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SESIÓN ORDINARIA DEL 
EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO PLENO DE 
FECHA SIETE DE MARZO 
DE DOS MIL DIECISÉIS 
 
 
En el Salón de Sesiones de las 
Casas Consistoriales de la ciudad 
de A Coruña, a 7 de marzo de 
2016. Bajo la Presidencia del 
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente 
D. Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde y con la asistencia de 
los concejales, Dª María Rocío 
Fraga Sáenz, D. Xiao Varela 
Gómez, Dª. Silvia Cameán 
Calvete, D. José Manuel Sande 
García, Dª. María Eugenia 
Vieito Blanco, D. Alberto Lema 
Suárez, Dª. Claudia Delso 
Carreira. D. Daniel Díaz 
Grandío, Dª María García 
Gómez, Dª. Rosa María Gallego 
Neira, Dª. Rosa María Lendoiro 
Otero, Dª. Lucía Canabal Pérez, 
D. Miguel Lorenzo Torres, Dª. 
María Begoña Freire Vázquez, 
D. Roberto Luis Coira Andrade, 
D. Martín Fernández Prado, D. 
Francisco José Mourelo 
Barreiro, Dª. Mariel Padín 
Fernández, Dª. María del Mar 
Barcón Sánchez, D. José 
Manuel García Pérez, Dª. Silvia 
Longueira Castro, D. José 
Manuel Dapena Varela, Dª. 
Eudoxia María Neira 
Fernández, don Fito Ferreiro 
Seoane y Dª. Avia Veira 

 SESIÓN ORDINARIA DO 
EXCELENTÍSIMO 
CONCELLO PLENO DE DATA 
SETE DE MARZO DE DOUS 
MIL DEZASEIS 
 
 
No Salón de Sesións da Casa do 
Concello da cidade da Coruña, a 
7 de marzo de 2016. Baixo a 
presidencia do Excmo. Sr. 
Alcalde-Presidente D. Xulio Xosé 
Ferreiro Baamonde e coa 
asistencia dos concelleiros, Dª. 
María Rocío Fraga Sáenz, D. 
Xiao Varela Gómez, Dª. Silvia 
Cameán Calvete, D. José Manuel 
Sande García, Dª. María 
Eugenia Vieito Blanco, D. 
Alberto Lema Suárez, Dª. 
Claudia Delso Carreira, D. 
Daniel Díaz Grandío, Dª. María 
García Gómez, Dª. Rosa María 
Gallego Neira, Dª. Rosa María 
Lendoiro Otero, Dª Lucía 
Canabal Pérez, D. Miguel 
Lorenzo Torres, Dª. María 
Begoña Freire Vázquez, D. 
Roberto Luis Coira Andrade, D. 
Martín Fernández Prado, D. 
Francisco José Mourelo 
Barreiro, Dª. Mariel Padín 
Fernández, Dª. María del Mar 
Barcón Sánchez, D. José Manuel 
García Pérez, Dª. Silvia 
Longueira Castro, D. José 
Manuel Dapena Varela, Dª. 
Eudoxia María Neira Fernández, 
don Fito Ferreiro Seoane e Dª. 
Avia Veira González reuníuse, 
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González se reunió, previa 
convocatoria reglamentariamente 
circulada, el Excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria. 
 
Da fe del acto el infrascrito 
Secretario General del Pleno, 
don Manuel José Díaz Sánchez, 
hallándose además presente el 
Interventor General don Ángel 
David Murado Codesal. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Bueno, moi boa tarde a todos e a 
todas.  
 
Compañeiros da Corporación 
Municipal, traballadores e 
traballadoras municipais e público 
asistente, benvidos e benvidas a 
esta sesión ordinaria do Pleno do 
Concello da Coruña. 
 
Comezamos a Sesión. 
 
Señor Secretario General 
 
I - PARTE RESOLUTIVA 
 
36 - Aprobación acta. 
 
 
Acta. Aprobación do borrador da 
Acta de la Sesión Ordinaria 
realizada o día 11 de febreiro de 

previa convocatoria 
regulamentariamente circulada, o 
excelentísimo Concello Pleno, co 
obxecto de realizar sesión 
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 don Ángel 
David Murado Codesal. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Bo, moi boa tarde a todos e a 
todas.  
 
Compañeiros da Corporación 
Municipal, traballadores e 
traballadoras municipais e 
público asistente, benvidos e 
benvidas a esta sesión ordinaria 
do Pleno do Concello da Coruña. 
 
Comezamos a Sesión. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
I - PARTE RESOLUTIVA 
 
36 - Aprobación acta. 
 
 
Acta. Aprobación do borrador da 
Acta da Sesión Ordinaria 
realizada o día 11 de febreiro de 
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2016. 
 
Presidencia 
 
Algunha observación á Acta? 
Aprobamos, entonces? 
 
Queda aprobada. 
 

Intervenciones  
 

Señor Secretario 
 
Comunicaciones  de la Alcaldía. 
 
COMUNICACIONES  DE LA 
ALCALDÍA 
 
37 – Comunicado de la Alcaldía 
nuevas víctimas de la violencia 
de género. 
 
Presidente 
 
Bueno. 
 
Lamentablemente, xa ven sendo 
costume e, en aprobación da 
moción conxunta por 
unanimidade, o día 14 de outubro 
do pasado ano, dentro dos 
compromisos adquiridos naquela 
moción, un deles era iniciar cada 
Pleno Ordinario, gardando tantos 
minutos de silencio como persoas 
fosen asesinadas polo machismo, 
desde o anterior Pleno. 
 
Neste Pleno Ordinario de hoxe, 7 
de marzo, gardarase un minuto de 

2016. 
 
Presidencia 
 
Algunha observación á Acta? 
Aprobamos, entón? 
 
Queda aprobada. 
 

Intervencións 
 
Señor Secretario 
 
Comunicacións  da Alcaldía. 
 
COMUNICACIÓNS  DA 
ALCALDÍA 
 
37 – Comunicado da Alcaldía 
novas vítimas da violencia de 
xénero. 
 
Presidente 
 
Bo. 
 
Lamentablemente, xa ven sendo 
costume e, en aprobación da 
moción conxunta por 
unanimidade, o día 14 de outubro 
do pasado ano, dentro dos 
compromisos adquiridos naquela 
moción, un deles era iniciar cada 
Pleno Ordinario, gardando tantos 
minutos de silencio como persoas 
fosen asesinadas polo machismo, 
desde o anterior Pleno. 
 
Neste Pleno Ordinario de hoxe, 7 
de marzo, gardarase un minuto de 
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silencio por cada unha das vítimas 
que a continuación se relacionan: 
 
 
Ana Gómez Nieto, 40 anos. 
Becerreá (Lugo). 
 
Paqui de apelidos non coñecidos, 
71 anos, en Valencia. 
 
E Soraya G.S. 37 anos Zaragoza 
(Aragón). 
 
Polo tanto, tres minutos de 
silencio. 
 
INCIDENCIA: La Corporación 
y Vecinos  se levantan para 
guardar los tres minutos de 
silencio 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. 
 
Señor Secretario General 
 
ÁREA DE HACIENDA  Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
Dirección de Economía  y 
Hacienda 
 
38 – Toma de conocimiento  de 
informe sobre el Plan deAjuste. 
 
Asunto.- Toma de conocimiento 
del informe trimestral emitido por 

silencio por cada unha das 
vítimas que a continuación se 
relacionan: 
 
Ana Gómez Nieto, 40 anos. 
Becerreá (Lugo). 
 
Paqui de apelidos non coñecidos, 
71 anos, en Valencia. 
 
E Soraya G.S. 37 anos Zaragoza 
(Aragón). 
 
Polo tanto, tres minutos de 
silencio. 
 
INCIDENCIA: A Corporación e 
Veciños  levántanse para gardar 
os tres minutos de silencio 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
ÁREA DE FACENDA  E 
ADMINISTRACIÓN 
 
Dirección de Economía  e 
Facenda 
 
38 - Toma de coñecemento  de 
informe sobre o Plan de Axuste. 
 
Asunto.- Toma de coñecemento 
do informe trimestral emitido pola 
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la Intervención General relativo a 
la ejecución del Plan de Ajuste 
referido al cuarto trimestre de 
2015. 
 
Se toma conocimiento del informe 
trimestral emitido por la 
Intervención General relativo a la 
ejecución del Plan de Ajuste, 
referido al cuarto trimestre de 
2015. 
 
39 – Aprobación inicial de la 
modificación del Presupuesto 
del IMCE. 
 
Asunto.- Aprobación inicial de la 
modificación del Presupuesto del 
IMCE para la concesión de 
crédito extraordinario y baja por 
anulación de crédito, acordado por 
el Consejo Rector del IMCE el 19 
de febrero de 2016. 
 
Este asunto ha sido dictaminado  
por la Comisión Informativa de 
Hacienda y Administración, con  
el voto a favor del Grupo 
Municipal de Marea Atlántica, 
y las abstenciones de los Grupos 
Municipales del Partido 
Popular, Partido de los 
Socialistas de Galicia – PSOE, y 
Grupo Mixto (BNG-AA). Se 
propone al Pleno Municipal la 
adopción de los acuerdos 
siguientes:  
 

Acuerdo 
 

Intervención Xeral relativo á 
execución do Plan de Axuste 
referido ao cuarto trimestre de 
2015. 
 
Tómase  coñecemento do informe 
trimestral emitido pola 
Intervención Xeral relativo á 
ejecución do Plan de Axuste, 
referido ao cuarto trimestre de 
2015 
 
39 – Aprobación inicial da 
modificación do Orzamento do 
IMCE. 
 
Asunto.- Aprobación inicial da 
modificación do Orzamento do 
IMCE para a concesión do 
crédito extraordinario e baixa por 
anulación de crédito, acordado 
por el Consejo Reitor do IMCE o 
19 de febreiro de 2016. 
 
Este asunto foi ditaminado  pola 
Comisión Informativa de 
Facenda e Administración, co  
voto a favor do Grupo Municipal 
de Marea Atlántica, e as 
abstencións dos Grupos 
Municipais do Partido Popular, 
Partido dos Socialistas de Galicia 
- PSOE, e Grupo Mixto (BNG-
AA). Propónse ao Pleno 
Municipal a adopción dos 
acordos seguintes:  
 
 

Acordo 
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Aprobar inicialmente la 
modificación del Presupuesto del 
IMCE en vigor de concesión de 
crédito extraordinario de la 
aplicación 338/482.00 
Subvenciones para fiestas de 
carácter comunitario en barrios, 
financiado con una baja por 
anulación de créditos en la 
aplicación 334/227.94, por 
importes de 250.000,00€. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor Secretario. 
 
Ten  a palabra o concelleiro de 
Cultura para  introducir este 
asunto da Orde do Día. 
 
Señor Sande García 
 
Moitas grazas. 
 
Boa tarde a todos os presentes e a 
todos aqueles que, por suposto, 
ausentes que nos están seguindo, a 
través da retransmisión en directo, 
en streaming. 
 
No orzamento do IMCE para o 
ano 2015, prorrogado no 2016, 
contémplanse toda unha serie de 
actividades en barrios, 
correspondentes á aplicación 
334/227.94 e que se pretenden, 
pois, transformar ou, se pretende 
transformar no 2016, como 

Aprobar inicialmente a 
modificación do Orzamento do 
IMCE en vigor de concesión de 
crédito extraordinario da 
aplicación 338/482.00 
Subvencións para festas de 
carácter comunitario en barrios, 
financiado cunha baixa por 
anulación de créditos na 
aplicación 334/227.94, por 
importes de 250.000,00€. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor Secretario. 
 
Ten  a palabra o concelleiro de 
Cultura para  introducir este 
asunto da Orde do Día. 
 
Señor Sande García 
 
Moitas grazas. 
 
Boa tarde a todos os presentes  e 
a todos aqueles que, por suposto, 
ausentes que nos están seguindo, 
a través da retransmisión en 
directo, en streaming. 
 
No orzamento do IMCE para o 
ano 2015, prorrogado no 2016, 
contémplanse toda unha serie de 
actividades en barrios, 
correspondentes á aplicación 
334/227.94 e que se pretenden, 
pois, transformar ou, preténdese 
transformar no 2016, como 
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subvencións para festas e 
actividades de carácter 
comunitario en barrios, aplicación 
338/482.00, mediante unha 
convocatoria de concurrencia 
pública para asociación veciñais 
es así está contemplado no 
proxecto de orzamento para o 
2016, orzamento de 2016. En 
definitiva, e o importe destas 
subvencións alcanza os 250.000 
euros. 
 
E moi brevemente. Isto representa 
a materialización ou concreción 
para este exercicio 2016, que creo 
que, bueno, é un pouco 
importante, a clave do asunto, cos 
principios de publicidade, 
concorrencia, obxectividade  e 
cun crédito, como dicía, 
extraordinario  de 250.000 euros 
equivalente, ademais, ao 
concedido ata agora e que iría 
destinado a entidades veciñais sen 
ánimo de lucro. 
 
Un analise, eu creo que somera, 
indica que falamos dunha 
estimación dun promedio de 25 
festas de carácter eminentemente 
simbólico e barrial, celebradas, 
por exemplo, no anterior con 
datos contrastados e observados. 
Ademais, pensemos que, bueno, 
isto foi un caso de agosto,  
setembro. 
 
Esa primeira efervescencia que 
viviu o novo goberno, nada máis 

subvencións para festas e 
actividades de carácter 
comunitario en barrios, 
aplicación 338/482.00, mediante 
unha convocatoria de 
concorrencia pública para 
asociación veciñais é así está 
contemplado no proxecto de 
orzamento para o 2016, 
orzamento de 2016. En definitiva,  
e o importe destas subvencións 
alcanza os 250.000 euros. 
 
E moi brevemente. Isto representa 
a materialización ou concreción 
para este exercicio 2016, que creo 
que, bo, é un pouco importante, a 
clave do asunto, cos principios de 
publicidade, concorrencia, 
obxectividade  e cun crédito, 
como dicía, extraordinario  de 
250.000 euros, equivalente, 
ademais, ao concedido ata agora 
e que iría destinado a entidades 
veciñais sen ánimo de lucro. 
 
 
Un analise, eu creo que somera, 
indica que falamos dunha 
estimación dunha media de 25 
festas de carácter eminentemente 
simbólico e barrial, celebradas, 
por exemplo, no anterior con 
datos contrastados e observados. 
Ademais, pensemos que, bo, isto 
foi un caso de agosto,  setembro. 
 
 
Esa primeira efervescencia que 
viviu o novo goberno, nada máis 
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chegar e que observarían, por 
tanto unha media de gasto de 
10.000 euros. Hai unhas bases 
reguladoras en proceso, partindo 
incluso de borradores ou esbozos 
anteriores. Entendemos que esta 
idea estivo, xa, no sentir de moitos 
anteriores e isto levaría a un 
marco de colaboración para as 
festas e cremos, que evitando 
tantos excesos, como  as 
coincidencias, a reiteradas 
peticións, a arbitrariedade  destas 
e a enorme cantidade de 
actividades concedidas, moitas 
veces, con imposibilidade 
económica, en ocasións, 
sometidas a solicitudes nos 
mesmos lugares  y que 
regularizarían ou contribuirán a 
unha mellora do servizo. Nese 
sentido, entendemos que debemos 
adoptar un criterio máis 
obxectivo, que facilite esa mellora 
cualitativa e pensamos, ademáis 
algo importante, que a filosofía 
desta partida económica é de 
apoio, non unha actividade 
extrictamente municipal. E  tamén 
entendemos, que é un proceso, 
porque ademais observamos todos 
estes días, todos os lugares de 
debate anteriores, tanto no 
Consello Reitor do IMCE, onde 
foi aprobado por unanimidade dos 
presentes, como   na Xunta de 
Goberno Local, como na propia 
Comisión de Facenda, que bueno, 
é un tema que si, que pode 
acarrear algunha controversia, 

chegar e que observarían, por 
tanto,  unha media de gasto de 
10.000 euros. Hai unhas bases 
reguladoras en proceso, partindo 
mesmo de borradores ou esbozos 
anteriores. Entendemos que esta 
idea estivo, xa, no sentir de 
moitos anteriores e isto levaría  
aun marco de colaboración para 
as festas e cremos, que evitando 
tantos excesos, como as 
coincidencias, a reiteradas 
peticións, a arbitrariedade  destas 
e a enorme cantidade de 
actividades concedidas, moitas 
veces, con imposibilidade 
económica, en ocasións, 
sometidas a solicitudes nos 
mesmos lugares  e que 
regularizarían ou contribuirán a 
unha mellora do servizo. Nese 
sentido, entendemos que debemos 
adoptar un criterio máis 
obxectivo, que facilite esa mellora 
cualitativa e pensamos, ademáis 
algo importante, que a filosofía 
desta partida económica é de 
apoio, non unha actividade 
extrictamente municipal. E  tamén 
entendemos, que é un proceso, 
porque ademais observamos 
todos estes días, todos os lugares 
de debate anteriores, tanto no 
Consello Reitor do IMCE, onde 
foi aprobado por unanimidade 
dos presentes, como   na Xunta de 
Goberno Local, como na propia 
Comisión de Facenda, que bo, é 
un tema que si, que pode carrexar 
algunha controversia, pero 
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pero poñemos, tamén un ano de 
acompañamento con persoas de 
referencia, administrativamente, 
consensuar coas entidades, 
xuntarnos con elas e unha medida, 
ademais que, por suposto 
entendemos que, non só apoiaría a 
creación local, senón evitaría 
tamén, pois, certos contidos 
sexistas e outras cuestión, que 
entendemos, como fundamentais e 
facilitaría, ademais, esa labor, esa 
relación coa cidadanía e esa 
necesaria participación. 
 
E o deixo aquí. Bueno, e haberá 
posibilidade de debate ou 
deliberación por parte dos demais 
grupos. 
 
Grazas. 
 
Presidencia  
 
Moitas grazas, concelleiro. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Tal e como me  manifestei na 
Comisión de Facenda, se ben non 
estamos en contra, obviamente da 
filosofía da concordancia 
competitiva no acceso dos fondos 
públicos, o certo é, que esta 
decisión de que as entidades 
veciñais dispoñan de fondos 
públicos para a organización das 
festas nos barrios, complica 

poñemos tamén, un ano de 
acompañamento con persoas de 
referencia, administrativamente, 
acordar coas entidades, 
xuntarnos con elas e unha 
medida, ademais que, por suposto 
entendemos que, non só apoiaría 
a creación local, senón evitaría 
tamén, pois, certos contidos 
sexistas e outras cuestión, que 
entendemos, como fundamentais e 
facilitaría, ademais, ese labor, 
esa relación coa cidadanía e esa 
necesaria participación. 
 
E o deixo aquí. Bo, e haberá 
posibilidade de debate ou 
deliberación por parte dos demais 
grupos. 
 
Grazas. 
 
Presidencia  
 
Moitas grazas, concelleiro. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Tal e como me manifestei  na 
Comisión de Facenda, se ben non 
estamos en contra, obviamente da 
filosofía da concordancia 
competitiva no acceso dos fondos 
públicos, o certo é, que esta 
decisión de que as entidades 
veciñais dispoñan de fondos 
públicos para a organización das 
festas nos barrios, complica 



 
 
 
 
 
 
 

- 10 - 
 

 
 

enormemente a súa organización, 
porque as persoas, como tamén 
dixen na Comisión, as persoas que 
traballan nas Asociacións de 
Veciños, fano fóra do seu horario 
laboral, no seu tempo libre, cunha 
implicación persoal e un esforzo 
persoal importante. Non só en 
xestores e xestoras culturais  e 
profesionais, e nós queremos 
poñer de manifesto que é unha 
complicación importantísima, 
sobre todo,  tendo en conta que 
estamos en marzo, que primeiro 
vai esta aprobación, logo irá a 
exposición pública, logo 
aprobaránse as bases no Consello 
Reitor do IMCE, logo se sacarán, 
bueno, se resolverán as 
subvencións; se sacará 
públicamente a resolución e da 
subvencións e, polo tanto, isto vai 
a implicar un enorme, un enorme 
tempo, un tempo bastante 
importante, sobre todo, que 
dificulta que se poña en práctica 
isto, durante este ano, porque 
algunhas das  festas dalgúns 
barrios xa empezan en xuño. 
Estou pensando na Agra, pero hai 
outros barrios, que non é que 
sexan en agosto, como as festas de 
María Pita, senón que son, 
incluso, antes. 
 
Ademais, hai que ter en conta que, 
a diversidade de funcionamento 
nas organización das festas e dos 
barrios. Non todas as Asociacións 
de Veciños funcionan do mesmo 

enormemente a súa organización, 
porque as persoas, como tamén 
dixen na Comisión, as persoas 
que traballan nas Asociacións de 
Veciños, fano fóra do seu horario 
laboral, no seu tempo libre, cunha 
implicación persoal e un esforzo 
persoal importante. Non só en 
xestores e xestoras culturais  e 
profesionais, e nós queremos 
poñer de manifesto que é unha 
complicación importantísima, 
sobre todo,  tendo en conta que 
estamos en marzo, que primeiro 
vai esta aprobación, logo irá a 
exposición pública, logo 
aprobaránse as bases no Consello 
Reitor do IMCE, logo sacaranse, 
bo, resolveranse as subvencións; 
se sacará públicamente a 
resolución e da subvencións e, 
polo tanto, isto vai a implicar un 
enorme, un enorme tempo, un 
tempo bastante importante, sobre 
todo, que dificulta que se poña en 
práctica isto, durante este ano, 
porque algunhas das  festas 
dalgúns barrios xa empezan en 
xuño. Estou pensando na Agra, 
pero hai outros barrios que non é 
que sexan en agosto, como as 
festas de María Pita, senón que 
son, mesmo, antes. 
 
 
Ademais, hai que ter en conta 
que, a diversidade de 
funcionamento nas organización 
das festas e dos barrios. Non 
todas as Asociacións de Veciños 
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xeito diante das festas dos seus 
barrios. Polo tanto, nós cremos 
que é un pouco precipitado, para 
este ano,  poñer isto en marcha. 
Desde a Concellería dise que vai a 
haber ese acompañamento, 
etcétera,  e que se consultou coas 
Asociacións de Veciños. Teño que 
dicir aquí que, desde o grupo  
municipal do BNG puxémonos en 
contacto con varias delas e, non é 
tanto así. Non sei, se nolo pode 
aclarar o concelleiro. Desde logo, 
a nós parécenos precipitado, 
empezar este ano xa, ou sexa, 
empezar xa, este ano, con isto; 
empezar agora en marzo coas 
dificultades que vai ter nos barrios 
e nas Asociacións de Veciños.  
 
 
E xa digo que hai outro problema, 
que é o tema do anticipo do pago 
das subvencións, que tamén puxo 
enriba da mesa o interventor do 
Concello e, non sabemos se se vai 
poder realizar así, cun anticipo ás 
asociacións de veciños. Porque 
hai moitas asociacións de veciños 
que non van poder adiantar os 
cartos que supon a organización 
das festas. 
 
Polo tanto, nós vemoslle unha 
dificultade moi  importante no que 
é a realización, no que é a práctica 
do que se intenta con esta, con 
esta iniciativa do goberno. Aínda 
que realmente, o que se aproba 
aquí hoxe é simplemente a 

funcionan do mesmo xeito diante 
das festas dos seus barrios. Polo 
tanto, nós cremos que é un pouco 
precipitado, para este ano,  poñer 
isto en marcha. Desde a 
Concellería dise que vai haber ese 
acompañamento, etcétera,  e que 
se consultou coas Asociacións de 
Veciños. Teño que dicir aquí que, 
desde o grupo  municipal do BNG 
puxémonos en contacto con varias 
delas e, non é tanto así. Non sei, 
se nolo pode aclarar o 
concelleiro. Desde logo, a nós 
parécenos precipitado, empezar 
este ano xa, ou sexa, empezar xa, 
este ano, con isto; empezar agora 
en marzo coas dificultades que 
vai ter nos barrios e nas 
Asociacións de Veciños. 
 
E xa digo que hai outro problema, 
que é o tema do anticipo do pago 
das subvencións, que tamén puxo 
enriba da mesa o interventor do 
Concello e, non sabemos se se vai 
poder realizar así, cun anticipo ás 
asociacións de veciños. Porque 
hai moitas asociacións de veciños 
que non van poder adiantar os 
cartos que supon a organización 
das festas. 
 
Polo tanto, nós vemoslle unha 
dificultade moi  importante no 
que é a realización, no que é a 
práctica do que se intenta con 
esta, con esta iniciativa do 
goberno. Aínda que realmente, o 
que se aproba aquí hoxe é 
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modificación orzamentaria, e que 
o IMCE, despoña deses 250.000 
euros, a maiores para as festas dos 
barrios. O que si que vemos 
complicado, e o fondo e o que 
pretende o goberno. 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira.  
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Muy buenas tardes a todos los 
presentes y a quienes nos siguen 
por streaming. 
 
Bueno. 
 
Pues, básicamente, lo ha 
comentado la Concejala Avia 
Veira. Nos preocupa y después  de 
haber hablado también con las 
asociaciones, el que no se haya 
consensuado con todas ellas o,  al 
menos, con una Federación de 
Vecinos pero, en cualquier  caso, 
nos parece bien esta idea, nos 
parece el racionalizar el gasto, el 
que puedan tener acceso de una 
forma directa, transparente y con 
igualdad de oportunidades, 
aquellos que desean realizar las 
fiestas en sus  barrios, pero por la 

simplemente a modificación 
orzamentaria, e que o IMCE, 
despoña deses 250.000 euros, a 
maiores para as festas dos 
barrios. O que si que vemos 
complicado, e o fondo e o que 
pretende o goberno. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira.  
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Moi boas tardes a todos os 
presentes e a quen nos segue por 
streaming. 
 
Bo. 
 
