixa, 
nas beirarrúas da nosa cidade para 
garantir a accesibilidade universal 
no espazo público. 
 
No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las veintidós horas 
y quince minutos, por la 
Presidencia se levanta la sesión, 
redactándose la presente acta que 
firman y autorizan la Alcaldía 
Presidencia y el Secretario 
General; todo ello en conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 
110.2 del Real Decreto 2568/86, 
de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales.  

que se vixíe e se inspeccione, de 
aquí en diante, a colocación 
destes, e de calquera outro 
elemento de colocación non fixa, 
nas beirarrúas da nosa cidade 
para garantir a accesibilidade 
universal no espazo público. 
 
Ó non haber máis asuntos que 
tratar, e ás vinte e dúas horas e 
quince minutos, a presidencia 
remata a sesión, e redáctase a 
presente acta que asinan e 
autorizan a alcaldía presidencia e 
o secretario xeral; todo elo 
consonte co disposto no artigo 
110.2 do Real decreto 2568/86, 
do 28 de novembro, no que se 
aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e 
réxime xurídico das entidades 
locais.   

 
 
 