Pois, basicamente, comentouno a 
Concelleira Avia Veira. 
Preocúpanos e despois de falar  
tamén coas asociacións, o que 
non se acordou con todas elas ou,  
polo menos, cunha Federación de 
Veciños pero, en calquera  caso, 
parécenos ben esta idea, 
parécenos o racionalizar o gasto, 
o que poidan ter acceso dunha 
forma directa, transparente e con 
igualdade de oportunidades, 
aqueles que desexan realizar as 
festas nos seus  barrios, pero pola 
mesma dinámica que levaron ata 
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misma dinámica que han llevado 
hasta ahora, por la misma 
naturaleza de quienes lo 
organizan, que son vecinos que 
sin ningún tipo de ánimo de lucro, 
emplean su tiempo  y muchas  
veces, bueno, pues, no tienen esa 
formación que, muchísimo menos 
se necesitaría, para llevar a cabo 
toda esta serie de trámites. Vemos 
que se les pone en un aprieto y, 
sobre todo, aquí hay procesos de 
gestión que van a entorpecer.  
 
Nosotros apostaríamos a que, 
antes de seguir adelante, con lo 
que venga más delante de la 
aprobación definitiva, hubiese una 
reunión con todo el colectivo 
vecinal y con todos aquellos 
vecinos, que están implicados en 
la organización de fiestas de su 
barrio, para explicar exactamente, 
cuáles van a ser los pasos para 
delimitar y decidir, cuáles van a 
ser las infraestructuras necesarias. 
Me refiero a los recursos humanos 
necesarios que tendrán, que le 
darán su apoyo, porque si bien es 
cierto que el Concejal, y no 
tenemos que dudar en absoluto, 
nos habla de ese acompañamiento,  
los vecinos sí querrían saber, cuál 
va a ser esa ayuda, cómo se va a 
estipular, cuáles van a ser los 
plazos, cómo tendrán esa pequeña 
formación que habría que darles al 
principio. 
 
En cualquier caso, no es ningún 

agora, pola mesma natureza de 
quen o organiza, que son veciños 
que sen ningún tipo de ánimo de 
lucro, empregan o seu tempo  e 
moitas  veces, bo, pois, non teñen 
esa formación que, moitísimo 
menos se necesitaría, para levar a 
cabo toda esta serie de trámites. 
Vemos que se lles pon nun aperto 
e, sobre todo, aquí hai procesos 
de xestión que van entorpecer.  
 
 
 
Nós apostariamos a que, antes de 
seguir adiante, co que veña máis 
diante da aprobación definitiva, 
houbese unha reunión con todo o 
colectivo veciñal e con todos 
aqueles vecinos, que están 
implicados na organización de 
festas do seu barrio, para explicar 
exactamente, cales van ser os 
pasos para delimitar e decidir, 
cales van ser as infraestruturas 
necesarias. Refírome aos recursos 
humanos necesarios que terán, 
que lle darán o seu apoio, porque 
aínda que é certo que o 
Concelleiro, e non temos que 
dubidar en absoluto, fálanos dese 
acompañamento,  os veciños si 
quererían saber, cal vai ser esa 
axuda, como se vai a estipular, 
cales van ser os prazos, como 
terán esa pequena formación que 
habería que darlles ao principio. 
 
 
En calquera caso, non é ningún 
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problema esta cuantía que se 
destina. Entre otras cosas, como 
ya se ha dicho, el presupuesto del 
IMCE permanece equilibrado 
pero, insisto, nos preocupa 
muchísimo, sobre todo, la 
formación, de la que no deben de 
disponer, ni muchísimo menos, 
los entes vecinales y, sobre todo, 
pequeñas iniciativas populares 
que han marcado la tradición de 
estos barrios, que muchas veces 
están lideradas por personas de 
cierta edad y que evidentemente 
no tienen, a lo mejor, la destreza 
que se requiere para interactuar 
con la Administración, que 
posiblemente estemos, no 
solamente  dejando o, de alguna 
forma, cercenando unas 
celebraciones, sino también 
mermando la actividad de aquellas 
personas que, de alguna forma, se 
sienten muy satisfechas 
contribuyendo al desarrollo de la 
comunidad. 
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira. 
 
Polo Grupo Popular, señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Muchas gracias. 
 
Buenas tardes a los vecinos que 

problema esta contía que se 
destina. Entre outras cousas, 
como xa se dixo, o orzamento do 
IMCE permanece equilibrado 
pero, insisto, preocúpanos 
moitísimo, sobre todo, a 
formación, da que non deben de 
dispoñer, nin moitísimo menos, os 
entes veciñais e, sobre todo, 
pequenas iniciativas populares 
que marcaron a tradición destes 
barrios, que moitas veces están 
lideradas por persoas de certa 
idade e que evidentemente non 
teñen, se cadra, a destreza que se 
require para interactuar coa 
Administración, que posiblemente 
esteamos, non soamente  
deixando ou, dalgunha forma, 
cernando unhas celebracións, 
senón tamén minguando a 
actividade daquelas persoas que, 
dalgunha forma, sentense moi 
satisfeitas contribuíndo ao 
desenvolvemento da comunidade. 
 
Nada máis. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira. 
 
Polo Grupo Popular, señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Moitas grazas. 
 
Boas tardes aos veciños que nos 
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nos acompañan, a los trabajadores 
de los distintos medios de 
comunicación, a los miembros de 
la Corporación y a todos aquellos 
ciudadanos que nos siguen por el 
streaming. 
 
Traen hoy ustedes a pleno, como 
asunto prioritario, la  aprobación 
de un modificativo del IMCE  
para fiestas. No traen hoy un 
modificativo con los convenios 
para las entidades  sociales, 
culturales, educativas, deportivas 
o comerciales. No traen el 
modificativo  para comenzar 
cuanto antes las obras de los 
colegios, ni para mejorar las obras 
públicas, la pavimentación, el 
bacheado, el alumbrado, la 
accesibilidad. 
 
Estamos a siete de marzo del 
ejercicio 2016 y no tenemos aún 
aprobado el Presupuesto. Ustedes 
llevan nueve meses gestionando 
esta  ciudad y no son capaces de 
presentar un proyecto de ciudad a 
los coruñeses y un presupuesto 
que lo respalde. 
 
A nosotros no nos llamaron para 
hablar del presupuesto hasta el 
mes de febrero. Después 
suspendieron unilateralmente las 
conversaciones. Con nosotros  no 
han vuelto a hablar. Por supuesto,  
este es otro Pleno en que no traen 
ni un solo asunto para cumplir con 
su propio programa electoral. No 

acompañan, aos traballadores 
dos distintos medios de 
comunicación, aos membros da 
Corporación e a todos aqueles 
cidadáns que nos seguen polo 
streaming. 
 
Traen hoxe vostedes a pleno, 
como asunto prioritario, a  
aprobación dun modificativo do 
IMCE  para festas. Non traen 
hoxe un modificativo cos 
convenios para as entidades  
sociais, culturais, educativas, 
deportivas ou comerciais. Non 
traen o modificativo  para 
comezar canto antes as obras dos 
colexios, nin para mellorar as 
obras públicas, a pavimentación, 
o bacheado, a iluminación, a 
accesibilidade. 
 
Estamos a sete de marzo do 
exercicio 2016 e non temos aínda 
aprobado o Orzamento. Vostedes 
levan nove meses xestionando 
esta cidade  e non son capaces de 
presentar un proxecto de cidade 
aos coruñeses e un orzamento que 
o apoie. 
 
A nós non nos chamaron para 
falar do orzamento ata o mes de 
febreiro. Despois suspenderon 
unilateralmente as conversacións. 
Connosco  non volveron  falar. 
Por suposto,  este é outro Pleno 
en que non traen nin un só asunto 
para cumprir co seu propio 
programa electoral. Non se 
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se preocupan de las verdaderas 
necesidades de los coruñeses. 
 
No vamos a hablar de los 
convenios con las asociaciones  
que llevan meses sufriendo una 
innecesaria intranquilidad. No 
vamos a hablar  del Presupuesto, 
no vamos a hablar de cuántas 
licencias urbanísticas hemos 
tramitado estos dos  primeros 
meses del año. No vamos a hablar, 
tampoco, de cómo vamos a 
solucionar el aumento de 
desahucios que se están 
produciendo. Evidentemente 
hemos eliminado las Becas-USA 
y no las vamos a recuperar este 
ejercicio. Las listas de espera de 
Servicios Sociales van en 
aumento; tampoco vamos a hablar 
de ese problema y no se ha 
licitado, casi ninguna obra, desde 
que ustedes gobiernan, pero 
tampoco hoy vamos a hablar de 
eso. 
 
Hoy vamos a hablar de un 
modificativo del IMCE, que se 
aprobó en el IMCE  para celebrar, 
en los diferentes barrios de la 
Ciudad, las fiestas. En primer 
lugar, este asunto se llevó al  
Consejo Rector extraordinario y 
urgente  que se celebró el  
diecinueve de febrero y que la 
representante del Grupo Popular 
abandonó, al comienzo del 
mismo, por el abuso de las 
convocatorias urgentes.  

preocupan das verdadeiras 
necesidades dos coruñeses. 
 
Non imos falar dos convenios 
coas asociacións  que levan meses 
sufrindo unha innecesaria 
intranquilidade. Non imos falar  
do Orzamento, non imos falar de 
cantas licenzas urbanísticas 
tramitamos estes dous  primeiros 
meses do ano. Non imos falar, 
tampouco, de como imos 
solucionar o aumento de 
desafiuzamentos que se están 
producindo. Evidentemente 
eliminamos as Bolsas-USA e non 
as imos a recuperar este 
exercicio. As listas de espera de 
Servizos Sociais van en aumento; 
tampouco imos falar dese 
problema e non se licitou, case 
ningunha obra, desde que 
vostedes gobernan, pero 
tampouco hoxe imos falar diso. 
 
 
 
Hoxe imos falar dun modificativo 
do IMCE, que se aprobou no 
IMCE para celebrar, nos 
diferentes barrios da Cidade, as 
festas. En primeiro lugar, este 
asunto levouse ao  Consello 
Reitor extraordinario e urxente  
que se celebrou o  dezanove de 
febreiro e que a representante do 
Grupo Popular abandonou, ao 
comezo do mesmo, polo abuso das 
convocatorias urxentes.  
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Me explico. La Marea convocó 
este Consejo urgente para las 
10:30 horas del día diecinueve, y 
no enviaron el Orden del Día y la 
documentación hasta las 17:00 
horas del día dieciocho, 
incluyendo asuntos como los 
siguientes, presupuesto del año 
2016, liquidación del año 2015 y 
la transferencia de crédito que hoy 
estamos debatiendo. Están 
abusando reiteradamente de 
convocatorias urgentes. Están 
convirtiendo lo anormal en algo 
normal, ya que también lo hacen 
reiteradamente con Juntas de 
Gobierno y Comisiones, lo cual 
refleja una falta total de 
planificación y de respeto a los 
representantes de los ciudadanos, 
que los miembros de la oposición 
también lo somos y miembros de 
esta Corporación. Están 
incumpliendo reiteradamente sus 
propios compromisos de 
transparencia, ya que, por 
ejemplo, también nos  han negado 
reiteradamente, el acceso a 
muchos expedientes del IMCE 
que hemos solicitado. Así como 
otras concejalías se han facilitado 
el acceso a los mismos, en el 
IMCE, reiteradamente se nos ha 
negado ver los expedientes. 
 
En segundo lugar, cambian a 
mitad de partido las normas. Es 
decir, en pleno mes de marzo se 
les ocurre cambiar la forma de 
ayudar a las Asociaciones de la 

Explícome. A Marea convocou 
este Consello urxente para as 
10:30 horas do día dezanove, e 
non enviaron a Orde do Día e a 
documentación ata as 17:00 
horas do día dezaoito, incluíndo 
asuntos como os seguintes, 
orzamento do ano 2016, 
liquidación do ano 2015 e a 
transferencia de crédito que hoxe 
estamos a debater. Están a abusar 
reiteradamente de convocatorias 
urxentes. Están a converter o 
anormal en algo normal, xa que 
tamén o fan reiteradamente con 
Xuntas de Goberno e Comisións, 
o cal reflicte unha falta total de 
planificación e de respecto aos 
representantes dos cidadáns, que 
os membros da oposición tamén o 
somos e membros desta 
Corporación. Están a incumprir 
reiteradamente os seus propios 
compromisos de transparencia, xa 
que, por exemplo, tamén nos 
negaron  reiteradamente, o 
acceso a moitos expedientes do 
IMCE que solicitamos. Así como 
outras concellerías facilitáronse o 
acceso aos mesmos, no IMCE, 
reiteradamente negousenos ver os 
expedientes. 
 
 
 
En segundo lugar, cambian a 
metade de partido as normas. É 
dicir, en pleno mes de marzo 
ocórreselles cambiar a forma de 
axudar ás Asociacións da cidade 
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ciudad para que puedan organizar 
sus fiestas en sus barrios, lo 
mismo que  han hecho, 
hablaremos a lo largo de este 
Pleno, del IBI a todos los 
coruñeses. Cambiar las reglas de 
juego a mitad del Partido. 
 
 Hasta ahora todas las 
asociaciones y esto es bueno que 
lo tengamos claro, y lo sepamos 
todos, sabían en que consistían la 
colaboración municipal. Se les 
facilitaban un escenario, unos 
equipos de luz y sonido, una 
orquesta o actuación e hinchables 
para los niños. Esto era el paquete 
estándar que, en algunos casos, se 
podía complementar, ajustar o 
variar con alguna petición 
específica de alguna asociación de 
vecinos para sus fiestas. 
 
Con su propuesta de convertir 
estas ayudas en subvenciones, las 
asociaciones tendrán que 
contratar, por su cuenta, todo lo 
relacionado con las fiestas, 
cuando en la mayoría de los casos 
no tienen experiencia, ni 
capacidad, ni tiempo para hacerlo.  
 
Realmente, yo creo que ustedes no 
conocen el tejido asociativo de 
esta ciudad y no se dan cuenta 
que, para las personas que 
colaboran en estas entidades es 
muy complicado elaborar y hacer 
ellos todo este tipo de contratos, 
buscar a las personas que 

para que poidan organizar as 
súas festas nos seus barrios, o 
mesmo que  fixeron, falaremos ao 
longo deste Pleno, do IBI a todos 
os coruñeses. Cambiar as regras 
de xogo a metade do Partido. 
 
 
 Ata agora todas as asociacións e 
isto é bo que o teñamos claro, e 
saibámolo todos, sabían en que 
consistían a colaboración 
municipal. Facilitábanselles un 
escenario, uns equipos de luz e 
son, unha orquestra ou actuación 
e inchables para os nenos. Isto 
era o paquete estándar que, 
nalgúns casos, podíase 
complementar, axustar ou variar 
con algunha petición específica 
dalgunha asociación de veciños 
para as súas festas. 
 
Coa súa proposta de converter 
estas axudas en subvencións, as 
asociacións terán que contratar, 
pola súa conta, todo o 
relacionado coas festas, cando na 
maioría dos casos non teñen 
experiencia, nin capacidade, nin 
tempo para facelo.  
 
Realmente, eu creo que vostedes 
non coñecen o tecido asociativo 
desta cidade e non se dan conta 
que, para as persoas que 
colaboran nestas entidades é moi 
complicado elaborar e facer eles 
todo este tipo de contratos, buscar 
ás persoas que necesitan. E o que 
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necesitan. Y lo que se venía  
haciendo hasta ahora, creo que 
nadie se quejó y que era una 
colaboración municipal muy 
interesante para que las fiestas 
salieran bien en cada barrio. Cada 
asociación sabía con tiempo, de lo 
que iba a disponer por parte del 
Ayuntamiento… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Coira, por 
favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Sí, en seguida acabo. 
 
Y además lo podía suplementar 
con otras aportaciones. 
 
Me gustaría saber, cómo 
preguntaron los compañeros de 
otros Grupos, cuántas reuniones 
se han tenido con las diferentes 
asociaciones de la ciudad para 
cambiar de sistema, cuántas 
protestas y cuántas quejas habían 
tenido las asociaciones y si 
realmente esto no va a pasar como 
con la Ordenanza de Mercados, 
que parece que estaba todo 
consensuado y todo claro, y 
después resulta que estos cambios 
no le gustan a nadie.  
 
Por favor, contemos con las 
asociaciones de vecinos y 
hagamos algo que facilite que 

viña  facendo ata agora, creo que 
ninguén se queixou e que era 
unha colaboración municipal moi 
interesante para que as festas 
saísen ben en cada barrio. Cada 
asociación sabía con tempo, do 
que ía dispoñer por parte do 
Concello… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Coira, por 
favor. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Si, deseguido acabo. 
 
E ademais podíao suplementar 
con outras achegas. 
 
Gustaríame saber, como 
preguntaron os compañeiros 
doutros Grupos, cantas reunións 
tivéronse coas diferentes 
asociacións da cidade para 
cambiar de sistema, cantas 
protestas e cantas queixas tiveron 
as asociación e se realmente isto 
non vai pasar como coa 
Ordenanza de Mercados, que 
parece que estaba todo 
consensuado e todo claro, e 
despois resulta que estes cambios 
non lle gustan a ninguén.  
 
Por favor, contemos coas 
asociacións de veciños e fagamos 
algo que facilite que fagan o seu 
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hagan su trabajo, no algo que les 
dificulte la labor que 
voluntariamente hacen en los 
diferentes barrios. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Como dixemos ese día, no propio 
Consello Reitor de 19 de febreiro, 
antes non había oposición no 
Consello Reitor, non existía nin 
esa opción, nin sequera asistir. 
 
Por outro lado, e ainda que sexa 
unha obviedade e case unha 
banalidade, non está de máis 
aforrar papel. Pero hai acceso 
libre a todos os expedientes e  se 
está dando copias. Os concelleiros  
creo que, entre outras cousas, 
cobran por investigar. No IMCE, 
somos bos anfitrións. Se pode 
estar alí investigando, non hai 
problema. 
 
Como todos sabemos, 
pretendemos aprobar tamén un 
orzamento completo, non  
unicamente unha parte. Este 
asunto non é máis que unha 
modificación dun crédito do 
IMCE.  

traballo, non algo que lles 
dificulte o labor que 
voluntariamente fan nos 
diferentes barrios. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Como dixemos ese día, no propio 
Consello Reitor de 19 de febreiro, 
antes non había oposición no 
Consello Reitor, non existía nin 
esa opción, nin sequera asistir. 
 
Por outro lado, e ainda que sexa 
unha obviedade e case unha 
banalidade, non está de máis 
aforrar papel. Pero hai acceso 
libre a todos os expedientes e se 
está a dar copias. Os concelleiros  
creo que, entre outras cousas, 
cobran por investigar. No IMCE, 
somos bos anfitrións. Pódese 
estar alí investigando, non hai 
problema. 
 
Como todos sabemos, 
pretendemos aprobar tamén un 
orzamento completo, non  
unicamente unha parte. Este 
asunto non é máis que unha 
modificación dun crédito do 
IMCE.  
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A convocatoria, respondendo a 
algunhas cuestións que foron 
xurdindo, corresponde 
fundamentalmente ás festividades 
de agosto-setembro, hasta donde 
están destinadas a maioría por 
prazos son as que competen, 
digamos,  agora mesmo. 
 
Non é só cuestión de consulta. 
Durante todo este tempo, por 
suposto que estivemos falando de 
diversas asociación, que moitas 
delas veñen con certa frecuencia, 
pero no anterior, polo menos, eu 
non vin esa situación que relata o 
señor Coira. Eu creo que infundía 
desorganización, certo desmadre e 
arbitrariedade. Non nos deixaba 
nunha situación francamente moi 
cómoda. Chegamos a recibir este 
verán sete peticións de festas nun 
mesmo barrio  e  efectivamente, 
como dícia  a concelleira Avia 
Veira, eu creo que a 
Administración  debe facilitar a 
convocatoria, como dicía tamén a 
concelleira Silvia Longueira. Nese 
sentido se está  estudando as 
fórmulas de financiación máis 
correctas, que podían incluir un 
anticipo de parte das axudas, sen 
que houbera perxuízo para as 
Entidades. 
 
E creo que debariamos estar de 
acordo en respaldar toda tentativa 
de normalización de servizos, e 
iso, dunha maneira ou outra, 
coincidimos todos. Neste caso, nin 

A convocatoria, respondendo a 
algunhas cuestións que foron 
xurdindo, corresponde 
fundamentalmente ás festividades 
de agosto-setembro, ata onde 
están destinadas a maioría por 
prazos son as que competen, 
digamos, agora mesmo. 
 
Non é só cuestión de consulta. 
Durante todo este tempo, por 
suposto que estivemos falando de 
diversas asociación, que moitas 
delas veñen con certa frecuencia, 
pero no anterior, polo menos, eu 
non vin esa situación que relata o 
señor Coira. Eu creo que infundía 
desorganización, certo desenfreo 
e arbitrariedade. Non nos deixaba 
nunha situación francamente moi 
cómoda. Chegamos a recibir este 
verán sete peticións de festas nun 
mesmo barrio  e  efectivamente, 
como dícia  a concelleira Avia 
Veira, eu creo que a 
Administración  debe facilitar a 
convocatoria, como dicía tamén a 
concelleira Silvia Longueira. 
Nese sentido estase  estudando as 
fórmulas  de financiamento máis 
correctas, que podían incluír un 
anticipo de parte das axudas, sen 
que houbera perxuízo para as 
Entidades. 
 
E creo que debariamos estar de 
acordo en apoiar toda tentativa 
de normalización de servizos, e 
iso, dunha maneira ou outra, 
coincidimos todos. Neste caso, nin 
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sequera existían convenios 
nominativos. Podería haber unha 
especie de packs a escala de cada 
quen, pero dende logo non estaban 
expresos en ningún lugar. E, xa 
digo, a nosa perplexidade nada 
máis chegar. As festas de agosto-
setembro. A situación obrigounos 
a adoptar unha decisión que 
contemplaban simultaneo, eu creo 
que opción económica e reparto 
xusto, que sería isto. Un reparto 
que pode ser xeográfico, 
simbólico, tradicional, que pode 
ter en conta moitos elementos. E 
eu creo que se non é así, non 
entendemos que debemos poñer as 
entidades nun marco regulador. 
Non creo que sexa necesarias 
suspicacias, nin 
condescendencias, nin 
paternalismos, nin companxión. 
Os cidadanos son útiles e se lles 
pode axudar, ademais, dalgunha 
maneira, non deixar facelo, non 
crer nas capacidades das 
asociaciòns desta cidade é un 
pouco, tamén, tirar contra elas, 
contra a participación e contra o 
mesmo sistema organizativo. 
Desde logo que é un tema que 
caben moitos matices, pero o 
vemos factible, propoñer, como 
dícía antes, un acompañamento, 
referencia a toda, a toda a 
información, consensuar coas 
Entidades e tamén, pois, como 
dicía a concelleira Silvia 
Longueira. Eu, por suposto, como 
responsable (…) do IMCE ou a 

sequera existían convenios 
nominativos. Podería haber unha 
especie de packs a escala de cada 
quen, pero dende logo non 
estaban expresos en nengún 
lugar. E, xa digo, a nosa 
perplexidade nada máis chegar. 
As festas de agosto-setembro. A 
situación obrigounos a adoptar 
unha decisión que contemplaban 
simultaneo, eu creo que opción 
económica e repartición xusta, 
que sería isto. Unha repartición 
que pode ser xeográfica, 
simbólica, tradicional, que pode 
ter en conta moitos elementos. E 
eu creo que se non é así, non 
entendemos que debemos poñer 
as entidades nun marco 
regulador. Non creo que sexa 
necesarias suspicacias, nin 
condescendencias, nin 
paternalismos, nin companxión. 
Os cidadanos son útiles e se lles 
pode axudar, ademais, dalgunha 
maneira, non deixar facelo, non 
crer nas capacidades das 
asociaciòns desta cidade é un 
pouco, tamén, tirar contra elas, 
contra a participación e contra o 
mesmo sistema organizativo. 
Desde logo que é un tema que 
caben moitos matices, pero o 
vemos factible, propoñer, como 
dícía antes un acompañamento, 
referencia a toda, a toda a 
información, acordar coas 
Entidades e tamén, pois, como 
dicía a concelleira Silvia 
Longueira. Eu, por suposto, como 
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propia concellería, pois, nós 
ofrecemos  unha Xuntanza con 
todas as entidades, claro está, para 
explicar o que proceda. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Se os voceiros queren, poden 
utilizar un segundo turno de 
palabras, señora Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Sinalar que desde o Grupo 
Municipal do BNG, imonos a 
abster neste punto da orden do 
día, precisamente polo que 
apuntamos ao comezo, por esas 
dificultades que vemos na 
aplicación práctica desta intención 
do goberno, sobre todo, tendo en 
conta iso, que estamos en marzo e 
que vemos non só a dificultade da 
execución das intencións, senón 
que é unha dificultade material de 
tempo.  
 
Entón, preferimos absternos neste 
punto da Orde do Día, nada máis. 
 
Moitas grazas. 
 
 

responsable (…) do IMCE ou a 
propia concellería, pois, nós 
ofrecemos  unha Xuntanza con 
todas as entidades, está claro, 
para explicar o que proceda. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Se os voceiros queren, poden 
utilizar unha segunda quenda de 
palabras, señora Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Sinalar que desde o Grupo 
Municipal do BNG, imonos abster 
neste punto da orde do día, 
precisamente polo que apuntamos 
ao comezo, por esas dificultades 
que vemos na aplicación práctica 
desta intención do goberno, sobre 
todo, tendo en conta iso, que 
estamos en marzo e que vemos 
non só a dificultade da execución 
das intencións, senón que é unha 
dificultade material de tempo.  
 
 
Entón, preferimos absternos neste 
punto da Orde do Día, nada máis. 
 
Moitas grazas. 
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Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señora Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Por el Grupo Municipal 
Socialista, repetimos o matizamos 
un poco más lo que hemos dicho.  
 
Aquí hay dos polos de una 
cuestión. Por un lado, hay todavía 
asociaciones que en este 
Ayuntamiento, asociaciones de 
vecinos, que non han cobrado la 
subvención que se les otorgó en el 
mes  de octubre para unas fiestas 
determinadas, para unos eventos 
determinados, por lo que fuera, 
por una cuestión de gestión. No 
eran grandes cantidades, 
efectivamente, pero bueno, 
distorsiona el funcionamiento de 
una asociación de vecinos. 
 
Es decir, esto nos indica que 
alguna medida, este tipo de nueva 
organización que insisto, es 
necesaria, muy, muy necesaria, 
todavía es pronto y, sobre todo, 
falta la información y falta el 
convencimiento de las 
asociaciones. Pero insisto nosotros 
estamos de acuerdo en que es 
necesario que se regularice y, en 
el lado opuesto están, pues, todas 
estas cuestiones que ha creado el 
Partido Popular, durante estos 

Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señora Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Polo Grupo Municipal Socialista, 
repetimos ou matizamos un pouco 
máis o que dixemos.  
 
Aquí hai dous polos dunha 
cuestión. Por unha banda, hai 
aínda asociacións que neste 
Concello, asociacións de veciños, 
que non cobraron a subvención 
que se lles outorgou no mes  de 
outubro para unhas festas 
determinadas, para uns eventos 
determinados, polo que fóra, por 
unha cuestión de xestión. Non 
eran grandes cantidades, 
efectivamente, pero bo, 
distorsiona o funcionamento 
dunha asociación de veciños. 
 
É dicir, isto indícanos que 
algunha medida, este tipo de nova 
organización que insisto, é 
necesaria, moi, moi necesaria, 
aínda é pronto e, sobre todo, falta 
a información e falta o 
convencemento das asociacións. 
Pero insisto nós estamos de 
acordo en que é necesario que se 
regularice e, no lado oposto 
están, pois, todas estas cuestións 
que creou o Partido Popular, 
durante estes catro anos, onde 
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cuatro años, donde había 
asociaciones, por ejemplo, de 
comerciantes, cuyos comerciantes 
de la zona, ni siquiera sabían que 
había  una asociación, porque 
nunca había hecho nada. 
 
Es decir, estamos en los dos polos 
del tema. Por un lado regular, pero 
que al regular las asociaciones, 
sean partícipes, sean además, 
objeto de una formación y estén al 
corriente de todo aquello que se 
les pide y de todo aquello que 
pueden ofrecer y, de alguna 
manera, dejar claro cuál es el 
panorama de las fiestas de los 
barrios que es un tema muy 
importante en una ciudad. Porque 
eso hace, entre otras cosas, tejido 
humano y además que las 
ciudades tengan vida en cualquier 
rincón donde uno pueda llegar, y 
no sea simplemente una 
amalgama de vecinos, que no 
tienen ninguna estructura entre sí. 
Con lo cual, nosotros votaremos 
que no a este punto, pero insisto, 
únicamente porque queremos que 
estén de acuerdo las asociaciones 
de vecinos y queremos que ese 
acuerdo se produzca con la 
Concejalía y nosotros no hacemos 
más aquí que defender esa voz 
que nos hicieron llegar. Por todo 
lo demás, bienvenida sea esta 
regulación, que por otra parte ha 
causado en esta ciudad 
muchísimas disfunciones estos 
últimos catro años. 

había asociacións, por exemplo, 
de comerciantes, cuxos 
comerciantes da zona, nin 
sequera sabían que había unha 
asociación, porque nunca fixera 
nada. 
 
É dicir, estamos nos dous polos 
do tema. Por unha banda regular, 
pero que ao regular as 
asociación, sexan partícipes, 
sexan ademais, obxecto dunha 
formación e estean ao corrente de 
todo aquilo que se lles pide e de 
todo aquilo que poden ofrecer e, 
dalgunha maneira, deixar claro 
cal é o panorama das festas dos 
barrios que é un tema moi 
importante nunha cidade. Porque 
iso fai, entre outras cousas, tecido 
humano e ademais que as cidades 
teñan vida en calquera recuncho 
onde un poida chegar, e non sexa 
simplemente unha amálgama de 
vecinos, que non teñen ningunha 
estrutura entre si. Co cal, nós 
votaremos que non a este punto, 
pero insisto, unicamente porque 
queremos que estean de acordo as 
asociacións de veciños e 
queremos que ese acordo 
prodúzase coa Concellería e nós 
non facemos máis aquí que 
defender esa voz que nos fixeron 
chegar. Por todo o demais, 
benvida sexa esta regulación, que 
por outra banda causou nesta 
cidade moitísimas disfuncións 
estes últimos catro anos. 
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Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira. 
 
Señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Muchas gracias. 
 
Bueno, yo creo que estamos todos 
de acuerdo en casi todo. Menos el 
Grupo del Gobierno, estamos 
todos de acuerdo en que vamos 
mal de tiempo, con lo cual, sería 
bueno, pues, pensar en esto. En 
otra cosa que también estamos de 
acuerdo, que se hable con las 
asociaciones de vecinos y con las 
entidades implicadas para que sea 
realmente algo… Yo no recuerdo, 
quejas, hasta ahora, del sistema 
que había del pack standard para 
las fiestas de los barrios. Hablar 
con ellas, consensuar la forma 
más adecuada, más práctica y más 
formal ara gestionar estas ayudas, 
para que, insisto, personas que 
desinteresadamente, en diferentes 
barrios mantienen, desde hace 
años, unas fiestas y algunas de 
ellas de una transcendencia mucho 
más allá de barrio, de la ciudad, 
de Galicia e incluso de España. 
 
Por lo tanto, yo le pediría ao 
concejal que reflexionara sobre el 
particular, que reuniera a las 
entidades vecinales,  que les 
planteara esta propuesta, que 

Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira. 
 
Señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Moitas grazas. 
 
Bo, eu creo que estamos todos de 
acordo en case todo. Menos o 
Grupo do Goberno, estamos todos 
de acordo en que imos mal de 
tempo, co cal, sería bo, pois, 
pensar nisto. Noutra cousa que 
tamén estamos de acordo, que se 
fale coas asociacións de veciños e 
coas entidades implicadas para 
que sexa realmente algo… Eu non 
recordo, queixas, ata agora, do 
sistema que había do pack 
standard para as festas dos 
barrios. Falar con elas, acordar a 
forma máis adecuada, máis 
práctica e máis formal para 
xestionar estas axudas, para que, 
insisto, persoas que 
desinteresadamente en diferentes 
barrios manteñen, desde hai anos, 
unhas festas e algunhas delas 
dunha transcendencia moito máis 
alá de barrio, da cidade, de 
Galicia e mesmo de España. 
 
Por tanto, eu pediríalle ao 
concelleiro que reflexionase sobre 
o particular. Que reunise ás 
entidades veciñais,  que lles 
expuxese esta proposta, que 
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escuchara las quejas que pueden 
tener ellos al respecto, del sistema 
que se venía utilizando  en estos 
últimos cuatro años en, que 
insisto, no me llegan quejas. No 
creo que esto se haya hecho 
porque las asociaciones de 
vecinos se quejaran y que con ello 
lleguemos a traer algo al Pleno, 
que realmente las personas, las 
entidades que vamos a apoyar, 
porque ahora (…) en las fiestas 
hay una financiación, pues, están 
de acuerdo. 
 
Porque si con esto lo que vamos a 
hacer es darles una financiación, 
un marco formal, pero vamos a 
imposibilitar, por la dificultad que 
pueden tener estas entidades de 
formalizar una serie de cosas, 
incluso en los plazos de tiempo 
para este año, pues es una 
dificultad añadida, pues, sería 
mejor que hablemos con ellos y lo 
hablamos, insisto, con un 
objetivo, de que puedan hacer las 
mejores fiestas en los barrios, 
estas asociaciones, no para crear  
una dificultad añadida. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. 
 
Señor Sande. 
 
 

escoitase as queixas que poden 
ter eles respecto diso, do sistema 
que viña utilizando  neste últimos 
catro anos en, que insisto, non me 
chegan queixas. Non creo que isto 
se fixera porque as asociacións de 
veciños queixásense e que con iso 
cheguemos a traer algo ao Pleno, 
que realmente as persoas, as 
entidades que imos apoiar, 
porque agora (…) nas festas hai 
un financiamento, pois, están de 
acordo. 
 
 
Porque se con isto o que imos 
facer é darlles un financiamento, 
un marco formal, pero imos 
imposibilitar, pola dificultade que 
poden ter estas entidades de 
formalizar unha serie de cousas, 
mesmo nos prazos de tempo para 
este ano, pois é unha dificultade 
engadida, pois, sería mellor que 
falemos con eles e falámolo, 
insisto, cun obxectivo, de que 
poidan facer as mellores festas 
nos barrios, estas asociacións, 
non para crear  unha dificultade 
engadida. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. 
 
Señor Sande. 
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Señor Sande García 
 
Moi brevemente. 
 
Os discursos  escoitados son 
exemplares pero é mellor 
amplialos a outros terrenos,  
porque se non falásemos de 
marcos non formais, podría ser 
terrible a realidade. Creo que está 
nas nosas mans, dalgunha 
maneira. 
 
Como xa dixen, estas axudas  
irían destinadas a entidades  
veciñais sen ánimo de lucro, polo 
tanto, o tecido cidadán e nós, con 
o seu  voto e dos demais grupos, 
trataremos de organizar ese 
desorden, porque si que existe ese 
desorden. 
 
E co respecto ao que dixo a 
concelleira Silva Longueira, pois, 
é certo. Algúns aínda non 
cobrarón as subvencións, porque 
tardaron moito en presentar a 
xustificación e, bueno, hai 
problemas efectivamente, hai 
problemas con Intervención; son 
cuestións do día a día e, bueno, 
non teñen máis relevancia que esa, 
ainda que evidentemente teñan un 
prexuízo para a cidadanía e temos 
que mellorar  os procedementos 
administrativos e, por iso, están 
propostas como esta.  
 
Mil grazas. 
 

Señor Sande García 
 
Moi brevemente. 
 
Os discursos  escoitados son 
exemplares pero é mellor 
amplialos a outros terreos,  
porque se non falásemos de 
marcos non formais, podería ser 
terrible a realidade. Creo que 
está nas nosas mans, dalgunha 
maneira. 
 
Como xa dixen, estas axudas  
irían destinadas a entidades  
veciñais sen ánimo de lucro, polo 
tanto, o tecido cidadán e nós, con 
o seu voto e dos demais grupos, 
trataremos de organizar esa 
desorde, porque si que existe esa 
desorde. 
 
E co respecto ao que dixo a 
concelleira Silva Longueira, pois, 
é certo. Algúns aínda non 
cobrarón as subvencións, porque 
tardaron moito en presentar a 
xustificación e, bo, hai problemas 
efectivamente, hai problemas con 
Intervención; son cuestións do día 
a día e, bo, non teñen máis 
relevancia que esa, ainda que 
evidentemente teñan un prexuízo 
para a cidadanía e temos que 
mellorar  os procedementos 
administrativos e, por iso, están 
propostas como esta.  
 
Mil grazas. 
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Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor Sande. 
 
Procedemos para votar este asunto 
terceiro da Orde do Día. 
 
Aprobación inicial da 
modificación do Orzamento do 
IMCE para a concesión de crédito 
extraordinario e baixa por 
anulación de crédito, acordado 
polo Consello Reitor do IMCE o 
19 de febreiro de 2016. 
 
Votación asunto número 3 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número 3, referenciado en el 
Orden del Día, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (9 votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 

Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor Sande. 
 
Procedemos para votar este 
asunto terceiro da Orde do Día. 
 
Aprobación inicial da 
modificación do Orzamento do 
IMCE para a concesión de 
crédito extraordinario e baixa por 
anulación de crédito, acordado 
polo Consello Reitor do IMCE o 
19 de febreiro de 2016. 
 
Votación asunto número 3 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación o asunto 
número 3, referenciado na Orde 
do Día, producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (9 votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
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voto). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Queda rexeitada a proposta. 
 
Señor Secretario General 
 
ÁREA DE EMPLEO Y 
ECONOMÍA SOCIAL 
 
40 – Modificación de Estatutos. 
 
Asunto.- Modificación de los 
Estatutos del Consorcio de 
Turismo y Congresos. 
 
Este asunto ha sido dictaminado 
con el voto a favor de los 
Grupos Municipales de Marea 
Atlántica y Popular y las 
abstenciones de los Grupos 
Municipales Socialista y Mixto 
(BNG-AA). Se propone la 
adopción del siguiente  
 

Acuerdo 
 
Aprobación de la modificación de 
los Estatutos del Consorcio de 
Turismo y Congresos de A 
Coruña de conformidad con lo 
preceptuado en los artículos 
143.1.c) y 151 de la Ley 5/1997 
de Administración Local de 
Galicia y el Título X de la Ley 
7/1985 de Bases de Régimen 
Local y para la tramitación 

voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada a proposta. 
 
Señor Secretario Xeral 
 
ÁREA DE EMPREGO E 
ECONOMÍA SOCIAL 
 
40 - Modificación de Estatutos. 
 
Asunto.- Modificación dos 
Estatutos do Consorcio de 
Turismo e Congresos. 
 
Este asunto foi ditaminado co 
voto a favor dos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica e 
Popular e as abstencións dos 
Grupos Municipais Socialista e 
Mixto (BNG-AA). Propónse a 
adopción do seguinte  
 
 

Acordo 
 
Aprobación da modificación dos 
Estatutos do Consorcio de 
Turismo e Congresos da Coruña 
de conformidade co preceptuado 
nos artigos 143.1.c) e 151 da Lei 
5/1997 de Administración Local 
de Galicia e o Título X da Lei 
7/1985 de Bases de Réxime Local 
e para a tramitación subseguinte. 
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subsiguiente. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Secretario. 
 
Ten a palabra o concelleiro de 
Emprego e Economía Social para 
introducir este punto da Orde do 
Día. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben. 
 
Tratase dun proxecto de Estatutos 
do Consorcio que foi promovido 
na súa integridade pola anterior 
presidencia do Consorcio de 
Turismo. Trátase basicamente 
dunha adaptación por período…, 
por imperativo legal ás novas 
normas, nomeadamente á Lei de 
Racionalización e 
Sustentabilidade da 
Administración Local, coa 
adscrición do Consorcio de 
Turismo  ao Concello da Coruña 
de xeito expreso.  En canto ao 
novo contido da norma, en canto 
as súas novidades  decimos, por 
exemplo, que no seu artigo 4º 
contemplase a incorporación aos 
fins do Consorcio de Turismo, a 
xestión da Torre de Hércules e do 
Patrimonio que se lle encomende, 
así como, a difusión da promoción 
e posta en valor do Camiño 
Inglés. 
 

 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor secretario. 
 
Ten a palabra o concelleiro de 
Emprego e Economía Social para 
introducir este punto da Orde do 
Día. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben. 
 
Tratase dun proxecto de Estatutos 
do Consorcio que foi promovido 
na súa integridade pola anterior 
presidencia do Consorcio de 
Turismo. Trátase basicamente 
dunha adaptación por período…, 
por imperativo legal ás novas 
normas, nomeadamente á Lei de 
Racionalización e 
Sustentabilidade da 
Administración Local, coa 
adscrición do Consorcio de 
Turismo   ao Concello da Coruña 
de xeito expreso.  En canto ao 
novo contido da norma, en canto 
as súas novidades  dicimos, por 
exemplo, que no seu artigo 4º 
contemplase a incorporación aos 
fins do Consorcio de Turismo, a 
xestión da Torre de Hércules e do 
Patrimonio que se lle encomende, 
así como, a difusión da 
promoción e posta en valor do 
Camiño Inglés. 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 32 - 
 

 
 

A las diecisiete horas y treinta y 
seis minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Gallego Neira. 
 
Así mesmo, tamén se crea un 
Consello Asesor da Torre de 
Hércules e cóllese de xeito 
diferenciado, como órgano 
complementario ao Consello 
Asesor Turístico que fora creado 
en 1998, pero que estaba regulado 
no apartado de goberno  e 
administración, ubicando 
correctamente agora, como órgano 
complementario tamén. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
En canto a estes Estatutos do 
Consorcio de Turismo, vaia por 
diante que xustamente cando se 
debateron en Comisión de 
Emprego, esta concelleira non 
puido estar, pero o que si que é 
certo, é que queremos poñer 
enriba da mesa, que lamentamos 
que non se teña, pois, reflectido 
nesta modificación dos Estatutos, 
ainda que veña da anterior 

Ás dezasete horas e trinta e seis 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Gallego Neira. 
 
 
Así mesmo, tamén créase un 
Consello Asesor da Torre de 
Hércules e cóllese de xeito 
diferenciado, como órgano 
complementario ao Consello 
Asesor Turístico, que fora creado 
en 1998, pero que estaba 
regulado no apartado de goberno  
e administración, situando 
correctamente agora, como 
órgano complementario tamén. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
En canto a estes Estatutos do 
Consorcio de Turismo, vaia por 
diante que xustamente cando se 
debateron en Comisión de 
Emprego, esta concelleira non 
puido estar, pero o que si que é 
certo, é que queremos poñer 
enriba da mesa, que lamentamos 
que non se teña, pois, reflectido 
nesta modificación dos Estatutos, 
ainda que veña da anterior 
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presidencia, o certo que é hoxe 
cando se traen aquí, o certo que a 
representación do Concello da 
Coruña, que precisamente, pois, 
participa deste Consorcio de 
Turismo, sexa proporcional e 
plural e que sexa, pois, unha 
representación xustamente do que 
é o Pleno do Concello da Coruña. 
 
E iso era o que se desprendía, polo 
menos, no acordo de organización 
que asinamos en xullo… 
 
 
A las diecisiete horas y treinta y 
ocho minutos entra en el Salón 
de Sesiones la señora Gallego 
Neira. 
 
… do ano pasado, cando foi, 
xustamente o Pleno de 
Organización. A democratización 
e representación da pluralidade 
que había neste Pleno, tamén é 
trasladada aos Consorcios e ás 
Entidades nas que participa, 
precisamente o Concello da 
Coruña. 
 
É, polo tanto, unha oportunidade 
perdida para que as entidades, 
como digo, nas que está presente 
o Concello da Coruña, pois, teñan 
esa representación plural e 
proporcional. 
 
E, polo demais, é unha mera 
adaptación dos Estatutos á nova 
lexislación, a nova lexislación 

presidencia, o certo que é hoxe 
cando se traen aquí, o certo que a 
representación do Concello da 
Coruña, que precisamente, pois, 
participa deste Consorcio de 
Turismo, sexa proporcional e 
plural e que sexa, pois,  unha 
representación xustamente do que 
é o Pleno do Concello da Coruña. 
 
E iso era o que se desprendía, 
polo menos, no acordo de 
organización que asinamos en 
xullo… 
 
Ás dezasete horas e trinta e oito 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Gallego Neira. 
 
 
… do ano pasado, cando foi, 
xustamente o Pleno de 
Organización. A democratización 
e representación da pluralidade 
que había neste Pleno, tamén é 
trasladada aos Consorcios e ás 
Entidades nas que participa, 
precisamente o Concello da 
Coruña. 
 
É, polo tanto, unha oportunidade 
perdida para que as entidades, 
como digo, nas que está presente 
o Concello da Coruña, pois, teñan 
esa representación plural e 
proporcional. 
 
E, polo demais, é unha mera 
adaptación dos Estatutos á nova 
lexislación. A nova lexislación 
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local, contra o que obviamente 
non hai nada que dicir, pero si que 
ese punto que se podía ter 
engadido por parte deste Goberno 
Municipal, pois, vemos que non 
se fixo. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Bueno.  
 
Lo cierto es que la Ley 27/2013 y 
la 15/2014 de Racionalización del 
Sector Público, obligaba a la 
modificación de los Estatutos del 
Consorcio, adscribiéndole a uno 
de los ayuntamientos, 
ayuntamiento del que formara 
parte.  
 
Cierto es, también que la 
modificación propuesta se hizo en 
el gobierno anterior y, cierto es, 
que la representación municipal, 
en contra de lo que se acaba de 
decir, aumenta. Aumenta.  
 
Lo que sí  es cierto es, que 
aumenta de una manera que no 
recoge adecuadamente la 
pluralidad del Pleno actual, de tal 

local, contra o que obviamente 
non hai nada que dicir, pero si 
que ese punto que se podía ter 
engadido por parte deste Goberno 
Municipal, pois, vemos que non se 
fixo. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Bo. 
 
O certo é que a Lei 27/2013 e a 
15/2014 de Racionalización do 
Sector Público, obrigaba á 
modificación dos Estatutos do 
Consorcio, adscribíndolle a un 
dos concellos, concello do que 
formase parte.  
 
 
Certo é, tamén que a modificación 
proposta fíxose no goberno 
anterior e, certo é, que a 
representación municipal, en 
contra do que se acaba de dicir, 
aumenta. Aumenta.  
 
O que si  é certo é, que aumenta 
dunha maneira que non recolle 
adecuadamente a pluralidade do 
Pleno actual, de tal maneira, que 
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manera, que en el consorcio 
nosotros dejamos de manifiesto, 
que nos parecía una modificación 
estatutaria errónea, porque 
articulaba unas mayorías que, a 
veces,  podían parecer kafkianas, 
dada la realidad del Pleno actual  
y que además, la representación 
de los agentes que intervenían en 
el turismo en esta ciudad, no 
estaba debidamente recogida.  
 
Más allá de eso, ahí hay personas 
que se sientan, que no ponen ni un 
duro en el Consorcio, y a nosotros 
nos parece que la responsabilidad 
de sentarse en el Consejo del 
Consorcio tiene que venir 
asociada de la mano de la 
corresponsabilidad, en la 
aportación presupuestaria para 
hacer medidas o campañas que  
favorezcan el turismo en pro de la 
ciudad. Si más alá de eso, lo único 
que van a ser, van a estar allí 
sentados, pues, votando y 
reflexionando sobre las cuestiones 
que allí se diga, lo ideal sería que 
se modificara la composición del 
Consejo y no se recogiera la que 
el gobierno anterior del Consejo 
propuso. Nosotros esto lo dijimos, 
pero pasados nueve meses, parece 
que no se nos hizo caso.  
 
Es cierto, que como viene siendo 
habitual, en todo lo que el  Partido 
Socialista le propone al señor 
Lema, pues, no parecemos tener 
suerte en nuestros planteamientos, 

no consorcio nós deixamos de 
manifesto, que nos parecía unha 
modificación estatutaria errónea, 
porque articulaba unhas maiorías 
que, a veces,  podían parecer 
kafkianas, dada a realidade do 
Pleno actual  e que ademáis, a 
representación dos axentes que 
interviñan no turismo nesta 
cidade non estaba debidamente 
recollida.  
 
Máis aló diso, aí hai persoas que 
sentan, que non poñen nin un 
duro no Consorcio, e a nós 
parécenos que a responsabilidade 
de sentarse no Consello do 
Consorcio ten que vir asociada da 
man da corresponsabilidade, na 
achega orzamentaria para facer 
medidas ou campañas que  
favorezan o turismo en prol da 
cidade. Se máis alá diso, o único 
que van ser, van estar alí 
sentados, pois, votando e 
reflexionando sobre as cuestións 
que alí se diga, o ideal sería que 
se modificase a composición do 
Consello e non se recollese a que 
o goberno anterior do Consello 
propuxo. Nós isto dixémolo, pero 
pasados nove meses, parece que 
non se nos fixo caso.  
 
 
É certo, que como vén sendo 
habitual, en todo o que o  Partido 
Socialista lle propon ao señor 
Lema, pois, non parecemos ter 
sorte nas nosas formulacións, nas 
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en nuestras argumentaciones, en 
lo que venimos proponiendo, y las 
cosas pues no salen. Y, nueve 
meses después, estamos aquí, con 
la modificación estatutaria que el 
gobierno anterior propuso, hace 
un año y pico. No se hizo nada y 
estamos donde estamos. 
 
Pero en cualquier caso, nosotros 
queremos ser proactivos y nos 
gustaría que el Consorcio de 
Turismo se demostrase como lo 
que tiene que ser, un instrumento 
de eficacia para proyectar la 
ciudad, en un ámbito tan 
importante como el turismo. 
 
Voy a aprovechar el tiempo de la 
intervención. Como dice el señor 
Sande, no me voy a ir de la 
temática o voy a centrarme en 
ella, pero voy al Consorcio de 
Turismo en general. Porque 
nosotros estamos preocupados, 
estamos preocupados por la 
lectura que, en este caso, el 
concejal presidente del Consorcio 
hace, lo que tiene que ser la 
estrategia de turismo de la ciudad. 
Estamos preocupados porque 
llevamos nueve meses sin gerente 
del consorcio de turismo. Estamos 
preocupados porque 
recientemente se intentó dar por 
finiquitada una alianza estratégica 
de ciudades del arco Cantábrico, 
que nos parecía excelente para 
explorar estrategias que generasen 
valor en la ciudad y, menos mal, 

nosas argumentacións, no que 
vimos propoñendo, e as cousas 
pois non saen. E, nove meses 
despois, estamos aquí, coa 
modificación estatutaria que o 
goberno anterior propuxo, hai un 
ano e pico. Non se fixo nada e 
estamos onde estamos. 
 
Pero en calquera caso, nós 
queremos ser proactivos e 
gustaríanos que o Consorcio de 
Turismo  se demostrase   como o 
que ten que ser, un instrumento de 
eficacia para proxectar a cidade, 
nun ámbito tan importante como 
o turismo. 
 
Vou aproveitar o tempo da 
intervención. Como di o señor 
Sande, non me vou a ir da 
temática ou vou centrarme nela, 
pero vou ao Consorcio de 
Turismo en xeral. Porque nós 
estamos preocupados, estamos 
preocupados pola lectura que, 
neste caso, o concelleiro 
presidente do Consorcio fai, o que 
ten que ser a estratexia de turismo 
da cidade. Estamos preocupados 
porque levamos nove meses sen 
xerente do consorcio de turismo. 
Estamos preocupados porque 
recentemente tentouse dar por 
finiquitada unha alianza 
estratéxica de cidades do arco 
Cantábrico, que nos parecía 
excelente para explorar 
estratexias que xerasen valor na 
cidade e, menos mal, que 



 
 
 
 
 
 
 

- 37 - 
 

 
 

que conseguimos pararla en la 
Comisión de Empleo, sino 
estaríamos aquí debatiendo este 
asunto, que bajo nuestro punto de 
vista es una oportunidad que La 
Coruña se tiene que dar, porque si 
hay un vector que en el turismo 
puede ser importante, es el Vector 
Cantábrico, es a las ciudades que 
de esa red forman parte. Solo 
pueden generar sinergias, temas 
que hay que remangarse y 
liderarlas. 
 
Estamos preocupados por la 
política que se hace con Alvedro. 
Es cierto que el Consorcio de 
Turismo este año tiene, en ese 
Excel que nos dieron, aunque esta 
mañana presentaron un 
documento, parece ser, un poco 
más amplio, un millón menos de 
euros. 
 
Mire, no es inteligente hacer eso 
para la ciudad. El turismo es uno 
de los factores generadores de 
empleo más importantes en esta 
ciudad, no solamente de los 
empleos directos que se generan, 
sino una porrada de empleos 
indirectos.  
 
Desestabilizar el aeropuerto, 
quitando las inversiones que se 
venían acometiendo y luego 
diciendo en las ruedas de prensa 
que se hace con sentidiño, lo que 
significa es que La Coruña se va a 
parar. Hagan esto pero cuando 

conseguimos parala na Comisión 
de Emprego, senón estariamos 
aquí debatendo este asunto, que 
baixo o noso punto de vista é 
unha oportunidade que A Coruña 
tense que dar, porque se hai un 
vector que no turismo pode ser 
importante, é o Vector 
Cantábrico, é ás cidades que desa 
rede forman parte. Só poden 
xerar sinerxias, temas que hai que 
remangarse e lideralas. 
 
 
Estamos preocupados pola 
política que se fai con Alvedro. É 
certo que o Consorcio de Turismo 
este ano ten, nese Excel que nos 
deron, aínda que esta mañá 
presentaron un documento, 
parece ser, un pouco máis amplo, 
un millón menos de euros. 
 
 
Mire, non é intelixente facer iso 
para a cidade. O turismo é un dos 
factores xeradores de emprego 
máis importantes nesta cidade, 
non soamente dos empregos 
directos que se xeran, senón unha 
porrada de empregos indirectos.  
 
 
Desestabilizar o aeroporto, 
quitando os investimentos que 
viñan acometendo e logo dicindo 
nas roldas de prensa que se fai 
con sentidiño, o que significa é 
que A Coruña vai parar. Fagan 
isto pero cando chegue o AVE. 
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llegue el AVE. Sean inteligentes. 
Estamos  compitiendo en un 
entorno con ciudades y La Coruña 
se está resintiendo. Estamos 
preocupados por el discurso que 
se hizo en Fitur, de la estrategia de 
turismo en la ciudad. No se habló 
de las fiestas de la ciudad, no se 
habló de las fiestas de la ciudad, 
no se habló de una fiesta como las 
Hogueras de San Juan que tiene 
una validez internacional. No se 
habló de los Carnavales, no se 
habló de las fiestas de agosto. 
 
Se quiere cambiar lo que es la 
estrategia de turismo en la ciudad, 
y nos preocupa. Entonces, 
nosotros no vamos a impedir que 
esto se haga, vamos a intentar 
sumar, de tal manera, que en esta 
propuesta nos vamos abstener. 
 
Ya le dijimos al señor Concejal y 
a usted Alcalde, que no era 
inteligente esta modificación,  que 
nos parecía conveniente 
aprovechar el momento para hacer 
otra. No se nos hizo caso. Dará 
igual. Seguiremos insistiendo en 
que se puede mejorar para toda la 
ciudad la estrategia de turismo y 
con nosotros van a poder contar, 
pero le rogamos que nos escuchen 
cuando se lo transmitimos en las 
Comisiones. 
 
 
Muchas gracias. 
 

Sexan intelixentes. Estamos  a 
competir nunha contorna con 
cidades e A Coruña estase a 
resentir. Estamos preocupados 
polo discurso que se fixo en Fitur, 
da estratexia de turismo na 
cidade. Non se falou das festas da 
cidade, non se falou das festas da 
cidade, non se falou dunha festa 
como as Fogueiras de San Xoan 
que ten unha validez 
internacional. Non se falou dos 
Entroidos, non se falou das festas 
de agosto. 
 
Quérese cambiar o que é a 
estratexia de turismo na cidade, e 
preocúpanos. Entón, nós non imos 
impedir que isto se faga, imos 
tentar sumar, de tal maneira, que 
nesta proposta imonos abster. 
 
 
Xa lle dixemos ao señor 
concelleiro e a vostede alcalde, 
que non era intelixente esta 
modificación,  que nos parecía 
conveniente aproveitar o 
momento para facer outra. Non se 
nos fixo caso. Dará igual. 
Seguiremos insistindo en que se 
pode mellorar para toda a cidade 
a estratexia de turismo e 
connosco van poder contar, pero 
rogámoslle que nos escoiten 
cando llo transmitimos nas 
Comisións. 
 
Moitas grazas. 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 39 - 
 

 
 

Presidencia 
 
Moitas gracias, señor García. 
 
Polo Grupo Popular, señora 
Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Sí. 
 
Gracias, señor Alcalde.  
 
Buenas tardes a todos los 
presentes y a todos los que nos 
escuchan y nos ven por streaming. 
 
Anunciar nuestro voto favorable a 
la modificación de Estatutos del 
Consorcio de Turismo, como ya 
hicimos en la Comisión de 
Empleo y Economía Social y lo 
justificamos, principalmente 
entendiendo que existe urgencia 
en la adopción de este acuerdo, ya 
que se trata de adaptarse a una 
modificación legalmente exigible 
y que era un asunto que ya quedó 
iniciado desde el mandato interior. 
Es verdad que, en cualquier caso, 
los Estatutos que hoy se traen al 
Pleno son una norma jurídica, que 
como cualquier norma jurídica ha 
de ser una herramienta viva y 
susceptible de mejorar, cuando se 
considere oportuno. 
 
 
Aprovecho esta intervención 
también, para resaltar dos 

Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Polo Grupo Popular, señora 
Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Si. 
 
Grazas, señor alcalde.  
 
Boas tardes a todos os presentes e 
a todos os que nos escoitan e 
vennos por streaming. 
 
Anunciar o noso voto favorable á 
modificación de Estatutos do 
Consorcio de Turismo, como xa 
fixemos na Comisión de Emprego 
e Economía Social e 
xustificámolo, principalmente 
entendendo que existe urxencia na 
adopción deste acordo, xa que se 
trata de adaptarse a unha 
modificación legalmente esixible e 
que era un asunto que xa quedou 
iniciado desde o mandato 
interior. É verdade que, en 
calquera caso, os Estatutos que 
hoxe se traen ao Pleno son unha 
norma xurídica, que como 
calquera norma xurídica será 
unha ferramenta viva e 
susceptible de mellorar, cando se 
considere oportuno. 
 
Aproveito esta intervención 
tamén, para resaltar dous 
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aspectos. Uno, insistir, hablando 
de turismo, en la necesidad de 
elaborar y poner en práctica un 
plan de promoción de turismo, 
que haga a los ámbitos 
estratégicos, perdón, que baje los 
ámbitos estratégicos y cuente con 
la estructura social y empresarial 
de la ciudad, para que las medidas 
que se tomen, tengan un 
verdadero impacto en nuestra 
ciudad.  
 
Esperamos, también, que se 
agilice la selección del gerente de 
Consorcio y Turismo, con el fin 
de poder contribuir a estos logros 
y un día como hoy, donde ha 
salido en prensa el tema del 
incremento de los billetes de 
avión, pues, también es 
conveniente, demostrar nuestra 
preocupación por el continuo 
incremento de los billetes de 
Avión desde Alvedro, con 
diferencias de 100 euros e, incluso 
más, para el mismo trayecto, o 
incluso más para el mismo 
trayecto,  en comparación con 
aeropuertos, con otros 
ayuntamientos gallegos. Y 
lamentar que esta cuestión pueda 
venir provocada por la no 
renovación de todos los 
Convenios  con las compañías 
aéreas… 
 
A las diecisiete horas y cuarenta 
y seis minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor 

aspectos. Un, insistir, falando de 
turismo, na necesidade de 
elaborar e poñer en práctica un 
plan de promoción de turismo, 
que faga aos ámbitos estratéxicos, 
perdón, que baixe os ámbitos 
estratéxicos e conte coa estrutura 
social e empresarial da cidade, 
para que as medidas que se 
tomen, teñan un verdadeiro 
impacto na nosa cidade.  
 
 
Esperamos, tamén, que se axilice 
a selección do xerente de 
Consorcio e Turismo, co fin de 
poder contribuír a estes logros e 
un día como hoxe, onde saíu en 
prensa o tema do incremento dos 
billetes de avión, pois, tamén é 
conveniente, demostrar a nosa 
preocupación polo continuo 
incremento dos billetes de Avión 
desde Alvedro, con diferenzas de 
100 euros e, mesmo máis, para o 
mesmo traxecto, ou mesmo máis 
para o mesmo traxecto,  en 
comparación con aeroportos, con 
outros concellos galegos. E 
lamentar que esta cuestión poida 
vir provocada pola non 
renovación de todos os Convenios  
coas compañías aéreas… 
 
 
 
 
Ás dezasete horas e corenta e seis 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Varela Gómez. 
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Varela Gómez. 
 
…  No sabemos si es la causa, o 
puede ser una de las causas de la 
subida de los billetes. 
 
Esta subida, decir que afecta 
directamente, de forma individual, 
a los usuarios  coruñeses de los 
vuelos…, pero también puede 
afectar a la promoción turística de 
la ciudad. Por tanto, decir que 
ambos aspectos los comento, con 
el fin de que la ciudad no pierda 
capacidad económica procedente 
del turismo y aumente de 
rentabilidad.  
 
Insisto, nuestro voto favorable a la 
modificación de los Estatutos del 
Consorcio de Turismo,  
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Lendoiro. 
 
Se queren os voceiros utilizar 
unha segunda quenda. 
 
Ah! non. Claro, nos que ainda  o 
presidente da Marea Atlántica… 
Concelleiro de Emprego, señor 
Lema, adiante. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben. 
 

 
 
…Non sabemos se é a causa, ou 
pode ser unha das causas da 
subida dos billetes. 
 
Esta subida, dicir que afecta 
directamente, de forma 
individual, aos usuarios  
coruñeses dos voos…, pero tamén 
pode afectar á promoción 
turística da cidade. Por tanto, 
dicir que ambos os aspectos 
coméntoos, co fin de que a cidade 
non perda capacidade económica 
procedente do turismo e aumente 
de rendibilidade.  
 
Insisto, o noso voto favorable á 
modificación dos Estatutos do 
Consorcio de Turismo,  
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Lendoiro. 
 
Se queren os voceiros utilizar 
unha segunda quenda. 
 
Ah! non. Claro, nos… que ainda  
o presidente da Marea 
Atlántica… Concelleiro de 
Emprego, señor Lema, adiante. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben. 
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Aquí traemos unha norma que non 
regula ningún dos seus supostos, 
os billetes de Alvedro, non regula 
ningún dos seus supostos, o 
discurso do presidente do 
Consorcio en Fitur, non regula 
ningún dos seus supostos, a 
adhesión ou (…) a adhesión a 
unha rede de cidades moribundas, 
por chamarlles dun  xeito amable. 
O que regula é unha norma que 
simplemente ten unhos cambios 
para someterse a Lei Montoro. 
 
Pero bueno, por dar resposta a 
outras cuestións que se trouxeron 
aquí, señor García, a mín tamén 
me sorprende cuestións que teñen 
que ver co  seu comportamento, e 
sobre esta cuestión, por exemplo, 
lembrolle que vostede votou 
favorablemente esta norma na 
Xunta de Goberno do Consorcio e 
que votou en contra na Comisión 
Informativa. Eu creo que isto pode 
valer tamén como un síntoma, 
pois, de un comportamento un 
pouco estraño. Ao mellor, debería 
ler as cousas en profundidade 
antes de votalas, porque después 
tende a arrepentirse e as veces é 
demasiado tarde. 
 
 
Se queren falar da norma, 
podemos falar da norma.  Supón, 
como dixemos, simplemente unha 
adaptación ás derivadas de 
aprobación da Lei Montoro.  
 

Aquí traemos unha norma que 
non regula ningún dos seus 
supostos, os billetes de Alvedro, 
non regula ningún dos seus 
supostos, o discurso do presidente 
do Consorcio en Fitur, non regula 
ningún dos seus supostos, a 
adhesión ou (…) a adhesión a 
unha rede de cidades moribundas, 
por chamarlles dun  xeito amable. 
O que regula é unha norma que 
simplemente ten unhos cambios 
para someterse a Lei Montoro. 
 
Pero bo, por dar resposta a 
outras cuestións que se trouxeron 
aquí, señor García, a mín tamén 
sorpréndeme cuestións que teñen 
que ver co  seu comportamento, e 
sobre esta cuestión, por exemplo, 
lembrolle que vostede votou 
favorablemente esta norma na 
Xunta de Goberno do Consorcio e 
que votou en contra na Comisión 
Informativa. Eu creo que isto 
pode valer tamén como un 
síntoma, pois, dun 
comportamento un pouco estraño. 
Ao mellor, debería ler as cousas 
en profundidade antes de votalas, 
porque despois tende a 
arrepentirse e as veces é 
demasiado tarde. 
 
Se queren falar da norma, 
podemos falar da norma. Supón, 
como dixemos, simplemente unha 
adaptación ás derivadas de 
aprobación da Lei Montoro. 
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Outras cuestións que se   dixeron 
aquí, si estamos dacordo nelas, si 
estamos dacordo nelas. Si estamos 
dacordo en que na nova 
composición os seus órganos de 
goberno, desde dar cabida á 
pluralidade que está representada 
no Pleno da Corporación e tamén 
que existe un plan, ou sexa un 
prazo de 30 días, pois, para facer 
algún tipo de modificación parcial 
da mesma. 
 
Tamén hai que dicir que esta 
norma…, o goberno da Marea 
Atlántica saca adiante e o trae 
aquí, a este Pleno, facendo un 
exercicio que entendemos que é 
un exercicio de responsabilidade. 
Nos entendemos que é bo para a 
cidade, non poñer en risco a 
permanencia legal do órgano 
promotor do turismo nesta cidade. 
Tenemos aquí a norma, tal e como 
foi exposta. Por certo, cando foi 
aprobada, non hai un ano e pico, 
como dicía o señor García, senón 
que en outubro de 2015, que foi 
cando obtivo o plácet da Xunta de 
Galicia. 
 
Polo tanto, entendemos que o 
goberno de Marea Atlántica 
funciona como é de costume, coa 
mirada posta na cidade e nos 
intereses variables de partido, e 
entendemos que se trata diso, 
dunha necesidade de evitar riscos, 
riscos legais para o Consorcio de 
Turismo. 

Outras cuestións que se dixeron   
aquí, si estamos dacordo nelas, si 
estamos dacordo nelas, Si 
estamos dacordo en que na nova 
composición os seus órganos de 
goberno, desde dar cabida á 
pluralidade que está representada 
no Pleno da Corporación e tamén 
que existe un plan, ou sexa un 
prazo de 30 días, pois, para facer 
algún tipo de modificación 
parcial da mesma. 
 
Tamén hai que dicir que esta 
norma…, o goberno da Marea 
Atlántica saca adiante e o trae 
aquí, a este Pleno, facendo un 
exercicio que entendemos que é 
un exercicio de responsabilidade. 
Entendémonos que é bo para a 
cidade, non poñer en risco a 
permanencia legal do órgano 
promotor do turismo nesta 
cidade. Temos aquí a norma tal e 
como foi exposta. Por certo, 
cando foi aprobada, non hai un 
ano e pico, como dicía o señor 
García, senón que en outubro de 
2015, que foi cando obtivo o 
plácet da Xunta de Galicia. 
 
Polo tanto, entendemos que o 
goberno de Marea Atlántica 
funciona como é de costume, coa 
mirada posta na cidade e nos 
intereses variables de partido, e 
entendemos que se trata diso, 
dunha necesidade de evitar 
riscos, riscos legais para o 
Consorcio de Turismo. 
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Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
 
Ahora si. Abrimos a segunda 
quenda, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Reiteramos un poco o dito 
anteriormente. Están ben as 
palabras, efectivamente do 
concelleiro de Emprego, nas que 
di, pois, é a intención, 
precisamente que se reflicta a 
pluralidade do Pleno da 
Corporación,  nos órganos de 
goberno do Consorcio, máis o 
certo é que non está reflectido, e 
precisamente na modificación que 
se trae hoxe. 
 
De todas maneiras, nós 
absterémonos e presentaremos 
alegación para que precisamente, 
se inclúa específicamente, pois, 
para que precisamente, se recolla 
a pluralidade do Pleno da 
Corporación e nos órganos de 
goberno. 
 
Parecénos importante,  moito  
máis aló da intención deste 
goberno, en concreto, e queremos 
que iso permaneza nos Estatutos, 
máis aló deste mandato, e que se 
realice ou teña efectividade tamén 
noutros, nos posteriores mandatos 

Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
 
Agora si. Abrimos a segunda 
quenda, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Reiteramos un pouco o dito 
anteriormente. Están ben as 
palabras, efectivamente do 
concelleiro de Emprego, nas que 
di, pois, é a intención, 
precisamente que se reflicta a 
pluralidade do Pleno da 
Corporación,  nos órganos de 
goberno do Consorcio, máis o 
certo é que non está reflectido, e 
precisamente na modificación que 
se trae hoxe. 
 
De todas maneiras, nós 
absterémonos e presentaremos 
alegación para que precisamente, 
se inclúa especificamente, pois, 
para que precisamente, se recolla 
a pluralidade do Pleno da 
Corporación e nos órganos de 
goberno. 
 
Parecénos importante, moito  
máis aló da intención deste 
goberno, en concreto, e queremos 
que iso permaneza nos Estatutos, 
máis aló deste mandato, e que se 
realice ou teña efectividade tamén 
noutros, nos posteriores mandatos 
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desta Corporación. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Mire, señor Lema, le voy a decir 
las funciones que tiene el 
Consello  del Consorcio. La 
número a) El control y la  
fiscalización de las actividades del 
presidente y de la gerencia.  De tal 
manera, que váyase acostumbrado 
al control y la fiscalización de lo 
que usted hace. 
 
En cualquier caso, apuntaba que 
decía que es demasiado tarde. Por 
desgracia, sabemos exactamente 
muy bien para qué. A nosotros lo 
que nos preocupa es que sea 
demasiado tarde para el turismo 
de la ciudad. 
 
Yo recuerdo que los únicos 
eventos que tenemos planificado 
vienen planificados por gobiernos 
anteriores. Nos gustaría conocer si 
la ciudad va a contar con algún 
gran evento planificado por usted  
para los próximos meses o el 
2017, o si hay algún plan de que 

desta Corporación. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Mire, señor Lema, vou dicir as 
funcións que ten o Consello  do 
Consorcio. A número a) O control 
e  a fiscalización das actividades 
do presidente e da xerencia.  De 
tal maneira, que váiase afacendo 
ao control e a fiscalización do que 
vostede fai. 
 
 
En calquera caso, apuntaba que 
dicía que é demasiado tarde. Por 
desgraza, sabemos exactamente 
moi ben para que. A nós o que 
nos preocua é que sexa 
demasiado tarde para o turismo 
da cidade. 
 
Eu lembro que os únicos eventos 
que temos planificado veñen 
planificados por gobernos 
anteriores. Gustaríanos coñecer 
se a cidade vai contar con algún 
gran evento planificado por 
vostede  para os próximos meses 
ou o 2017, ou se hai algún plan 
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volvamos a ser capaces de 
referenciarnos como una ciudad 
emblemática y de referencia, para 
el turismo nacional y también, 
¡como no! internacional.  
 
Pero le reitero, vaya por delante. 
Usted podrá, con el apoyo del 
Grupo Municipal Socialista para 
planificación de la estrategia de la 
ciudad que se vaya a realizar, 
dentro del Consorcio de Turismo. 
Nos genera una desazón 
importante, el vaciado 
presupuestario   que proponen 
ustedes para ese ente. Creemos 
que se equivocan, o sea, creemos 
que el turismo es un motor de 
generación de empleo y desarrollo 
de la ciudad que usted no calibra 
adecuadamente. Se está centrando 
en bocadillos y en lacones. Y el 
turismo es un ente mucho más 
complejo, en el que las ciudades 
compiten con muchísima más 
dureza, desde el punto de vista 
presupuestario, pero también 
desde el punto de vista de las 
personas que se dedican a ello.  
 
 
Y nos gustarían que, amén de un 
mayor esfuerzo, dedicado a la 
planificación y estrategia del 
Consorcio, también fuésemos 
capaces de dedicarle el 
presupuesto que  se le  venía 
dedicando en los últimos años, 
porque a fin de cuentas,  es un 
área en el que La Coruña tiene, 

de que volvamos ser capaces de 
referenciarnos como unha cidade 
emblemática e de referencia, para 
o turismo nacional e tamén, como 
non! internacional.  
 
Pero reitérolle, vaia por diante. 
Vostede poderá co apoio do 
Grupo Municipal Socialista para 
planificación da estratexia da 
cidade que se vaia a realizar, 
dentro do Consorcio de Turismo. 
Xéranos unha desazón 
importante, o baleirado 
orzamentario   que propoñen 
vostedes para ese ente. Cremos 
que se equivocan, ou sexa, cremos 
que o turismo é un motor de 
xeración de emprego e 
desenvolvemento da cidade que 
vostede non calibra 
adecuadamente. Está a centrarse 
en bocadillos e en lacóns. E o 
turismo é un ente moito máis 
complexo, no que as cidades 
compiten con moitísima máis 
dureza, desde o punto de vista 
orzamentario, pero tamén desde o 
punto de vista das persoas que se 
dedican a iso.  
 
E gustaríannos que, amén dun 
maior esforzo, dedicado á 
planificación e estratexia do 
Consorcio, tamén fósemos 
capaces de dedicarlle o 
orzamento que  se lle  viña 
dedicando nos últimos anos, 
porque a final de contas,  é unha 
área no que A Coruña ten, aínda, 
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todavía, mucho  que decir, y nos 
preocupa que se descapitalice. 
 
Le cierro con otra de las funciones 
que tiene el Consello del 
Consorcio, que es la aprobación 
de los planes y los programas y 
proyectos, así como, la forma de 
gestión de los servicios y de las 
actividades del propio Consorcio. 
 
Nosotros todavía no hemos visto 
ni planes, ni programas, ni 
proyectos. Cierto es, que llevan 
nueve meses, pero cierto es 
también, que ya toca que, por lo 
menos, se ponga encima de la 
mesa, aunque sea un  esbozo de 
una estrategia, algo que nos pueda 
ilusionar y en el que podamos 
participar, porque de momento, 
estamos embarrados en la 
selección, por segunda vez, del 
gerente del Consorcio. 
 
En cualquier caso, señor Lema, le 
reitero, nosotros no vamos a 
impedir que la modificación… 
 
Presidencia 
 
Vaya rematando, señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
… se produzca, nos vamos a 
abstener en el particular y nada 
más. 
 
Muchas gracias, señor Alcalde. 

moito  que dicir, e preocúpanos 
que se descapitalice. 
 
Pécholle con outra das funcións 
que ten o Consello do Consorcio, 
que é a aprobación dos plans e os 
programas e proxectos, así como, 
a forma de xestión dos servizos e 
das actividades do propio 
Consorcio. 
 
Nós aínda non vimos nin plans, 
nin programas, nin proxectos. 
Certo é, que levan nove meses, 
pero certo é tamén, que xa toca 
que, polo menos, se poña enriba 
da mesa, aínda que sexa un  
esbozo dunha estratexia, algo que 
nos poida ilusionar e no que 
podamos participar, porque de 
momento, estamos embarrados na 
selección, por segunda vez, do 
xerente do Consorcio. 
 
 
En calquera caso, señor Lema, 
reitérolle, nós non imos impedir 
que a modificación… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor García. 
 
Señor García Pérez 
 
…prodúzase, imonos abster no 
particular e nada máis. 
 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
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Presidencia 
 
Grazas a vostede. 
 
Señora Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Brevemente insistir, una vez más, 
que nosotros vamos a dar el voto 
favorable, porque entendemos que 
se trata de adoptar una 
modificación legalmente exigible 
y entendemos que una ciudad, 
como la ciudad de La Coruña, 
debe de tener  un Estatuto del 
Consorcio de Turismo, 
actualizado, legal y vigente, para 
luego poder exigir todos los otros 
temas de promoción del turismo 
para interés de nuestra ciudad.  
 
Gracias,  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Lendoiro. 
 
Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Señor García, eu recoméndolle a 
vostede que lle deixe ao Partido 
Popular o seu traballo. Eu creo 
que é bo que vostede secunde o 
modelo do PP, de atracción de 
eventos, que nós tamén pensamos 
que, nalgún caso, tamén pode ser 
interesante para a cidade, pero 

Presidencia 
 
Grazas a vostede. 
 
Señora Lendoiro. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Brevemente insistir, unha vez 
máis, que nós imos dar o voto 
favorable, porque entendemos que 
se trata de adoptar unha 
modificación legalmente esixible e 
entendemos que unha cidade, 
como a cidade da Coruña, debe 
de ter  un Estatuto do Consorcio 
de Turismo, actualizado, legal e 
vixente, para logo poder exixir 
todos os outros temas de 
promoción do turismo para 
interese da nosa cidade.  
 
Grazas,  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Lendoiro. 
 
Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Señor García, eu recoméndolle a 
vostede que lle deixe ao Partido 
Popular o seu traballo. Eu creo 
que é bo que vostede secunde o 
modelo do PP, de atracción de 
eventos, que nós tamén pensamos 
que, nalgún caso, tamén pode ser 
interesante para a cidade, pero 
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bueno, deixe que o PP faga o seu 
traballo, porque é bo que teñan 
esa oportunidade de defender 
tamén a súa propia acción, creo 
que ao mellor poden sentirse que 
lle (…) certo papel neste Pleno. 
 
En canto as cuestións que dice 
vostede sobre a promoción 
turística, vamos a ver. Para 
empezar manifestar, unha vez 
máis, a miña sorpresa ante o seu 
voto cambiante na Xunta de 
Goberno do Consorcio, na 
Comisión Informativa. Insisto, o 
sea, debería vostede empezar por 
contestar a iso, por que está 
dacordo hoxe con algo e despois 
deixa de estar dacordo. A min, 
paréceme un comportamento 
errático, ou non sei se derivado da 
súa falta de experiencia neste tipo 
de cuestión, ou que talvez non 
prepara os temas con suficiente 
antelación, antes de chegar ao 
lugar onde se debate. 
 
En todo caso, indo aos feitos, o 
Instituto Galego de Estadística 
publicou esta disposición, de quen 
queira ler, o pasado mes de 
xaneiro; un resumo dos, digamos, 
resultados do sector turístico en 
Galicia. Ben, A Coruña aumentou 
no segundo semestre do ano, un 
dezasete por cento a súa 
ocupación hoteleira. Datos do 
Instituto Galego de Estadística 
que non é sospeitoso de ser un 
organismo, a priori, tomado pola 

bo, deixe que o PP faga o seu 
traballo, porque é bo que teñan 
esa oportunidade de defender 
tamén a súa propia acción, creo 
que ao mellor poden sentirse que 
lle (…) certo papel neste Pleno. 
 
En canto as cuestións que di 
vostede sobre a promoción 
turística, imos ver. Para empezar 
manifestar, unha vez máis, a miña 
sorpresa ante o seu voto 
cambiante na Xunta de Goberno 
do Consorcio, na Comisión 
Informativa. Insisto, ou sexa, 
debería vostede empezar por 
contestar a iso, por que está 
dacordo hoxe con algo e despois 
deixa de estar dacordo. A min, 
paréceme un comportamento 
errático, ou non sei derivado da 
súa falta de experiencia neste tipo 
de cuestión, ou que talvez non 
prepara os temas con suficiente 
antelación, antes de chegar ao 
lugar onde se debate. 
 
En todo caso, indo aos feitos, o 
Instituto Galego de Estatística 
publicou esta disposición, de quen 
queira ler, o pasado mes de 
xaneiro; un resumo dos, digamos, 
resultados do sector turístico en 
Galicia. Ben, A Coruña aumentou 
no segundo semestre do ano, un 
dezasete por cento a súa 
ocupación hoteleira. Datos do 
Instituto Galego de Estatística 
que non é sospeitoso de ser un 
organismo, a priori, tomado pola 
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Marea. Esos son os datos, son os 
datos que existen. Despois 
podemos pensar en cal é o mellor 
xeito de promocionar, se é bo 
entregarlle 1.000.000 de euros a 
compañías que voan, ás rutas que 
teñen máis dun 85% de ocupación 
ou se algunha vez estivo 
vinculado o pago desas 
promocións ao prezo do billete. 
Cousa que nunca pasou, por certo, 
nunca, nunca o pago, nunca as 
promocións, as subvencións das 
líñas aéreas estiveron vinculadas 
ao prezo dos billetes. En todo 
caso, se as veces estamos a (…) 
do libre mercado, outras veces 
parece que temos intereses que, 
creo que non son exactamente 
coherentes con esa liña. 
 
 
Tamén entendemos que nós non 
imos manter una liña todo o 
coherente que tal vez nos gustaría. 
 
Pero volvendo ao fío, trátase 
dunha modificación reglamentaria 
para axustarse as derivadas da Lei 
Montoro, e a Marea Atlántica trae 
aquí este asunto por 
responsabilidade de someter á 
votación do Pleno. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
 

Marea. Eses son os datos, son os 
datos que existen. Despois 
podemos pensar en cal é o mellor 
xeito de promocionar, se é bo 
entregarlle 1.000.000 de euros a 
compañías que voan, ás rutas que 
teñen máis dun 85% de ocupación 
ou se algunha vez estivo 
vinculado o pago desas 
promocións ao prezo do billete. 
Cousa que nunca pasou, por 
certo, nunca, nunca o pago, 
nunca as promocións, as 
subvencións das líñas aéreas 
estiveron vinculadas ao prezo dos 
billetes. En todo caso, se as veces 
estamos a (…) do libre mercado, 
outras veces parece que temos 
intereses que, creo que non son 
exactamente coherentes con esa 
liña. 
 
Tamén entendemos que nós non 
imos manter unha liña todo o 
coherente que talvez nos gustaría. 
 
Pero volvendo ao fío, trátase 
dunha modificación 
regulamentaria para axustarse as 
derivadas da Lei Montoro, e a 
Marea Atlántica trae aquí este 
asunto por responsabilidade de 
someter á votación do Pleno. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
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Procedemos, xa que logo, a 
votación deste asunto número 
catro: Modificación dos Estatutos 
do Consorcio de Turismo e 
Congresos. 
 
Votación asunto número 4 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número 4 referenciado en el 
Orden del Día, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota  a favor el Grupo Municipal 
del Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 abastenciones). 
 
Se asbstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto) 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Queda, pois, aprobada a 
modificación. 
 

Acuerdo 
 

Procedemos, xa que logo, a 
votación deste asunto número 
catro: Modificación dos Estatutos 
do Consorcio de Turismo e 
Congresos. 
 
Votación asunto número 4 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación o asunto 
número 4 referenciado na Orde 
do Día, producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota  a favor o Grupo Municipal 
do Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (9 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(6 abstencións). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto) 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda, pois, aprobada a 
modificación. 
 

Acordo 
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Aprobación de la modificación de 
los Estatutos del Consorcio de 
Turismo y Congresos de A 
Coruña de conformidad con lo 
preceptuado en los artículos 
143.1.c) y 151 de la Ley 5/1997 
de Administración Local de 
Galicia y el Título X de la Ley 
7/1985 de Bases de Régimen 
Local y para la tramitación 
subsiguiente. 
 
Señor Secretario General 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DE LA GESTIÓN 
 
1º.- Toma de conocimiento de las: 
 
-Resoluciones de la Junta de 
Gobierno Local, desde la número 
trescientos uno (301), de 
diecinueve de enero de dos mil 
dieciséis, a la número mil 
ochocientos (1.800), de 
veinticuatro de febrero de dos mil 
dieciséis. 
 
-Y de los decretos de la Alcaldía, 
desde el número uno (1), de 
cuatro de enero de dos mil 
dieciséis, al número seiscientos 
(600), de veintidós de febrero de 
dos mil dieciséis. 
 
2º Mociones 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Secretario. 

Aprobación da modificación dos 
Estatutos do Consorcio de 
Turismo e Congresos da Coruña 
de conformidade co preceptuado 
nos artigos 143.1.c) e 151 da Lei 
5/1997 de Administración Local 
de Galicia e o Título X da Lei 
7/1985 de Bases de Réxime Local 
e para a tramitación subseguinte. 
 
 
 
Señor Secretario Xeral 
 
CONTROL E SEGUIMENTO 
DA XESTIÓN 
 
1º.- Toma de  coñecemento das: 
 
-Resolucións da Xunta de 
Goberno Local, desde a número 
trescentos un (301), do dezanove 
de xaneiro de dous mil dezaseis, á 
número mil oitocentos (1.800), de 
vinte e catro de febreiro de dous 
mil dezaseis. 
 
 
-E dos decretos da Alcaldía, 
desde o número un (1), de catro 
de xaneiro de dous mil dezaseis, 
ao número seiscentos (600), de 
vinte e dous de febreiro de dous 
mil dezaseis. 
 
2º.- Mocións 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Secretario. 
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Empezamos, pois, pola parte 
deliberativa do Pleno e 
comezando pola moción do 
Bloque Nacionalista Galego, 
sobre o oito de marzo. 
 
Ten a palabra, dona Avia Veira. 
 
Eu creo que seguindo o que 
fixemos no último Pleno, se lles 
parece, podemos proceder a votar 
a urxencia de todas as mocións no 
seu conxunto. Si estamos de 
acordo. 
 
Pois, votos a favor da urxencia de 
todas as mocións presentadas.  
 
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) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 

Empezamos, pois, pola parte 
deliberativa do Pleno e 
comezando pola moción do 
Bloque Nacionalista Galego, 
sobre o oito de marzo. 
 
Ten a palabra, dona Avia Veira. 
 
Eu creo que seguindo o que 
fixemos no último Pleno, se lles 
parece, podemos proceder a votar 
a urxencia de todas as mocións no 
seu conxunto. Se estamos de 
acordo. 
 
Pois, votos a favor da urxencia de 
todas as mocións presentadas.  
 
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) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (9 
votos). 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
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del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. 
 
Ahora si ten a palabra dona Avia 
Veira para dar lectura á parte 
dispositiva, á moción relativa ao 
oito de marzo. 
 
Mociones presentadas por el 
Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
 
Primera.- Moción sobre el día 8 
de marzo. 
 

Intervenciones  
 
Señora Veira González 
 
O Grupo Municipal do BNG, 
solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción do seguinte 
acordo: 
 
1. Instar ó goberno da Xunta de 
Galicia a dar cumprimento ao 
artigo 37 da Lei do traballo en 
igualdade das mulleres de Galiza 
e elaborar un Plan galego de 
emprego feminino que inclúa, 
entre outras medidas, axudas 
específicas para a creación de 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben, moitas grazas. 
 
Agora se ten a palabra dona Avia 
Veira para dar lectura á parte 
dispositiva, á moción relativa ao 
oito de marzo. 
 
Mocións presentadas polo Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
 
Primeira.- Moción sobre o día 8 
de marzo. 
 

Intervencións 
 

Señora Veira González 
 
O Grupo Municipal do BNG, 
solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción do seguinte 
acordo: 
 
1. Instar ao goberno da Xunta de 
Galicia a dar cumprimento ao 
artigo 37 da Lei do traballo en 
igualdade das mulleres de Galicia 
e elaborar un Plan galego de 
emprego feminino que inclúa, 
entre outras medidas, axudas 
específicas para a creación de 
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empresas femininas de mulleres 
con especial atención ás mulleres 
mozas e ás de máis de 45 anos e a 
creación dunha Renda de 
Inserción Laboral para mulleres 
desempregadas de máis de 50 
anos, cunha vida laboral igual ou 
superior a 30 anos de cotización e 
que tivesen esgotado as 
prestacións. 
 
A las dieciocho horas se ausenta 
del  Salón de Sesiones el señor 
Mourelo Barreiro. 
 
2. Instar ó goberno da Xunta a 
elaborar un Plan de 
corresponsabilidade que inclúa 
actuacións para facilitar a 
conciliación da vida persoal e 
familiar conforme a lexislación 
vixente. 
 
3. Apoiar publicamente e chamar 
á participación das veciñas e 
veciños nos actos e 
reivindicacións das organizacións 
e colectivos feministas locais e 
comarcais con motivo desta data. 
 
A las dieciocho horas y un 
minuto entra en el Salón de 
Sesiones el señor Mourelo 
Barreiro. 
 
Presidencia 
 
Moi ben.  
 
Moitas grazas. 

empresas femininas de mulleres 
con especial atención ás mulleres 
mozas e ás de máis de 45 anos e a 
creación dunha Renda de 
Inserción Laboral para mulleres 
desempregadas de máis de 50 
anos, cunha vida laboral igual ou 
superior a 30 anos de cotización e 
que tivesen esgotado as 
prestacións. 
 
Ás dezaoito horas auséntase do 
Salón de Sesións o señor 
Mourelo Barreiro. 
 
2. Instar ao goberno da Xunta a 
elaborar un Plan de 
corresponsabilidade que inclúa 
actuacións para facilitar a 
conciliación da vida persoal e 
familiar conforme a lexislación 
vixente. 
 
3. Apoiar publicamente e chamar 
á participación das veciñas e 
veciños nos actos e 
reivindicacións das organizacións 
e colectivos feministas locais e 
comarcais con motivo desta data. 
 
Ás dezaito horas e un minuto 
entra no Salón de Sesións o 
señor Mourelo Barreiro.  
 

 

Presidencia 
 
Moi ben.  
 
Moitas grazas. 
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Ten a palabra agora para a defensa 
da moción. 
 
Señora Veira González 
 
Van xa 150 anos, desde que aquel 
oito de marzo de 1857, un grupo 
de obreiras do textil saíse a rúa en 
Nueva York para protestar polas 
súas condicións laboráis. Hoxe en 
día, esta data evidencia e 
simboliza a loita incansable das 
mulleres do mundo na defensa dos 
seus dereitos laboráis e a defensa 
da igualdade.  
 
Neste oito de marzo de 2016, a 
realidade continúa a evidenciar 
que a crise agravou a situación de 
desigualdade e precariedade das 
mulleres, diante dun discurso 
falaz da igualdade conseguida de 
diferentes estudos, informes e 
enquisas, recollen datos sobre a 
crecente situación de precariedade 
laboral e  traballo vulnerábel que 
viven as mulleres galegas. A  
fenda salarial, segue a ser unha 
realidade ainda por combater, 
diante de que as institucións non 
interpoñen medidas. Ademais son 
as mulleres quen  lideran as 
estatísticas de emprego laboral e 
parcial. No que atinxe ao traballo 
non remunerado, as desigualdades 
no reparto das responsabilidades, 
repercuten negativamente sobre as 
mulleres que tamén sofren, 
sufrimos a sobrecarga derivada da 
redución do apoio ás necesidades 

Ten a palabra agora para a 
defensa da moción. 
 
Señora Veira González 
 
Van xa 150 anos, desde que aquel 
oito de marzo de 1857, un grupo 
de obreiras do téxtil saíse a rúa 
en Nueva York para protestar 
polas súas condicións laboráis. 
Hoxe en día, esta data evidencia e 
simboliza a loita incansable das 
mulleres do mundo na defensa 
dos seus dereitos laboráis e a 
defensa da igualdade.  
 
Neste oito de marzo de 2016, a 
realidade continúa a evidenciar 
que a crise agravou a situación de 
desigualdade e precariedade das 
mulleres, diante dun discurso 
falaz da igualdade conseguida de 
diferentes estudos, informes e 
enquisas, recollen datos sobre a 
crecente situación de 
precariedade laboral e  traballo 
vulnerábel que viven as mulleres 
galegas. A fenda salarial, segue a 
ser unha realidade ainda por 
combater, diante de que as 
institucións non interpoñen 
medidas. Ademais son as mulleres 
quen  lideran as estatísticas de 
emprego laboral e parcial. No 
que atinxe ao traballo non 
remunerado, as desigualdades no 
repartición das 
responsabilidades, repercuten 
negativamente sobre as mulleres 
que tamén sofren, sufrimos a 
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de coidados. 
 
 
 
As políticas austericidas do 
Partido Popular frearon a posta en 
marcha de medidas de igualdade, 
tanto no referido á lexislación, 
como a realización de programas 
concretos, por exemplo, a 
paralización da Lei 2/2007 do 28 
de marzo do Traballo en 
Igualdade de Mulleres de Galiza. 
Con esta inacción o goberno da 
Xunta imcumpre o seu 
compromiso, de integrar a 
dimensión de igualdade de 
oportunidades entre homes e 
mulleres, cumprindo co 
seguimento das políticas e acción, 
sobre as que existen competancias 
en relación ao acceso ao emprego, 
desenvolvendo políticas de 
integración e apostando pola 
igualdade real no ámbito laboral. 
 
A falta de vontade política é tal, 
que continuamos a agardar pola 
posta en marcha de políticas tan 
necesarias e reclamadas social e 
políticamente, como medidas que 
melloren o emprego feminino. 
Diante de isto é obriga dos 
concellos, a institución máis 
achegada a veciñanza, 
comprometerse na presión ás 
institucións directamente 
responsabeis de poñer en marcha  
a política, que reverta en 
igualdade laboral das mulleres.  

sobrecarga derivada da redución 
do apoio ás necesidades de 
coidados. 
 
As políticas austericidas do 
Partido Popular frearon a posta 
en marcha de medidas de 
igualdade, tanto no referido a 
lexislación, como a realización de 
programas concretos, por 
exemplo, a paralización da Lei 
2/2007 do 28 de marzo do 
Traballo en Igualdade de 
Mulleres de Galicia. Con esta 
inacción o goberno da Xunta 
imcumpre o seu compromiso, de 
integrar a dimensión de igualdade 
de oportunidades entre homes e 
mulleres, cumprindo co 
seguimento das políticas e acción, 
sobre as que existen competancias 
en relación ao acceso ao 
emprego, desenvolvendo políticas 
de integración e apostando pola 
igualdade real no ámbito laboral. 
 
A falta de vontade política é tal, 
que continuamos a agardar pola 
posta en marcha de políticas tan 
necesarias e reclamadas social e 
políticamente, como medidas que 
melloren o emprego feminino. 
Diante disto é obriga dos 
concellos, a institución máis 
achegada a veciñanza, 
comprometerse na presión ás 
institucións directamente 
responsabeis de poñer en marcha  
a política, que reverta en 
igualdade laboral das mulleres. 
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Hai datos  importantes que 
debemos saber que… da  fenda  
salarial que falaba antes. 
Simplemente, sinalar que 
cobramos, as mulleres, un 22% 
menos ao ano, de media, con 
respecto aos homes. Menos de 
4.432 euros.  
 
Neste 2015 houbo tamén un novo 
descenso da actividade entre as 
mulleres máis novas. O 23,1% das 
mulleres ocupadas faino en 
xornada parcial. O 30,9% dos 
contratos a mulleres foron de 
menos dunha semana. O paro 
alcanza o 20% das mulleres 
activas e o 41,8% das 
desempregadas leva máis de dous 
anos sen emprego. Se iso non é 
desigualdade no traballo, que o é? 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Por el Grupo Socialista, señora 
Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Muchas gracias. 
 
Pues, desde el Partido Socialista, 
obviamente, voto favorable a esta 
moción, como no podía ser de otra 
manera. 
 
Y volvemos a hablar, un año más, 

Hai datos  importantes que 
debemos saber que… da  fenda  
salarial que falaba antes. 
Simplemente, sinalar que 
cobramos, as mulleres, un 22% 
menos ao ano, de media, con 
respecto aos homes. Menos de 
4.432 euros.  
 
Neste 2015 houbo tamén un novo 
descenso da actividade entre as 
mulleres máis novas. O 23,1% 
das mulleres ocupadas faino en 
xornada parcial. O 30,9% dos 
contratos a mulleres foron de 
menos dunha semana. O paro 
alcanza o 20% das mulleres 
activas e o 41,8% das 
desempregadas leva máis de dous 
anos sen emprego. Se iso non é 
desigualdade no traballo, que o 
é? 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Moitas grazas. 
 
Pois, desde o Partido Socialista, 
obviamente, voto favorable a esta 
moción, como non podía ser 
doutra maneira. 
 
E volvemos falar, un ano máis, do 
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del ocho de marzo, 
conmemorando una fecha que 
tendría que ser estudiada, 
seguramente, en todos los 
colegios de educación primaria y 
también en todos los institutos de 
educación secundaria. 
 
Se dice que los niños, en la 
primera etapa de su vida, es 
cuando se forman en valores y 
cuando se forman en lo que va a 
ser verdaderamente su conciencia, 
respecto a si mismos y respecto a 
la sociedad y ahí es precisamente, 
donde nos estamos encontrando 
con problemas. Con problemas 
fundamentalmente, porque nos 
pasamos la vida hablando de 
cuestiones que son importantes, 
por supuesto, que el lenguaje no 
sexista es importante, porque sirve 
para visibilizar. Por supuesto, que 
los semáforos - ayer se decía, que 
el Ayuntamiento da Coruña había 
sido en el año 2007 que había 
puesto, junto con Sagunto, esos 
semáforos, donde aparecía 
mujeres- es importante.  
 
Por supuesto, que tantas y tantas 
cosas son importantes, los 
minutos de silencio son 
importantes, porque sirven para 
poner, bueno, pues, la lupa en un 
determinado momento, sobre una 
realidad y para hacer conciencia 
social. Pero más importante es, 
que quienes nos sentamos en las 
instituciones, quienes tenemos o 

oito de marzo, conmemorando 
unha data que tería que ser 
estudada, seguramente, en todos 
os colexios de educación primaria 
e tamén en todos os institutos de 
educación secundaria. 
 
 
Dise que os nenos, na primeira 
etapa da súa vida, é cando se 
forman en valores e cando se 
forman no que vai ser 
verdadeiramente a súa 
conciencia, respecto a si mesmos 
e respecto da sociedade e aí é 
precisamente, onde nos estamos 
atopando con problemas. Con 
problemas fundamentalmente, 
porque nos pasamos a vida 
falando de cuestións que son 
importantes, por suposto, que a 
linguaxe non sexista é importante, 
porque serve para visibilizar. Por 
suposto, que os semáforos- onte 
dicíase, que o Concello da 
Coruña fora no ano 2007 que 
puxera, xunto con Sagunto, eses 
semáforos, onde aparecía 
mulleres- é importante.  
 
Por suposto, que tantas e tantas 
cousas son importantes, os 
minutos de silencio son 
importantes, porque serven para 
poñer, bo, pois, a lupa nun 
determinado momento, sobre 
unha realidade e para facer 
conciencia social. Pero máis 
importante é, que quen nos 
sentamos nas institucións, quen 
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hemos tenido la responsabilidad 
de gobernar, tomemos decisiones, 
y las decisiones siempre van 
acompañadas de presupuesto y 
van acompañadas de planes y la 
realidad, cuando se trata de datos 
económicos, siempre es testadura  
y la realidad dice que, frente a los 
sesenta millones que se destinaban 
en el año 2009 por parte del 
gobierno bipartito de la Xunta de 
Galicia, el tan denostado gobierno 
bipartito por parte del Partido 
Popular, el gobierno de Emilio  
Pérez Touriño, del Bloque 
Nacionalista Galego, se 
destinaban sesenta millones a 
igualdad, ha bajado a los 12,3, a 
12,5 en el año 2015 y a los 13 en 
el año 2016. Por no hablar de esa 
campaña pírrica de 80.000 euros 
que se destina a sensibilización.  
 
Y siempre decimos lo mismo, el 
feminismo pasa por estudiarlo y 
pasa por hacerle entender a los 
niños y a las niñas, que no es la 
contraposición al machismo, que 
el feminismo es un movimiento de 
lucha, única y exclusivamente y, 
nada más y nada menos, que por 
la igualdad real y efectiva de los 
hombres y de las mujeres. Y eso sí 
algunos no tienen la oportunidad 
de aprenderlo en casa, a través de 
los ejemplos de sus padres y sus 
madres, se tiene que enseñar por 
parte de las Administraciones 
Públicas, para evitar con el paso 
del tiempo, efectivamente esa 

temos ou tivemos a 
responsabilidade de gobernar, 
tomemos decisións, e as decisións 
sempre van acompañadas de 
orzamento e van acompañadas de 
plans e a realidade, cando se 
trata de datos económicos, 
sempre é testadura testuda  e a 
realidade di que fronte, aos 
sesenta millóns que se destinaban 
no ano 2009 por parte do goberno 
bipartito da Xunta de Galicia, o 
tan deostado goberno bipartito 
por parte do Partido Popular, o 
goberno de Emilio  Pérez 
Touriño, do Bloque Nacionalista 
Galego, destinábanse sesenta 
millóns a igualdade, baixou aos 
12,3, a 12,5 no ano 2015 e aos 13 
no ano 2016. Por non falar desa 
campaña pírrica de 80.000 euros 
que se destina a sensibilización.  
 
E sempre dicimos o mesmo, o 
feminismo pasa por estudalo e 
pasa por facerlle entender aos 
nenos e ás nenas, que non é a 
contraposición ao machismo, que 
o feminismo é un movemento de 
loita, única e exclusivamente e, 
nin máis nin menos, que pola 
igualdade real e efectiva dos 
homes e das mulleres. E iso si 
algúns non teñen a oportunidade 
de aprendelo na casa, a través 
dos exemplos dos seus pais e as 
súas nais, tense que ensinar por 
parte das Administracións 
Públicas, para evitar co paso do 
tempo, efectivamente esa brecha 
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brecha salarial que está 
alcanzando al 24% de las mujeres 
y que nos decían estos días, que 
una mujer para alcanzar el mismo 
salario que un hombre, tiene que 
trabajar hasta 79 días más. 
 
Todas esas cuestiones de 
educación en las que nosotros 
siempre incidimos, siempre 
acaban por solventar problemas 
futuros, que hoy todavía tenemos 
que solucionar. Y efectivamente, 
la crisis trajo recortes, pero 
efectivamente esa crisis sí que 
trajo recortes cargados de 
ideología. Y, cuando se hacen una 
serie de recortes en programas, 
que fundamentalmente van a la 
corresponsabilidad o a la 
conciliación, que en este momento 
cae efectivamente, más en 
mujeres que hombres, una de cada 
cuatro mujeres tiene un contrato 
parcial que no decide tener, 
indudablemente cuando pasan a 
reducciones de jornada, teniendo 
en cuenta que son las que menos 
cobran, son las que primero piden 
y, por lo tanto, la crisis se ceba en 
el elemento más débil, en este 
caso, en las mujeres, nos 
encontramos indudablemente con 
unas leyes que se han vaciado de 
contenido y de presupuesto. La 
Ley de Dependencia. 
Desgraciadamente la Ley Integral 
contra la Violencia de Género, a 
la que no se ha dotado de los 
medios suficientes, teniendo en 

salarial que está a alcanzar ao 
24% das mulleres e que nos 
dicían estes días, que unha muller 
para alcanzar o mesmo salario 
que un home, ten que traballar 
ata 79 días máis. 
 
Todas esas cuestións de 
educación nas que nós sempre 
incidimos, sempre acaban por 
liquidar problemas futuros, que 
hoxe aínda temos que solucionar. 
E efectivamente, a crise trouxo 
recortes, pero efectivamente esa 
crise si que trouxo recortes 
cargados de ideoloxía. E, cando 
se fan unha serie de recortes en 
programas, que 
fundamentalmente van á 
corresponsabilidade ou á 
conciliación, que neste momento 
cae efectivamente, máis en 
mulleres que homes, unha de cada 
catro mulleres ten un contrato 
parcial que non decide ter, 
indubidablemente cando pasan a 
reducións de xornada, tendo en 
conta que son as que menos 
cobran, son as que primeiro piden 
e, por tanto, a crise cébase no 
elemento máis débil, neste caso, 
nas mulleres, atopámonos 
indubidablemente cunhas leis que 
se baleiraron de contido e de 
orzamento. A Lei de Dependencia. 
Desgraciadamente a Lei Integral 
contra a Violencia de Xénero, á 
que non se dotou dos medios 
suficientes, tendo en conta a cifra 
alarmante de mulleres que pasan 
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cuenta la cifra alarmante de 
mujeres que pasan por ahí y, en 
muchas ocasiones, también desde 
las Administraciones Locales, a 
las Autonómicas, a la Estatal, con 
la eliminación de una asignatura, 
como la educación para la 
ciudadanía y con la eliminación, o 
con la puesta en marcha light, de 
todas aquellas enseñanzas que si 
tienen que dar… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Neira, por 
favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Sí. 
 
…en la educación, 
fundamentalmente en la 
educación primaria, para evitar 
esos abusos que ya se están dando 
en niños, en niñas y en 
adolescentes. 
 
Nada más. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira.  
 
Polo Grupo Popular, señora 
Freire. 
 
 

por aí e, en moitas ocasións, 
tamén desde as Administracións 
Locais, ás Autonómicas, á 
Estatal, coa eliminación dunha 
materia, como a educación para a 
cidadanía e coa eliminación, ou 
coa posta en marcha light, de 
todos aqueles ensinos que se 
teñen que dar… 
 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Neira, 
por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Si. 
 
…na educación, 
fundamentalmente na educación 
primaria, para evitar eses abusos 
que xa se están dando en nenos, 
en nenas e en adolescentes. 
 
 
Nada máis. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira.  
 
Polo Grupo Popular, señora 
Freire. 
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Señora Freire Vázquez 
 
Sí. 
 
Buenas tardes a todos, a los 
vecinos que nos acompañan y 
también al resto de los Grupos 
Municipales y a los vecinos que 
nos siguen por streaming. 
 
A las dieciocho horas y ocho 
minutos se ausenta  del Salón de 
Sesiones la  señora García 
Gómez. 
 
Bueno. Se echa de menos que la 
proponente no haya sido capaz de 
plantear, pues, un texto alejado de 
argumentarios partidistas que 
hiciese posible, por ejemplo, una 
moción conjunta con motivo del 
Día Internacional de la Mujer. 
Estoy completamente segura que 
el BNG es capaz de hacerlo 
mejor. Se ha tirado por el camino 
fácil, instar a los demás y, señora 
Veira, le creía, sinceramente, más 
reivindicativa con las políticas 
locales en pro de la igualdad de 
las mujeres, que como institución 
más cercana a los ciudadanos no 
es ajena a la responsabilidad, 
como señala en su moción, 
teniendo en cuenta, además, que 
se cuenta con una Concejalía 
específica en  materia de igualdad. 
 
Pero ya veo que la medio sociedad 
que le une con el Grupo de 
Gobierno, pues, es más fuerte que 

Señora Freire Vázquez 
 
Si. 
 
Boas tardes a todos, aos veciños 
que nos acompañan e tamén ao 
resto dos Grupos Municipais e 
aos veciños que nos seguen por 
streaming. 
 
Ás dezaoito horas e oito minutos 
auséntase  do Salón de Sesións a  
señora García Gómez. 
 
 
Bo. Bótase de menos que a 
proponente non fose capaz de 
expor, pois, un texto afastado de 
argumentarios partidistas que 
fixese posible, por exemplo, unha 
moción conxunta con motivo do 
Día Internacional da Muller. 
Estou completamente segura que 
o BNG é capaz de facelo mellor. 
Tirouse polo camiño fácil, instar 
aos demais e, señora Veira, 
críalle, sinceramente, máis 
reivindicativa coas políticas 
locais en prol da igualdade das 
mulleres, que como institución 
máis próxima aos cidadáns non é 
allea á responsabilidade, como 
sinala na súa moción, tendo en 
conta, ademais, que se conta 
cunha Concellería específica en 
materia  de igualdade. 
 
Pero xa vexo que a medio 
sociedade que lle une co Grupo 
de Goberno, pois, é máis forte que 
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la voluntad política en la 
implicación de la búsqueda de 
medidas y acciones concretas, 
dentro del marco de competencia 
que aquí nos atañe. Sin compartir, 
bueno, ni la exposición de 
motivos, ni los argumentos 
partidistas, les adelanto que 
vamos a  apoyar,  por supuesto, la 
moción, porque entendemos que 
todo lo que suponga sumar para 
seguir avanzando, imprimiendo 
velocidad a las reivindicaciones 
en materia de igualdad, sin duda, 
es positivo. 
 
A las dieciocho horas y nueve 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora García 
Gómez. 
 
Se hablaba, aquí, bueno, pues, de 
dar visibilidad y comentaba la 
representante del Partido 
Socialista, cuando por ejemplo, 
esa visibilidad no se representa en 
la Diputación de A Coruña, donde 
el PSOE es tan igualitario, que no 
tiene ninguna representante mujer 
en la Diputación. 
 
Y decíamos, bueno, se han hecho 
cosas. Han asistido, pues, a lo 
largo de los años, con el esfuerzo 
trabajo, implicación de 
muchísimas personas, hombres y 
mujeres y se ha avanzado en 
diferentes campos, tanto en el 
acceso de la mujer al trabajo, 
como en los ámbitos educativos 

a vontade política na implicación 
da procura de medidas e accións 
concretas, dentro do marco de 
competencia que aquí nos 
incumbe. Sen compartir, bo, nin a 
exposición de motivos, nin os 
argumentos partidistas, 
adiántolles que imos apoiar,  por 
suposto, a moción, porque 
entendemos que todo o que 
supoña sumar para seguir 
avanzando, imprimindo 
velocidade ás reivindicacións en 
materia de igualdade, sen dúbida, 
é positivo. 
 
Ás dezaoito horas e nove minutos 
entra no Salón de Sesións a 
señora García Gómez. 
 
 
Falábase, aquí, bo, pois, de dar 
visibilidade e comentaba a 
representante do Partido 
Socialista, cando por exemplo, 
esa visibilidade non se representa 
na Deputación da Coruña, onde o 
PSOE é tan igualitario, que non 
ten ningunha representante 
muller na Deputación. 
 
E diciamos, bo, fixéronse cousas. 
Asistiron, pois, ao longo dos anos, 
co esforzo traballo, implicación 
de moitísimas persoas, homes e 
mulleres e avanzouse en 
diferentes campos, tanto no 
acceso da muller ao traballo, 
como nos ámbitos educativos 
superiores, á mellora das 



 
 
 
 
 
 
 

- 65 - 
 

 
 

superiores, a la mejora de las 
condiciones de trabajo, etcétera, 
etcétera. 
 
Desde el Gobierno de la nación se 
puso en marcha, dotado, y 
hablábamos también de 
presupuesto, precisamente de las 
medidas concretas   y acciones 
que tienen que trasladarse en 
presupuesto, del Plan Estratégico 
de Igualdad de Oportunidades 
2014-2016, con una dotación de 
3.127 millones de euros dedicados 
a políticas y fomento del empleo y 
conciliación, a la erradicación de 
cualquier modalidad de violencia 
de género. 224 medidas en cuatro 
ejes, empleo, conciliación, lucha 
contra la discriminación salarial y 
violencia de género. Y se ha 
hecho también desde el gobierno 
de la Xunta del Partido Popular, 
porque ningún otro gobierno de 
Galicia puso en marcha tantas 
políticas para fomentar la igualdad 
femenina y la conciliación, el 
empleo femenino, la igualdad 
laboral y salarial y las medidas de 
conciliación. 
 
Partimos de la base que todas las 
instituciones tienen 
responsabilidades y tienen que 
involucrarse en la puesta en 
marcha de medidas, para remover 
los obstáculos que impidan o 
dificulten la igualdad real, no 
conseguida y, a pesar, como 
decíamos, pues, de los indudables 

condicións de traballo, etcétera, 
etcétera. 
 
 
Desde o Goberno da nación 
púxose en marcha, dotado, e 
falabamos tamén de orzamento, 
precisamente das medidas 
concretas   e accións que teñen 
que trasladarse no orzamento, do 
Plan Estratéxico de Igualdade de 
Oportunidades 2014-2016, cunha 
dotación de 3.127 millóns de 
euros dedicados a políticas e 
fomento do emprego e 
conciliación, á erradicación de 
calquera modalidade de violencia 
de xénero. 224 medidas en catro 
eixos, emprego, conciliación, loita 
contra a discriminación salarial e 
violencia de xénero. E fíxose 
tamén desde o goberno da Xunta 
do Partido Popular, porque 
ningún outro goberno de Galicia 
puxo en marcha tantas políticas 
para fomentar a igualdade 
feminina e a conciliación, o 
emprego feminino, a igualdade 
laboral e salarial e as medidas de 
conciliación. 
 
Partimos da base que todas as 
institucións teñen 
responsabilidades e teñen que 
involucrarse na posta en marcha 
de medidas, para remover os 
obstáculos que impidan ou 
dificulten a igualdade real, non 
conseguida e, a pesar, como 
diciamos, pois, dos indubidables 
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avances conseguidos a lo largo de 
los años, eso sí con mucho 
esfuerzo, mucho sacrificio,  
mucho trabajo e implicación de 
todas y también de todos. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor, señora 
Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
No obstante, bueno, esperamos 
también, que las políticas 
municipales no se limiten a una 
recopilación de datos de distintas 
fuentes, sino que sea capaz de 
poner en marcha medidas y 
acciones concretas, con 
seguimiento e indicadores e 
informes del impacto de género, 
que superen, si cabe, la campaña 
que nos han presentado hoy, de 
celebrar el Día Internacional de la 
Mujer con un tendal y pinzas. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia  
 
Moitas grazas, señora Freire. 
 
Señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. 
 
Boa tarde a todos e a todas. 

avances conseguidos ao longo dos 
anos, iso si con moito esforzo, 
moito sacrificio,  moito traballo e 
implicación de todas e tamén de 
todos. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor, 
señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Con todo, bo, esperamos tamén, 
que as políticas municipais non se 
limiten a unha recompilación de 
datos de distintas fontes, senón 
que sexa capaz de poñer en 
marcha medidas e accións 
concretas, con seguimento e 
indicadores e informes do 
impacto de xénero, que superen, 
se cabe, a campaña que nos 
presentaron hoxe, de celebrar o 
Día Internacional da Muller cun 
tendal e pinzas. 
 
Moitas grazas.  
 

Presidencia  
 
Moitas grazas, señora Freire. 
 
Señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. 
 
Boa tarde a todos e a todas. 
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Nós sí concordamos coa moción 
presentada polo BNG  para o oito 
de marzo. A realidade que afecta 
ás mulleres da Coruña dista moito 
de poder caracterizarse no marco 
da igualdade. A consecución 
plena dos dereitos das mulleres é, 
ainda hoxe, un dos principais retos 
para sociedades que pretenden 
acadar unha profundización da 
democracia. E para o seu 
chegamento precisanse políticas 
activas, que fomente a equidade 
na redistribución do traballo, o 
remunerado e o non remunerado. 
Un plan de corresponsabilidade 
ten que contemplar esta 
dimensión, e non só atender ás 
dificultades de conciliación dos 
tempos, ainda que o compromiso 
do goberno da Coruña é traballar 
os 365 días do ano, para amosar 
todas as desigualdades, por 
cuestión de xénero na cidade. 
Precisamente, a conmemoración 
do oito de marzo require dunha 
maior atención á incidencia da 
desigualdade salarial e 
precariedade laboral feminina, tal 
e como  se recolle na moción. 
 
 
E tal e como se recolle tamén de 
ese informe de situación das 
mulleres, que é do que di que son 
unha recopilación de datos, como 
se os datos cando doen e cando 
supoño que non parecen 
necesarios á vista do que acaba de 
dicir a señora concelleira. 

Nós si concordamos coa moción 
presentada polo BNG  para o oito 
de marzo. A realidade que afecta 
ás mulleres da Coruña dista 
moito de poder caracterizarse no 
marco da igualdade. A 
consecución plena dos dereitos 
das mulleres é, ainda hoxe, un dos 
principais retos para sociedades 
que pretenden acadar unha 
profundización da democracia. E 
para o seu chegamento precisanse 
políticas activas, que fomente a 
equidade na redistribución do 
traballo, o remunerado e o non 
remunerado. Un plan de 
corresponsabilidade ten que 
contemplar esta dimensión, e non 
só atender ás dificultades de 
conciliación dos tempos, ainda 
que o compromiso do goberno da 
Coruña é traballar os 365 días do 
ano, para amosar todas as 
desigualdades, por cuestión de 
xénero na cidade. Precisamente, a 
conmemoración do oito de marzo 
require dunha maior atención á 
incidencia da desigualdade 
salarial e precariedade laboral 
feminina, tal e como  se recolle na 
moción. 
 
E tal e como se recolle tamén dese 
informe de situación das mulleres, 
que é do que di que son unha 
recompilación de datos, como se 
os datos cando doen e cando 
supoño que non parecen 
necesarios á vista do que acaba 
de dicir a señora concelleira.  
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O informe de situación das 
mulleres do Observatorio de 
Igualdade e Diversidade do 
Concello da Coruña, que se 
presentou hoxe en rolda de prensa, 
entre outras actividades, igual hai 
que ter en conta, tamén, facer 
unha lectura, un pouco máis 
profunda das actividades e, non 
solo xulgar as cousas polo que se 
ve, e que despois lles gusta 
twittear, simplemente.  
 
Afonde máis un pouco na historia 
das mulleres de Galiza. Na 
historia das mulleres que ao redor 
dos lavadoiros e ao redor da 
roupa, aproveitaban para falar de 
moitas outras cousas, xa que o 
espazo público nos era privado, 
entre outras cousas, por políticas  
do máis puro estilo Partido 
Popular. 
 
Estos indicadores veñen a 
representar os que se presentaron 
esta mañán. Non son unha das 
partes visibles de iceberg da 
desigualdade, que sigue a 
sustentarse pola presistencia dos 
estereotipos de xénero e os 
diferentes mecanismos de 
reproducción das violencias 
machistas. 
 
A violencia económica, que estan 
a padecer as mulleres, agravouse 
perigosamente como efecto do 
reforzo da división sexual do 
traballo, das políticas e recortes 

O informe de situación das 
mulleres do Observatorio de 
Igualdade e Diversidade do 
Concello da Coruña, que se 
presentou hoxe en rolda de 
prensa, entre outras actividades, 
igual hai que ter en conta, tamén, 
facer unha lectura, un pouco máis 
profunda das actividades e, non 
só xulgar as cousas polo que se ve 
e, que despois lles gusta twittear, 
simplemente.  
 
Afonde máis un pouco na historia 
das mulleres de Galicia. Na 
historia das mulleres que ao 
redor dos lavadoiros e ao redor 
da roupa, aproveitaban para falar 
de moitas outras cousas, xa que o 
espazo público éranos privado, 
entre outras cousas, por políticas  
do máis puro estilo Partido 
Popular. 
 
Estes indicadores veñen a 
representar os que se presentaron 
esta mañán. Non son unha das 
partes visibles de iceberg da 
desigualdade, que segue a 
sustentarse pola presistencia dos 
estereotipos de xénero e os 
diferentes mecanismos de 
reprodución das violencias 
machistas. 
 
A violencia económica, que estan 
a padecer as mulleres, agravouse 
perigosamente como efecto do 
reforzo da división sexual do 
traballo, das políticas e recortes 
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sociais-económicos do Partido 
Popular,  a existencia (…), pois, 
na vida laboral das mulleres e a 
insuficiencia dos tempos 
cotizados na Seguridade Social 
por gran parte delas, as que están 
en situacións de desprotección 
social e empobrecidas. Os feitos 
de seren elas, fundamentalmente 
as preceptoras de prestacións 
económicas non contributivas e o 
dato de que son mulleres, o 56%, 
as persoas preceptoras da RISGA 
na actualidade, fai que urxa a dar 
una resposta institucional para 
romper con este (…) de violencia 
económica por cuestión de 
xénero. 
 
E si, os datos son importantes e 
demostran que tipo de políticas 
levaron vostedes a cabo en 
materia de igualdade, que o que 
fan é, que sigamos empeorando a 
situación das mulleres na Coruña, 
na Galiza e no Estado Español.  
 
Por suposto teñen o apoio para a 
moción. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos, pois, á votación da 
moción: 
 
Votación de la primera moción 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA)  

sociais-económicos do Partido 
Popular, a existencia (…), pois, 
na vida laboral das mulleres e a 
insuficiencia dos tempos 
cotizados na Seguridade Social 
por gran parte delas, as que están 
en situacións de desprotección 
social e empobrecidas. Os feitos 
de seren nelas, fundamentalmente 
as preceptoras de prestacións 
económicas non contributivas e o 
dato de que son mulleres, o 56%, 
as persoas preceptoras da RISGA 
na actualidade, fai que urxa a dar 
unha resposta institucional para 
romper con este (…) de violencia 
económica por cuestión de 
xénero. 
 
E si, os datos son importantes e 
demostran que tipo de políticas 
levaron vostedes a cabo en 
materia de igualdade, que o que 
fan é, que sigamos empeorando a 
situación das mulleres na Coruña, 
na Galicia e no Estado Español.  
 
Por suposto teñen o apoio para a 
moción. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Procedemos, pois, á votación da 
moción: 
 
Votación da primeira moción do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA)  
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Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la primera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego (BNG-AA), 
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) (9 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). 
 

Inrtervenciones  
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción por 
unanimidade. 
 
42 – Moción sobre el día 8 de 
marzo. 
 
1. Instar al gobierno de la Xunta 
de Galicia a dar cumplimiento al 
artículo 37 de la Ley del trabajo 
en igualdad de las mujeres de 
Galicia y elaborar un Plan gallego 

Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego (BNG-AA), 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) (9 
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). 
 

Inrtervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción por 
unanimidade. 
 
42 - Moción sobre o día 8 de 
marzo. 
 
1. Instar ao goberno da Xunta de 
Galicia a dar cumprimento ao 
artigo 37 da Lei do traballo en 
igualdade das mulleres de Galiza 
e elaborar un Plan galego de 
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de empleo femenino que incluya, 
entre otras medidas, ayudas 
específicas para la creación de 
empresas femeninas de mujeres 
con especial atención a las 
mujeres jóvenes y a las de más de 
45 años y la creación de una 
Renta de Inserción Laboral para 
mujeres desempleadas de más de 
50 años, con una vida laboral 
igual o superior a 30 años de 
cotización y que hubieran agotado 
las prestaciones. 
 
2. Instar al gobierno de la Xunta a 
elaborar un Plan de 
corresponsabilidad que incluya 
actuaciones para facilitar la 
conciliación de la vida personal y 
familiar conforme la legislación 
vigente. 
 
3. Apoyar públicamente y llamar a 
la participación de las vecinas y 
vecinos en los actos y 
reivindicaciones de las 
organizaciones y colectivos 
feministas locales y comarcales 
con motivo de esta fecha. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Segunda.- Moción sobre el día 
10 de marzo, Día da Clase 
Obreira Galega. 
 
Ten a  palabra dona Avia Veira. 
 

emprego feminino que inclúa, 
entre outras medidas, axudas 
específicas para a creación de 
empresas femininas de mulleres 
con especial atención ás mulleres 
mozas e ás de máis de 45 anos e a 
creación dunha Renda de 
Inserción Laboral para mulleres 
desempregadas de máis de 50 
anos, cunha vida laboral igual ou 
superior a 30 anos de cotización e 
que tivesen esgotado as 
prestacións. 
 
2. Instar o goberno da Xunta a 
elaborar un Plan de 
corresponsabilidade que inclúa 
actuacións para facilitar a 
conciliación da vida persoal e 
familiar conforme a lexislación 
vixente. 
 
3. Apoiar publicamente e chamar 
á participación das veciñas e 
veciños nos actos e 
reivindicacións das organizacións 
e colectivos feministas locais e 
comarcais con motivo desta data. 
 
 

Intervencións  
 

Presidencia 
 
Segunda.- Moción sobre o día 10 
de marzo, Día da Clase Obreira 
Galega. 
 
Ten a  palabra dona Avia Veira. 
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Inrtervenciones  
 

Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Esta semana, tamén, celébrase o 
10 de marzo o Día da Clase 
Obreira Galega, e por iso traemos 
esta moción a Pleno. 
 
A las dieciocho horas y quince 
minutos se ausentan del Salón 
de Sesiones el señor Díaz 
Grandío y la señora Barcón 
Sánchez. 
 
O Grupo Municipal do BNG, 
solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción dos 
seguintes acordos: 
 
1. Instar ao Goberno do Estado a 
derrogar as últimas reformas 
laborais e a restaurar os dereitos 
adquiridos ante o despedimento 
improcedente e nulo, impulsando 
as reformas precisas para que o 
Estatuto dos Traballadores 
restableza con carácter xeral a 
indemnización de 45 días por ano 
de servizo. 
 
2. Instar á Xunta de Galiza a 
solicitar do Goberno do Estado a 
transferir todas as políticas de 
fomento do emprego e formación 
continua á Galiza, co obxectivo de 
adaptar plenamente a estratexia de 
estímulos ao emprego ás 

Inrtervencións  
 

Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Esta semana, tamén, celébrase o 
10 de marzo o Día da Clase 
Obreira Galega, e por iso 
traemos esta moción a Pleno. 
 
Ás dezaoito horas e quince 
minutos auséntanse do Salón de 
Sesións o señor Díaz Grandío e a 
señora Barcón Sánchez. 
 
 
O Grupo Municipal do BNG, 
solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción dos 
seguintes acordos: 
 
1. Instar ao Goberno do Estado a 
derrogar as últimas reformas 
laborais e a restaurar os dereitos 
adquiridos ante o despedimento 
improcedente e nulo, impulsando 
as reformas precisas para que o 
Estatuto dos Traballadores 
restableza con carácter xeral a 
indemnización de 45 días por ano 
de servizo. 
 
2. Instar á Xunta de Galicia a 
solicitar do Goberno do Estado a 
transferir todas as políticas de 
fomento do emprego e formación 
continua á Galicia, co obxectivo 
de adaptar plenamente a 
estratexia de estímulos ao 
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peculiaridades socioeconómicas 
do noso país e a traspasar as 
competencias lexislativas plenas 
en materia laboral e de 
negociación colectiva, para poder 
decidir sobre os aspectos 
económicos e laborais que nos 
afectan e ter un verdadeiro marco 
galego de relacións laborais, o que 
contribuirá a mellorar as 
condicións de traballo e de 
traballadores e traballadoras. 
 
 
3. Apoiar públicamente e chamar 
á participación das veciñas e 
veciños nos actos e 
reivindicacións das organizacións 
e colectivos sindicais con motivo 
desta data tan significada. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra agora, para defensa 
da moción. 
 
Señora Veira González 
 
Cono dícía esta semana, tamén, 
ademais do Día da Muller, 
conmemorase o día da Clase 
Obreira galega no que lembramos 
aos traballadores Amador e 
Daniel, vilmente asasinados  en 
Ferrol en 1972 polo réxime 
franquista, mentres se 
mobilizaban  por unhas mellores 
condicións laborais. 

emprego ás peculiaridades 
socioeconómicas do noso país e a 
traspasar as competencias 
lexislativas plenas en materia 
laboral e de negociación 
colectiva, para poder decidir 
sobre os aspectos económicos e 
laborais que nos afectan e ter un 
verdadeiro marco galego de 
relacións laborais, o que 
contribuirá a mellorar as 
condicións de traballo e de 
traballadores e traballadoras. 
 
3. Apoiar públicamente e chamar 
á participación das veciñas e 
veciños nos actos e 
reivindicacións das organizacións 
e colectivos sindicais con motivo 
desta data tan significada. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra agora, para 
defensa da moción. 
 
Señora Veira González 
 
Cono dícía esta semana, tamén, 
ademais do Día da Muller, 
conmemorase o día da Clase 
Obreira galega no que lembramos 
aos traballadores Amador e 
Daniel, vilmente asasinados  en 
Ferrol en 1972 polo réxime 
franquista, mentres se 
mobilizaban  por unhas mellores 
condicións laborais. 
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Enfrentamos a celebración deste 
día da Clase Obreira galega, neste 
2016, tamén cunha situación de 
fonda preocupación polo noso 
futuro, como clase e como pobo, 
motivado pola perda de miles de 
postos de traballo pola 
deterioración das nosas 
condicións laborais e sociais, 
polas dificultades que están a 
pasar  os nosos sectores primarios, 
os nosos sectores produtivos para 
seguir producindo, creando 
riqueza e emprego. Pola perda de 
titularidade, tando pública como 
privada, sobre o sector financiero 
galego e sobre moitas das nosas 
principais empresas, polo 
avellantamento da poboación. E, 
unha vez máis, levamos así 
séculos tendo que sufrir como país 
o espolio da nosa enerxía, do noso 
aforro, dos nosos recursos naturais 
e a sangría de mozos e mozas 
galegos que van camiño da 
emigración.  
 
 
Os miles de desempregados e 
desempregadas, os baixos 
salarios, a precariedade, a pobreza 
enerxética, a exclusión social, os 
desafiuzamentos son consecuencia 
da crise deste modelo no que 
vivimos, de capitalismo neoliberal 
e tamén das políticas promovidas 
pola Unión Europea e polos 
diferentes gobernos do Estado 
Español, nestes últimos anos. Aí 
están as políticas de austeridade 

Enfrentamos a celebración deste 
día da Clase Obreira galega, 
neste 2016, tamén cunha 
situación de fonda preocupación 
polo noso futuro como clase e 
como pobo, motivado pola perda 
de miles de postos de traballo 
pola deterioración das nosas 
condicións laborais e sociais, 
polas dificultades que están a 
pasar  os nosos sectores 
primarios, os nosos sectores 
produtivos para seguir 
producindo, creando riqueza e 
emprego. Pola perda de 
titularidade, tando pública como 
privada, sobre o sector financeiro 
galego e sobre moitas das nosas 
principais empresas, polo 
avellantamento da poboación. E, 
unha vez máis, levamos así 
séculos tendo que sufrir como 
país o espolio da nosa enerxía, do 
noso aforro, dos nosos recursos 
naturais e a sangría de mozos e 
mozas galegos que van camiño da 
emigración.  
 
Os miles de desempregados e 
desempregadas, os baixos 
salarios, a precariedade, a 
pobreza enerxética, a exclusión 
social, os desafiuzamentos son 
consecuencia da crise deste 
modelo no que vivimos, de 
capitalismo neoliberal e tamén 
das políticas promovidas pola 
Unión Europea e polos diferentes 
gobernos do Estado Español, 
nestes últimos anos. Aí están as 
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centradas no recorte do gasto… 
 
 
A las dieciocho horas y 
dieciocho minutos entra en el 
Salón de Sesiones el señor Díaz 
Grandio. 
 
… e de investimento público, da 
imposición do pagamento 
sanitario, no recorte das 
prestacións por desemprego, da 
deterioración na calidade dos 
servizos públicos, en xeral, ao 
tempo que se valeira nas arcas do 
Estado, a través dunha reforma 
fiscal que rebaixa os impostos ás 
rendas máis altas e ás grandes 
empresas; concedénse importantes 
axudas á banca, ou a igrexa e se 
desvían a través da corrupción 
institucionalizada, millóns de 
euros ao financiamento, entre 
outros, do PP, e a encher a carteira 
dos seus amigos.  
 
 
Si, parece un texto partidista, pero 
realmente e tristemente é a 
descripción da realidade. Aí están 
tamén, sucesivas contrareformas 
laborais en materia de 
contratación, de negociación 
colectiva, das pensións, que se 
fixeron co a única finalidade de 
abaratar o despedimento, baixar 
salarios, incrementar o negocio á 
marxe dos beneficios da patronal, 
e debilitar a capacidade 
negociadora e organizativa da 

políticas de austeridade centradas 
no recorte do gasto… 
 
Ás dezaoito horas e dezaoito 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Díaz Grandio. 
 
 
… e de investimento público, da 
imposición do pagamento 
sanitario, no recorte das 
prestacións por desemprego, da 
deterioración na calidade dos 
servizos públicos, en xeral, ao 
tempo que se valeira nas arcas do 
Estado, a través dunha reforma 
fiscal que rebaixa os impostos ás 
rendas máis altas e ás grandes 
empresas; concedénse 
importantes axudas á banca ,ou a 
igrexa e desvíanse a través da 
corrupción institucionalizada, 
millóns de euros ao 
financiamento, entre outros, do 
PP, e a encher a carteira dos seus 
amigos.  
 
Si, parece un texto partidista, 
pero realmente e tristemente é a 
descrición da realidade. Aí están 
tamén, sucesivas contrareformas 
laborais en materia de 
contratación, de negociación 
colectiva, das pensións, que se 
fixeron co a única finalidade de 
abaratar o despedimento, baixar 
salarios, incrementar o negocio á 
marxe dos beneficios da patronal, 
e debilitar a capacidade 
negociadora e organizativa da 
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clase obreira. 
 
A crise económica e  o contexto 
do desemprego masivo foi 
aproveitado polo Partido Popular 
para afondar nunha lesiva reforma 
laboral, que supuxo un novo 
avance na  precariedade laboral. 
 
 
As sucesivas reformas laborais 
aplicadas neste contexto, 
acrecentaron a desregularización e 
flexibilización das condicións de 
traballo, a xornada laboral, a 
precariedade, o paro, a 
centralización. Reduciron os 
salarios, a negociación colectiva. 
 
En defintiva un panorama laboral 
moi complicado e que, ademáis, 
sitúa a Galiza nun estado de 
emerxencia, conducindo a 
numerosas familias á exclusión 
social. Galiza percibe uns salarios 
medios dos máis baixos do Estado 
Español. O salario medio bruto en 
Galiza  é cinco centos euros, máis 
baixo, do que en Madrid. Polo 
tanto, temos unha realidade, ainda 
peor, que no resto… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor, señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 

clase obreira. 
 
A crise económica e  o contexto 
do desemprego masivo foi 
aproveitado polo Partido Popular 
para afondar nunha lesiva 
reforma laboral, que supuxo un 
novo avance na  precariedade 
laboral. 
 
As sucesivas reformas laborais 
aplicadas neste contexto, 
acrecentaron a desregularización 
e flexibilización das condicións de 
traballo, a xornada laboral, a 
precariedade, o paro, a 
centralización. Reduciron os 
salarios, a negociación colectiva. 
 
En defintiva un panorama laboral 
moi complicado e que, ademáis, 
sitúa a Galicia nun estado de 
emerxencia, conducindo a 
numerosas familias á exclusión 
social. Galicia percibe uns 
salarios medios dos máis baixos 
do Estado Español. O salario 
medio bruto en Galicia  é cinco 
centos euros, máis baixo, do que 
en Madrid. Polo tanto, temos 
unha realidade, ainda peor, que 
no resto… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor, 
señora Veira. 
 
Señora Veira González 
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Si. 
 
…, que no resto do Estado.  
 
E simplemente, pois, reiterar que 
esas reivindicacións dunha 
mellora, dunhas melloras laborais 
que facían Amador e Daniel en 
1972, ainda seguen vixentes e, 
que é evidente o retroceso que 
vimos sufrindo nos últimos anos, 
a través das últimas reformas 
laborais que se fixeron, desde os 
diferentes gobernos do Estado. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Señora Veira, con respecto al 
expositivo, sepa usted, que 
nosotros coincidimos con el alma 
en el mismo y coincidimos, muy 
especialmente, en el recuerdo 
colectivo que les debemos a 
Amador y a Daniel, trabajadores 
de Ferrol, asesinados por las 
reivindicaciones laborales que 
estaban haciendo. 
 
Pero sabe usted, señora Veira, que 

Si. 
 
…,que no resto do Estado.  
 
E simplemente, pois, reiterar que 
esas reivindicacións dunha 
mellora, dunhas melloras laborais 
que facían Amador e Daniel en 
1972, ainda seguen vixentes e, 
que é evidente o retroceso que 
vimos sufrindo nos últimos anos, 
a través das últimas reformas 
laborais que se fixeron, desde os 
diferentes gobernos do Estado. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor alcalde. 
 
Señora Veira, con respecto ao 
expositivo, saiba vostede, que nós 
coincidimos coa alma no mesmo e 
coincidimos, moi especialmente, 
no recordo colectivo que lles 
debemos a Amador e a Daniel, 
traballadores de Ferrol, 
asasinados polas reivindicacións 
laborais que estaban a facer. 
 
 
Pero sabe vostede, señora Veira, 
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el Partido Socialista está liderando 
en España un frente, que pretende 
recuperar los derechos laborales, 
mejorando las condiciones de 
trabajo de todos los españoles, 
derogando la reforma laboral, 
actualmente vigente y 
modificando el Estatuto de los 
Trabajadores. 
 
Sabe también, que queríamos 
subir el salario mínimo 
interprofesional y acabar con la 
brecha salarial, entre hombres y 
mujeres. Así lo ha dicho de 
manera solemne, el Secretario 
General del Partido Socialista. 
 
 A las dieciocho horas y 
veinticuatro minutos entra en el 
Salón de Sesiones la señora 
Barcón Sánchez. 
 
Sabe usted, también que, si 
conseguimos el refrendo del 
Parlamento para asumir el 
gobierno de España, se implantará 
una renta vital básica. Esta sí se 
podrá llamar así, renta, porque lo 
es de verdad. Consiste en la 
creación de una prestación nueva 
dirigida a los hogares sin ingresos, 
en situación de necesidad, sea cual 
sea la causa, como prestación  no 
contributiva de la Seguridad 
Social, similar a las pensiones no 
contributivas.  
 
Sabe usted, también que, en el 
debate de los sindicatos sobre la 

que o Partido Socialista está a 
liderar en España unha fronte, 
que pretende recuperar os 
dereitos laboráis, mellorando as 
condicións de traballo de todos os 
españois, derrogando a reforma 
laboral, actualmente vixente e 
modificando o Estatuto dos 
Traballadores. 
 
Sabe tamén, que queriamos subir 
o salario mínimo interprofesional 
e acabar coa brecha salarial, 
entre homes e mulleres.Así o dixo 
de maneira solemne, o Secretario 
Xeral do Partido Socialista. 
 
 
 Ás dezaoito horas e vinte e catro 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Barcón 
Sánchez. 
 
Sabe vostede, tamén que, se 
conseguimos o referendo do 
Parlamento para asumir o 
goberno de España, implantarase 
unha renda vital básica. Esta si se 
poderá chamar así, renda, porque 
o é de verdade. Consiste na 
creación dunha prestación nova 
dirixida aos fogares sen ingresos, 
en situación de necesidade, 
calquera que sexa a causa, como 
prestación  non contributiva da 
Seguridade Social, similar ás 
pensións non contributivas.  
 
Sabe vostede, tamén que, no 
debate dos sindicatos sobre a 
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transferencia total de 
competencias en materia de 
empleo, hay distintos 
posicionamientos y es un debate 
que ha sido largo y continuo 
durante los últimos años. 
 
Nosotros estamos por mantener el 
marco estatal de negociación, al 
igual que lo estaba el sindicato 
UGT, pero en todo caso, 
posiblemente esta cuestión se 
pueda incluir, entre las que se 
debatan en una reforma 
constitucional, pero, en cualquier 
caso, nuestra posición actual es 
esta. 
 
Pero lo que posiblemente no sepa 
usted, o se haya olvidado en su 
expositivo, lo cual a mí me 
sorprende, o no, es que estamos en 
el Pleno de la ciudad de La 
Coruña. Y hablando de trabajo y 
de empleo, yo sí que le voy a dar 
un dato al señor Lema, un dato, 
porque antes, no sé exactamente 
que cifras dio, pero yo le voy a 
dar un dato concreto, que es el de 
los 20.578 coruñeses que están en 
el paro.  Y le voy a dar otro dato 
más. La Coruña, en febrero, lideró 
las ciudades gallegas en 
destrucción de empleo, con 73 
parados más. Son pocos, pero son 
73. 
 
Lideramos un ránking en 
negativo. En positivo, desconozco 
cuáles lideramos, pero en negativo 

transferencia total de 
competencias en materia de 
emprego, hai distintos 
posicionamentos e é un debate 
que foi longo e continuo durante 
os últimos anos. 
 
Nós estamos por manter o marco 
estatal de negociación, do mesmo 
xeito que o estaba o sindicato 
UXT, pero en todo caso, 
posiblemente esta cuestión 
póidase incluír, entre as que se 
debatan nunha reforma 
constitucional, pero, en calquera 
caso, a nosa posición actual é 
esta. 
 
Pero o que posiblemente non 
saiba vostede, ou se esqueceu no 
seu expositivo, o cal a min 
sorpréndeme, ou non, é que 
estamos no Pleno da cidade da 
Coruña e falando de traballo e de 
emprego, eu si que lle vou  dar un 
dato ao señor Lema, un dato, 
porque antes, non sei exactamente 
que cifras deu, pero eu voulle dar 
un dato concreto, que é o dos 
20.578 coruñeses que están no 
paro.  E voulle  dar outro dato 
máis. A Coruña, en febreiro, 
liderou as cidades galegas en 
destrución de emprego, con 73 
parados máis. Son poucos, pero 
son 73. 
 
Lideramos un ránking en 
negativo. En positivo, descoñezo 
cales lideramos, pero en negativo 
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sí. Y eso sí que es un dato.  
 
La cola del paro vuelve a crecer 
en La  Coruña. Es, de momento, 
un año negro para el mercado 
laboral. Encadenamos dos meses 
consecutivos de aumento del 
número de desempleados; en el 
caso de febrero se rompe, además, 
una tendencia histórica, dado que 
el segundo mes del año es 
tradicionalmente bueno para la 
recuperación del empleo. 
 
Yo no quiero decir que esto sea 
culpa del trabajo del señor Lema. 
No. Pero sí que es preocupante 
que esto esté pasando en La 
Coruña y que haya una tendencia 
que lo marca. Algo querrá decir, o 
algo tenemos que hacer sobre el 
particular. 
 
En el polo opuesto del empleo de 
Galicia, en ciudades, ¿sabe usted 
quién está? ¿qué ciudad está? Está 
Ferrol. Precisamente, donde se 
produjeron esos asesinatos en el 
73. Y paradójicamente, ¿sabe 
quién lleva en Ferrol empleo, 
señor Alcalde? El Partido 
Socialista. Y es la ciudad que más 
empleo generó en febrero, de toda 
Galicia.  
 
Pero, cuestiones al margen sobre 
el particular, nos preocupa … 
 
Presidencia 
 

si. E iso si que é un dato.  
 
A cola do paro volve crecer na  
Coruña. É, de momento, un ano 
negro para o mercado laboral. 
Encadeamos dous meses 
consecutivos de aumento do 
número de desempregados; no 
caso de febrero rompe, ademais, 
unha tendencia histórica, dado 
que o segundo mes do ano é 
tradicionalmente bo para a 
recuperación do emprego. 
 
Eu non quero dicir que isto sexa 
culpa do traballo da señor Lema. 
Non. Pero si que é preocupante 
que isto estea a pasar na Coruña 
e que haxa unha tendencia que o 
marca. Algo quererá dicir, ou 
algo temos que facer sobre o 
particular. 
 
No polo oposto do emprego de 
Galicia, en cidades, sabe vostede 
quen está? que cidade está? Está 
Ferrol. Precisamente, onde se 
produciron eses asasinatos no 73. 
E paradoxicamente, sabe quen 
leva en Ferrol emprego, señor 
alcalde? O Partido Socialista. E é 
a cidade que máis emprego xerou 
en febrero, de toda Galicia. 
 
 
Pero, cuestións á marxe sobre o 
particular, preocúpanos … 
 
Presidencia 
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Vai rematando señor García, por 
favor. 
 
Señor García Pérez 
 
Nos preocupa que en el empleo 
puedan influir o incidir cuestiones 
como las 30 licencias fantasmas 
que, parece que se presentan en la 
Junta de Gobierno, los cientos de 
ellas que están paradas. La ciudad 
hoy necesita de un empuje y, en 
este particular, sobre la moción 
del Bloque Nacionalista Galego, 
sobre el empleo, echamos en falta 
una referencia en la ciudad de La 
Coruña. En cualquier caso, 
nosotros, sobre este particular, nos 
vamos a abstener. 
 
Muchas gracias, señor Alcalde. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, a vostede, señor 
García. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Con la venia, señor Alcalde. 
 
Buenas tardes a todos, a los 
presentes y a los que nos están 
viendo por streaming. 
 
En primer lugar, yo quiero 
también manifestar, manifestar mi 

Vai rematando señor García, por 
favor. 
 
Señor García Pérez 
 
Preocúpanos que no emprego 
poidan influír ou incidir cuestións 
como as 30 licencias pantasmas 
que, parece que se presentan na 
Xunta de Goberno, os centos 
delas que están paradas. A cidade 
hoxe necesita dun empuxe e, neste 
particular, sobre a moción do 
Bloque Nacionalista Galego, 
sobre  o emprego, botamos en 
falta unha referencia na cidade 
da Coruña. En calquera caso, 
nós, sobre este particular, imonos 
a abster. 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, a vostede, señor 
García. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Coa venia, señor alcalde. 
 
Boas tardes a todos, aos presentes 
e aos que están a vernos por 
streaming. 
 
En primeiro lugar, eu quero 
tamén manifestar, manifestar a 
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solidaridad y reconocimiento con 
toda  la clase obrera y, sobre todo, 
con aquellos trabajadores, 
Amador y Daniel que murieron 
defendiendo los derechos 
laborales en Ferrol. 
 
Ustedes, eran muy jóvenes, 
seguramente. Yo que voy un poco 
mayor y ya peino canas, fui 
testigo de aquellos hechos, que yo 
era un mozo de 12 años. Tenía un 
buen profesor, Germán de la 
Iglesia, que todas las mañanas nos 
leía el periódico y todas las 
mañanas nos referenciaba aquellas 
cosas que pasaban y nos las 
explicaba en clase. 
 
Dicho esto, en esa brutal 
dictadura, por supuesto, que hubo 
trabajadores y también quiero 
reconocer a los sindicatos, la gran 
labor que han realizado los 
sindicatos durante la dictadura, de 
la persecución de los derechos 
laborales, entre ellos, Comisiones 
Obreras y, por supuesto, la gran 
labor que hicieron los sindicatos 
en la transición política española, 
llegada la democracia, algo que 
también hay que reconocer y pór 
en valor. 
 
Celebran ustedes el Día de la 
Clase Obrera gallega y presentan 
una moción donde piden la 
reforma del mercado laboral, y a 
mi me llama la atención, un poco, 
lo que están hablando y lo que 

miña solidariedade e 
recoñecemento con toda  a clase 
obreira e, sobre todo, con aqueles 
traballadores, Amador e Daniel 
que morreron defendendo os 
dereitos laborais en Ferrol. 
 
Vostedes, eran moi novos, 
seguramente. Eu que vou un 
pouco maior e xa peiteo canas, 
fun testemuña daqueles feitos, que 
eu era un mozo de 12 anos. Tiña 
un bo profesor, Germán da 
Iglesia, que todas as mañás líanos 
o xornal e todas as mañás nos 
referenciaba aquelas cousas que 
pasaban e explicábanolas 
naclase. 
 
Dito isto, nesa brutal ditadura, 
por suposto, que houbo 
traballadores e tamén quero 
recoñecer aos sindicatos, o gran 
labor que realizaron os sindicatos 
durante a ditadura, da 
persecución dos dereitos laborais, 
entre eles, Comisións Obreiras e, 
por suposto, o gran labor que 
fixeron os sindicatos na transición 
política española, chegada a 
democracia, algo que tamén hai 
que recoñecer e pór en valor. 
 
 
Celebran vostedes o Día da Clase 
Obreira galega e presentan unha 
moción onde piden a reforma do 
mercado laboral, e a min 
chámame a atención, un pouco, o 
que están a falar e o que están a 
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están diciendo.  
 
Yo no sé si quieren ustedes volver 
a la antigua legislación. Aquella 
legislación laboral que existía, que 
trajo a España en la última 
legislatura del señor Zapatero, 
3.000.000 de parados más, y 
provocó las grandes tasas de 
desempleo y, sobre todo, el cierre 
de muchas empresas, sobre todo, 
las pequeñas y medianas 
empresas, que fueron las grandes 
sufridoras de aquella legislación 
laboral. 
 
Dicho todo esto, hay que hablar 
con cautela, con cautela y con 
respeto, porque seguramente, 
muchas de las personas que me 
están oyendo, muchas han 
encontrado trabajo gracias a esta 
reforma laboral  que ha realizado 
el Partido Popular en el Gobierno 
Central, pero también es verdad, 
que muchas personas en estos 
momentos, aún siguen en el paro. 
Algunas personas llevan mucho 
tiempo, han perdido las 
prestaciones, no tienen ningún 
tipo de prestación económica, 
aunque sí pueden tener ayudas 
municipales, a través de los 
distintos ayuntamientos, como las 
emergencias sociales, pero la 
realidad es la que es. Por lo tanto, 
hablar de paro y hablar de empleo 
siempre lo quiero hacer con 
respeto y tolerancia a ambos 
bandos, a las personas que han 

dicir.  
 
Eu non sei se queren vostedes 
volver á antiga lexislación. 
Aquela lexislación laboral que 
existía, que trouxo a España na 
última lexislatura do señor 
Zapatero, 3.000.000 de parados 
máis, e provocou as grandes taxas 
de desemprego e, sobre todo, o 
peche de moitas empresas, sobre 
todo, as pequenas e medianas 
empresas, que foron as grandes 
sufridoras daquela lexislación 
laboral. 
 
Dito todo isto, hai que falar con 
cautela, con cautela e con 
respecto, porque seguramente, 
moitas das persoas que me están 
oíndo, moitas atoparon traballo 
grazas a esta reforma laboral  
que realizou o Partido Popular no 
Goberno Central, pero tamén é 
verdade, que moitas persoas 
nestes momentos, aínda seguen no 
paro. Algunhas persoas levan 
moito tempo, perderon as 
prestacións, non teñen ningún 
tipo de prestación económica, 
aínda que si poden ter axudas 
municipais, a través dos distintos 
concellos, como as emerxencias 
sociais, pero a realidade é a que 
é. Por tanto, falar de paro e falar 
de emprego sempre o quero facer 
con respecto e tolerancia a ambos 
os bandos, ás persoas que 
conseguiron traballo, pero sobre 
todo, pensado naquelas persoas 
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conseguido trabajo, pero sobre 
todo, pensado en aquellas 
personas que, a día de hoy, siguen 
en el paro y no pueden trabajar. 
 
Me llama mucho la atención, lo 
que usted, señor socialista, 
perdone, señor… No recuerdo el 
nombre. Señor García, es que iba 
a decirle en el nombre coloquial 
que nos conocemos, pero creo que 
no es el foro adecuado.  Perdón, le 
pido disculpas. 
 
Pues, señor García, usted está 
hablando de la renta social. Yo 
estoy de acuerdo, de la renta 
social, cualquier renta social que 
se emplee… Pero si estamos 
hablando de paro, hablemos de 
creación de empleo. Creo que a 
veces nos confundimos de foro y 
del lugar donde nos encontramos. 
 
La renta social… Cuando 
hablemos de Servicios Sociales, 
hablamos de aquellas personas 
que por diversas circunstancias no 
pueden acceder al empleo. Pero lo 
importante hoy, si estamos 
hablando de la clase trabajadora, 
es de la creación de empleo. 
 
Y ya dicho esto, yo quizá podría 
poner, encima de la mesa, los 
distintos datos que tenemos sobre 
lo que fue la Reforma Laboral. 
Reforma Laboral que, ya le digo, 
procuraba detener la sanidad, del 
paro, procuraba estimular el 

que, a día de hoxe, seguen no 
paro e non poden traballar. 
 
 
 
Chámame moito a atención, o que 
vostede, señor socialista, perdoe, 
señor… Non lembro o nome. 
Señor García, é que ía dicirlle no 
nome coloquial que nos 
coñecemos, pero creo que non é o 
foro adecuado.  Perdón, pídolle 
desculpas. 
 
Pois, señor García, vostede está a 
falar da renda social. Eu estou de 
acordo, da renda social, 
cualquiera renda social que se 
empregue… Pero se estamos a 
falar de paro, falemos de creación 
de emprego. Creo que ás veces 
confundimonos de foro e do lugar 
onde nos atopamos. 
 
A renda social… Cando falemos 
de Servizos Sociais, falamos 
daquelas persoas que por 
diversas circunstancias non 
poden acceder ao emprego. Pero 
o importante hoxe, se estamos a 
falar da clase traballadora, é da 
creación de emprego. 
 
E xa dito isto, eu quizá podería 
poñer, encima da mesa, os 
distintos datos que temos sobre o 
que foi a Reforma Laboral. 
Reforma Laboral que, xa lle digo, 
procuraba deter a sanidade, do 
paro, procuraba estimular o 
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crecimiento económico y, sobre 
todo, procuraba acelerar la 
creación de empleo. 
 
Yo recuerdo, que en los últimos 
cuatro años, si comparamos la 
Reforma Laboral, del primer 
trimestre del (…)12 hasta el 
cuarto trimestre del (…)15 se ha 
reducido en 888.400 personas, el 
número de parados. 
 
El paro entre jóvenes menores de 
treinta años se ha reducido en 
441.100 personas, el paro entre 
mujeres se ha reducido en 223.500 
personas. Se ha estimulado el 
crecimiento económico.De hecho, 
el PIB ha aumentado en los 
últimos años. Pero también, 
también por supuesto se ha 
acelerado la… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señor Lorenzo, 
por favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Sí. 
 
Perdón. Se han incrementado, ya 
le digo, los ocupados, según la 
EPA, en 329.100 personas. Yo ya 
sé que esta reforma… y digo, no 
quiero seguir dando más datos. 
Podía seguir dando más datos. 
Podía dar muchos más datos, más 
positivos de lo que es la reforma, 

crecemento económico e, sobre 
todo, procuraba acelerar a 
creación de emprego. 
 
Eu lembro, que nos últimos catro 
anos, se comparamos a Reforma 
Laboral, do primeiro trimestre do 
(…)12  ata o cuarto trimestre do 
(…)15, reduciuse en 888.400 
persoas, o número de parados. 
 
 
O paro entre mozos menores de 
trinta anos reduciuse en 441.100 
persoas, o paro entre mulleres 
reduciuse en 223.500 persoas. 
Estimulouse o crecemento 
económico. De feito, o PIB 
aumentou nos últimos anos. Pero 
tamén, tamén por suposto 
acelerouse a… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señor Lorenzo, 
por favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Si. 
 
Perdón. Incrementáronse, xa lle 
digo, os ocupados, segundo a 
EPA, en 329.100 persoas. Eu xa 
sei que esta reforma… e digo, non 
quero seguir dando máis datos. 
Podía seguir dando máis datos. 
Podía dar moitos máis datos, 
máis positivos do que é a reforma, 
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y esta reforma, quizás, haya que 
seguir mejorándola, pero la 
situación con la que nos 
encontramos fue la que fue, y 
entonces, ya le digo, no saben 
ustedes, ahora, lo que están 
reclamando, que hablen de 
recortes... Porque yo oí hablar 
antes de recortes y el mayor 
recorte que ha sufrido este país ha 
sido los tres millones de parados 
más, que nos dejó el Partido 
Socialista. 
 
Por lo tanto, trabajemos todos 
juntos para la creación de empleo 
y, ya digo, y en el foro adecuado. 
Aquí estamos hablando en el 
Ayuntamiento y no he visto 
ninguna propuesta, desde este 
Ayuntamiento, para el fomento de 
empleo. Y, a lo mejor (…) a 
trabajar no hablar de lo general, 
que hay otros foros, como puede 
ser… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Lorenzo, por 
favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Sí. 
 
Otros foros, como puede ser, el 
Parlamento, o como puede ser el 
Parlamento Gallego, la Xunta, 
etcétera y aquí dediquémonos 
nosotros a crear empleo en esta 

e esta reforma, quizais, haxa que 
seguir mellorándoa, pero a 
situación coa que nos atopamos 
foi a que foi, e entón, xa lle digo, 
non saben vostedes, agora, o que 
están a reclamar, que falen de 
recortes… Porque eu oín falar 
antes de recortes e o maior 
recorte que sufriu este país foi os 
tres millóns de parados máis que 
deixounos o Partido Socialista. 
 
 
 
Polo tanto, traballemos todos 
xuntos para a creación de 
emprego e, xa digo, e no foro 
adecuado. Aquí estamos a falar 
no Concello e non vin ningunha 
proposta, desde este Concello, 
para o fomento de emprego. E, se 
cadra (…) a traballar non falar 
do xeral, que hai outros foros, 
como pode ser… 
 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señor Lorenzo, por 
favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Si. 
 
Outros foros, como pode ser, o 
Parlamento, ou como pode ser o 
Parlamento Galego, a Xunta, 
etcétera e aquí dediquémonos nós 
a crear emprego nesta cidade.  
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ciudad.  
 
Y señora Veira, le voy a decir una 
cosa. ¿Sabe cuál es la ciudad de 
Galicia, que más paro tiene y que 
más paro ha creado? Pontevedra. 
La ciudad que está gobernada por 
el Bloque. Entonces, ya le digo, 
no nos puede dar lecciones a todos 
los demás. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Polo Grupo da Marea Atlántica, 
señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Nos imos  a apoiar esta proposta 
do BNG.  
 
Nós entendemos que en materia 
de emprego e materia de falar de 
cifras que suben e baixan é unha 
cousa, e falar de dereitos e outra. 
E aquí, os partidos que están 
sentados a un e outro lado desta 
Cámara, eu creo que entraron 
nunha especie de competición 
entre si, ao longo…. Bueno, de 
feito, son os partidos que se 
turnaron no poder na democracia 
española os únicos, nunha especia 
de espiral reguladora, unha espiral 
que someteu a unha, cada vez, 
perda de dereitos laborais. 

 
 
E señora Veira, vou dicirlle unha 
cousa. Sabe cal é a cidade de 
Galicia, que máis paro ten e que 
máis paro creou? Pontevedra. A 
cidade que está gobernada polo 
Bloque. Entón, xa lle digo, non 
nos pode dar leccións a todos os 
demais. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Polo Grupo da Marea Atlántica, 
señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Nos imos  a apoiar esta proposta 
do BNG.  
 
Nós entendemos que en materia 
de emprego e materia de falar de 
cifras que soben e baixan é unha 
cousa, e falar de dereitos e outra. 
E aquí, os partidos que están 
sentados a un e outro lado desta 
Cámara, eu creo que entraron 
nunha especie de competición 
entre se, ao longo… Bo, de feito, 
son os partidos que se turnaron 
no poder na democracia española 
os únicos, nunha especia de 
espiral reguladora, unha espiral 
que someteu a unha cada vez 
perda de dereitos laborais. 
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Acabamos de coñecer o literal dos 
acordos entre o Partido Socialista 
Obreiro Español e Cidadanos para 
componer goberno en España, 
donde había, incluso, unha rebaixa 
no cómputo dos días para ser 
despedido, ao respecto da 
proposta que ten agora mesmo o 
Partido Popular. Esta é a 
realidade, esta é a triste realidade 
que temos. Por non ir un pouquiño 
máis cara atrás, e falar de cando, 
durante o mundial de Sudáfrica, o 
señor Zapatero adiou a idade de 
xubilización de sesenta e cinco, 
aos sesenta e sete anos. Estamos 
nun histórico, donde os dous 
partidos, dalgunha maneira, 
compiten entre sí, por ver quen 
regula máis. Como si esto fora 
unha garantía de creación de 
emprego. Que emprego se pode 
crear nestas condicións? hai que 
preguntarse. Vostedes estarían 
dispostos a traballar con este 
marco lexislativo que vostedes 
mesmos impoñen Cren vostedes 
que esto está feito, desde o punto 
de vista do traballo, ou desde o 
punto de vista, do que contrata? 
Parece que aquí, a única 
posibilidade para saír da crise  é 
crear emprego e ir a un auténtico 
dumping, un dumping social e un 
dumping fiscal, tamén. Cada vez, 
cobrando menos impostos e, cada 
vez, quitándolle a clase 
traballadora dos seus escasos, 
cada vez máis, escasos dereitos. 
 

Acabamos de coñecer o literal 
dos acordos entre o Partido 
Socialista Obreiro Español e 
Cidadanos para compoñer 
goberno en España, onde había, 
mesmo, unha rebaixa no cómputo 
dos días para ser despedido, ao 
respecto da proposta que ten 
agora mesmo o Partido Popular. 
Esta é a realidade, esta é a triste 
realidade que temos. Por non ir 
un pouquiño máis cara atrás, e 
falar de cando, durante o mundial 
de Sudáfrica, o señor Zapatero 
adiou a idade de xubilización de 
sesenta e cinco, aos sesenta e sete 
anos. Estamos nun histórico, onde 
os dous partidos, dalgunha 
maneira, compiten entre si, por 
ver quen regula máis. Coma se 
isto fora unha garantía de 
creación de emprego. Que 
emprego se pode crear nestas 
condicións? hai que preguntarse. 
Vostedes estarían dispostos a 
traballar con este marco 
lexislativo que vostedes mesmos 
impoñen Cren vostedes que isto 
está feito desde o punto de vista 
do traballo ou desde o punto de 
vista do que contrata? Parece que 
aquí, a única posibilidade para 
saír da crise é crear emprego e ir 
a un auténtico dumping, un 
dumping social e  un dumping 
fiscal tamén. Cada vez, cobrando 
menos impostos e, cada vez, 
quitándolle a clase traballadora 
dos seus escasos, cada vez máis, 
escasos dereitos. 
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Estamos aquí, creo, dalgunha 
maneira, ofendendo a memoria de 
Amador e Daniel que foron, 
efectivamente, dous heroes da 
clase obreira, que foron 
asasinados por defender dereitos. 
Uns dereitos que vemos cada día 
recortados. Parece que estamos 
nunha subasta. 
 
A semana pasada en Madrid, 
curiosamente, o partido do 
progreso presenta unha rebaixa no 
cálculo do despedimento sobre esa 
(…) Cálculo que tiña a regulación 
do Partido Popular. 
 
Nós estamos pola recuperación de 
dereitos, uns dereitos que imos 
perdendo ao longo dos últimos 
trinta anos. E nós tamén lle 
ofrecemos a man ao Partido 
Socialista, para que deixe de, 
digamos, porse unicamente ao 
outro lado da patronal, de 
reguladora, e empece tamén a 
mirar, cara o lado que leva o seu 
propio nome, na súas siglas, ese 
Partido Socialista Obreiro 
Español. Pensen se merecen esas 
siglas, hoxe en día. Nós cremos 
que é posible, ainda, unha 
recuperación, xa que estamos nun 
momento histórico, e que non 
podemos avanzar máis no camiño 
da regulación de emprego. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. 

Estamos aquí, creo, dalgunha 
maneira, ofendendo a memoria de 
Amador e Daniel que foron, 
efectivamente, dous heroes da 
clase obreira, que foron 
asasinados por defender dereitos. 
Uns dereitos que vemos cada día 
recortados. Parece que estamos 
nunha poxa. 
 
A semana pasada en Madrid, 
curiosamente, o partido do 
progreso presenta unha rebaixa 
no cálculo do despedimento sobre 
esa (...) Cálculo que tiña a 
regulación do Partido Popular. 
 
Nós estamos pola recuperación de 
dereitos, uns dereitos que imos 
perdendo ao longo dos últimos 
trinta anos. E nós tamén lle 
ofrecemos a man ao Partido 
Socialista, para que deixe de, 
digamos, porse unicamente ao 
outro lado da patronal, de 
reguladora, e empece tamén a 
mirar, cara o lado que leva o seu 
propio nome, na súas siglas, ese 
Partido Socialista Obreiro 
Español. Pensen merécense esas 
siglas, hoxe en día. Nós cremos 
que é posible, ainda, unha 
recuperación, xa que estamos nun 
momento histórico, e que non 
podemos avanzar máis no camiño 
da regulación de emprego. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
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Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la segunda moción 
del Bloque Nacionalista Galego 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la segunda 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (9 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Queda, pois, aprobada a moción. 
 
43 – 10 de marzo, Día da  Clase 
Obreira galega. 
 

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

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda, pois, aprobada a moción. 
 
43 – 10 de marzo, Día da Clase 
Obreira Galega. 
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1. Instar al Gobierno del Estado a 
derogar las últimas reformas 
laborales y a restaurar los 
derechos adquiridos ante el 
despido improcedente y nulo, 
impulsando las reformas precisas 
para que el Estatuto de los 
Trabajadores restablezca con 
carácter general la indemnización 
de 45 días por año de servicio. 
 
2. Instar a la Xunta de Galicia a 
solicitar del Gobierno del Estado a 
transferir todas las políticas de 
fomento del empleo y formación 
continua a Galicia, con el objetivo 
de adaptar plenamente la 
estrategia de estímulos al empleo 
a las peculiaridades 
socioeconómicas de nuestro país y 
a traspasar las competencias 
legislativas plenas en materia 
laboral y de negociación 
colectiva, para poder decidir sobre 
los aspectos económicos y 
laborales que nos afectan y tener 
un verdadero marco gallego de 
relaciones laborales, lo que 
contribuirá a mejorar las 
condiciones de trabajo y de 
trabajadores y trabajadoras. 
3. Apoyar públicamente y llamar a 
la participación de las vecinas y 
vecinos en los actos y 
reivindicaciones de las 
organizaciones y colectivos 
sindicales con motivo de esta 
fecha tan significada. 
 
Mociones presentadas por el 

1. Instar ao Goberno do Estado a 
derrogar as últimas reformas 
laborais e a restaurar os dereitos 
adquiridos ante o despedimento 
improcedente e nulo, impulsando 
as reformas precisas para que o 
Estatuto dos Traballadores 
restabeleza con carácter xeral a 
indemnización de 45 días por ano 
de servizo. 
 
2. Instar á Xunta de Galicia a 
solicitar do Goberno do Estado a 
transferir todas as políticas de 
fomento do emprego e formación 
continua á Galicia, co obxectivo 
de adaptar plenamente a 
estratexia de estímulos ao 
emprego ás peculiaridades 
socioeconómicas do noso país e a 
traspasar as competencias 
lexislativas plenas en materia 
laboral e de negociación 
colectiva, para poder decidir 
sobre os aspectos económicos e 
laborais que nos afectan e ter un 
verdadeiro marco galego de 
relacións laborais, o que 
contribuirá a mellorar as 
condicións de traballo e de 
traballadores e traballadoras. 
3. Apoiar públicamente e chamar 
á participación das veciñas e 
veciños nos actos e 
reivindicacións das organizacións 
e colectivos sindicais con motivo 
desta data tan significada. 
 
 
Mocións presentadas polo Grupo 
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Grupo Municipal Partido 
Socialista  (PSdeG-PSOE) 
 
Primera.-Moción sobre 
revocación del nuevo calendario 
tributario impuesto para el año 
2016. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
A seguinte moción, sobre 
revocación del nuevo calendario 
tributario impuesto para el año 
2016, do Partido Socialista de 
Galicia-PSOE.  
 
Esta moción é moi semellante á 
primeira do Partido Popular: 
Rectificar el nuevo plazo del 
impago del IBI. 
 
Non sei, se os voceiros terían a 
ben, debatir conxuntamente as 
mocións, aínda que as votemos 
por separado. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Pola nosa parte non hai problema, 
cunha flexibilización de los 
tiempos, a efectos de… 
 
Presidencia 
 
Fixamos cinco minutos, en lugar 
de tres, se lles parece. 
 
Señora Gallego? 

Municipal Partido Socialista  
(PSdeG-PSOE) 
 
Primeira.-Moción sobre 
revogación do novo calendario 
tributario imposto para o ano 
2016. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
A seguinte moción, sobre 
revogación do novo calendario 
tributario imposto para o ano 
2016, do Partido Socialista de 
Galicia-PSOE.  
 
Esta moción é moi semellante á 
primeira do Partido Popular: 
Rectificar o novo prazo da falta 
de pagamento do IBI. 
 
Non sei, se os voceiros terían a 
ben, debater conxuntamente as 
mocións, aínda que as votemos 
por separado. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Pola nosa parte non hai 
problema, cunha flexibilización 
dos tempos, a efectos de… 
 
Presidencia 
 
Fixamos cinco minutos, en lugar 
de tres, se lles parece. 
 
Señora Gallego? 
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O restos dos Grupos non teñen 
inconveniente, entendo? 
 
Moi ben. Entonces procedemos á 
lectura de ambas partes 
dispositivas,  de ambas mocións, 
comezando pola do Partido 
Socialista-PSOE. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Presentamos ante el Pleno la 
moción para su debate y 
aprobación, a fin de instar al 
Alcalde Xulio Ferreiro a que 
revoque el nuevo calendario fiscal 
impuesto a todos los ciudadanos 
para el 2016 y restablezca el 
vigente el uno de enero de 2016. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Coira. 
 
Primera.- Moción del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
para rectificar el nuevo plazo 
del pago del IBI. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Gracias. 
 
El Grupo Municipal del Partido 
Popular presenta la siguiente 
moción. 
 
La Corpración Municipal de A 

O restos dos Grupos non teñen 
inconveniente, entendo? 
 
Moi ben. Entón procedemos á 
lectura de ambas as partes 
dispositivas,  de ambas as 
mocións, comezando pola do 
Partido Socialista-PSOE. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Presentamos ante o Pleno a 
moción para o seu debate e 
aprobación, a fin de instar ao 
alcalde Xulio Ferreiro a que 
revogue o novo calendario fiscal 
imposto a todos os cidadáns para 
o 2016 e restableza o vixente o un 
de xaneiro de 2016. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Coira. 
 
Primeira.-  Moción do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
para rectificar o novo prazo do 
pago do IBI. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Grazas. 
 
O Grupo Municipal do Partido 
Popular presenta a seguinte 
moción: 
 
A Corporación Municipal da 
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Coruña en Pleno acuerda por 
unanimidad: 
 
Instar al Alcalde a rectificar el 
plazo de cobro del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI) y 
mantenerlo como estaba en los 
últimos años, desde el 15 de 
septiembre hasta el 5 de 
diciembre, ya que la decisión 
unilateral y sin diálogo previo de 
la Marea de juntarlo con el pago 
del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) 
perjudica gravemente a los 
coruñeses por ser los tributos que 
afectan a más ciudadanos. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas.  
 
Ten a palabra o señor Dapena, 
para a defensa da moción. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Muchas gracias, señor Alcalde. 
 
Buenas tarde a los presentes y a 
los que nos siguen a través de 
streaming. 
 
Su decisión, señor Alcalde, de 
alterar el calendario fiscal, sin 
previo aviso, y sin la más mínima 
consulta a los demás Grupos, lo 
ha convertido en parte del 

Coruña en Pleno acorda por 
unanimidade: 
 
Instar ao alcalde a rectificar o 
prazo de cobro do Imposto de 
Bens Inmobles (IBI) e mantelo 
como estaba nos últimos anos, 
desde o 15 de setembro ata o 5 de 
decembro, xa que a decisión 
unilateral e sen diálogo previo da 
Marea de xuntalo co pago do 
Imposto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) prexudica 
gravemente aos coruñeses por ser 
os tributos que afectan a máis 
cidadáns. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas.  
 
Ten a palabra o señor Dapena, 
para a defensa da moción. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Boas tarde aos presentes e aos 
que nos seguen a través de 
streaming. 
 
A súa decisión, señor alcalde, de 
alterar o calendario fiscal, sen 
previo aviso, e sen a máis mínima 
consulta aos demais Grupos, 
converteuno en parte do problema 
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problema y no, en parte de la 
solución, como usted alardea, 
porque esta decisión ha supuesto, 
cara a los vecinos, un riesgo de 
estrangulamiento inesperado para 
las economías más débiles y un 
motivo de preocupación para 
pequeños comerciantes, hosteleros 
y autónomos, los cuales no 
cuentan, a pesar de su opinión, 
con paga extra para hacer frente a 
ocurrencias sorpresivas como esta. 
Ocurrencias sorpresivas a las que 
ya nos tiene acostumbrados, como 
la misiva que envió esta mañana a 
los portavoces sobre los 
presupuestos de 2016.  Hoy, antes 
del Pleno, a última hora de la 
mañana. Desde luego, no estamos 
en la batalla de titulares, sino que 
teníamos que estar en la batalla de 
la gestión. Y la batalla de la 
gestión es otra cosa, señor 
Ferreiro. 
 
El alivio fiscal era  el propósito 
del Grupo Municipal Socialista, 
en la negociación de las 
Ordenanzas Fiscales con ustedes. 
Negociaciones interrumpidas al 
incumplir la Marea el acuerdo de 
reanudarlas, tras la aprobación de 
las Ordenanzas, que entraban en 
vigor el uno de enero de 2016. 
 
Del Grupo de Trabajo, 
comprometido en noviembre de 
2015 para modificar las 
Ordenanzas Fiscales pendientes, 
nunca más se supo. Cumplir la 

e non, en parte da solución, como 
vostede alardea, porque esta 
decisión supuxo, cara aos 
veciños, un risco de 
estrangulamento inesperado para 
as economías máis débiles e un 
motivo de preocupación para 
pequenos comerciantes, 
hostaleiros e autónomos, os cales 
non contan, a pesar da súa 
opinión, con paga extra para 
facer fronte a ocorrencias 
sorpresivas como esta. 
Ocorrencias sorpresivas ás que 
xa nos ten afeitos, como a misiva 
que enviou esta mañá aos 
portavoces sobre os orzamentos 
de 2016.  Hoxe, antes do Pleno, a 
última hora da mañá. Desde logo, 
non estamos na batalla de 
titulares, senón que tiñamos que 
estar na batalla da xestión. E a 
batalla da xestión é outra cousa, 
señor Ferreiro. 
 
O alivio fiscal era  o propósito do 
Grupo Municipal Socialista, na 
negociación das Ordenanzas 
Fiscais con vostedes. 
Negociacións interrompidas ao 
incumprir a Marea o acordo de 
renovalas, tras a aprobación das 
Ordenanzas, que entraban en 
vigor o un de xaneiro de 2016. 
 
Do Grupo de Traballo, 
comprometido en novembro de 
2015 para modificar as 
Ordenanzas Fiscais pendentes, 
nunca máis se soubo. Cumprir a 
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palabra dada, está claro, que no es 
el fuerte de la Marea. Alegó usted, 
para este cambio en el calendario 
fiscal, que así garantizaba liquidez 
en las arcas municipales, pero 
persigue esa liquidez, a costa del 
bolsillo de los coruñeses, que en 
mucho menos tiempo tendrán que 
afrontar, el pago del IBI y del 
Impuesto sobre Vehículos.  
 
Dijo, usted, señor Alcalde, que así  
se evitarán tensiones de tesorería, 
pero lo cierto es, que con 
gobiernos de todos los colores 
políticos, nunca antes se apretó el 
calendario tributario de esta 
manera, lo cual, naturalmente, 
pone más que en duda, la 
capacidad de la Marea Atlántica 
para la gestión municipal. Más, si  
cabe, si se tiene en consideración, 
que hace pocos meses pidieron un 
crédito de 11 millones de euros, 
alegando los mismos motivos de 
falta de liquidez. 
 
 
Esta decisión unilateral evidencia, 
nuevamente,  la deslealtad 
negociadora de Marea y el 
incumplimiento de los acuerdos 
alcanzados con el Partido 
Socialista. Cuando negociamos las 
Ordenanzas Fiscales, en ningún 
momento, el gobierno local puso 
sobre la mesa esta propuesta que, 
por supuesto, nosotros no 
habríamos aceptado. 
Sospechando, quizás, nuestra 

palabra dada, está claro, que non 
é o forte da Marea. Alegou 
vostede, para este cambio no 
calendario fiscal, que así garantía 
liquidez nas arcas municipais, 
pero persegue esa liquidez, á 
conta do peto dos coruñeses, que 
en moito menos tempo terán que 
afrontar, o pago do IBI e do 
Imposto sobre Vehículos.  
 
Dixo, vostede, señor alcalde, que 
así  se evitarán tensións de 
tesourería, pero o certo é, que con 
gobernos de todas as cores 
políticas, nunca antes apertouse o 
calendario tributario desta 
maneira, o cal, naturalmente, pon 
máis que en dúbida, a capacidade 
da Marea Atlántica para a xestión 
municipal. Máis, se  cabe, se se 
ten  en consideración, que hai 
poucos meses pediron un crédito 
de 11 millóns de euros, alegando 
os mesmos motivos de falta de 
liquidez. 
 
 
Esta decisión unilateral 
evidencia, novamente, a 
deslealdade negociadora de 
Marea e o incumprimento dos 
acordos alcanzados co Partido 
Socialista. Cando negociamos as 
Ordenanzas Fiscais, en ningún 
momento, o goberno local puxo 
sobre a mesa esta proposta que, 
por suposto, nós non 
aceptariamos. Sospeitando, 
quizais, a nosa postura, nin 
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postura, ni mencionaron esta 
cuestión. Ahora, sin consultarlo y 
con buena parte de las Ordenanzas 
Fiscales pendientes de 
negociación, toma usted una 
decisión unilateral, singular que 
adultera los acuerdos de 
noviembre y quiebra el perseguido 
alivio fiscal. 
 
Con este comportamiento, desde 
luego, resulta muy difícil, por no 
decir imposible, establecer un 
marco de confianza en las 
negociaciones conjuntas. 
 
Sin consulta alguna, como digo, a 
los Grupos Políticos de la 
Oposición, sin el estudio y 
evaluación previa de la Comisión 
Informativa de Hacienda, sin 
aviso alguno a los vecinos, 
empresarios y comerciantes,  y 
una vez transcurrido el plazo para 
solicitar el pago fraccionado, de 
los impuestos municipales para el 
2016, plazo que concluía el 31 de 
enero, ustedes  decretaron de ese 
modo unilateral  y sorpresivo, un 
adelanto del calendario fiscal para 
2016, cuya incidencia, en uno de 
los principales impuestos de los 
ciudadanos de La Coruña, el IBI. 
 
Unas supuestas recomendaciones 
técnicas de la Tesorería y de la 
Intervención Municipal, centradas 
en adelantar el calendario 
tributario, no pueden conducir a 
reflexiones irreflexivas de este 

mencionaron esta cuestión. 
Agora, sen consultalo e con boa 
parte das Ordenanzas Fiscais 
pendentes de negociación, toma 
vostede unha decisión unilateral, 
singular que adultera os acordos 
de novembro e creba o perseguido 
alivio fiscal. 
 
 
Con este comportamento, desde 
logo, resulta moi difícil, por non 
dicir imposible, establecer un 
marco de confianza nas 
negociacións conxuntas. 
 
Sen consulta algunha, como digo, 
aos Grupos Políticos da 
Oposición, sen o estudo e 
avaliación previa da Comisión 
Informativa de Facenda, sen 
aviso algún aos veciños, 
empresarios e comerciantes,  e 
unha vez transcorrido o prazo 
para solicitar o pago fraccionado, 
dos impostos municipais para o 
2016, prazo que concluía o 31 de 
xaneiro, vostedes  decretaron dese 
modo unilateral  e sorpresivo, un 
adianto do calendario fiscal para 
2016, cuxa incidencia, nun dos 
principais impostos dos cidadáns 
da Coruña, o IBI. 
 
Unhas supostas recomendacións 
técnicas da Tesourería e da 
Intervención Municipal, centradas 
en adiantar o calendario 
tributario, non poden conducir a 
reflexións irreflexivas deste 
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calado político. Se han de 
madurar, intentando conciliar 
eventuales necesidades 
municipales con los intereses de 
los vecinos, comerciantes, 
hosteleros, autónomos, tal y 
como, ha venido sucediendo en la 
ciudad en los últimos treinta años. 
Usted, señor Ferreiro, optó por la 
vía más fácil, pero más injusta y 
traicionera a los vecinos. 
Cargando en la espalda de ellos el 
adelanto del pago del IBI.  
 
El adelanto del IBI afecta a 
decenas de miles de familias y 
empresas de la ciudad, que con el  
nuevo calendario verán reducida 
su renta disponible, de una manera 
incomprensible, y ello en un 
tiempo, en el que la crisis, todavía 
ronda las economías más 
necesitadas. Aquellos que hayan 
realizado una planificación fiscal 
de acuerdo con sus capacidades, 
habrán visto como la misma se 
derrumba, sin previo aviso, y lo 
que es peor agotado, concluido el 
plazo para acogerse al pago 
fraccionado. 
 
Se trata de una medida antisocial, 
injusta, arbitraria e innecesaria, 
que obliga a los coruñeses con los 
impuestos domiciliados, a pagar 
en ciento veinticuatro días, poco 
más de cuatro meses, el pago del 
IBI, del impuesto sobre vehículos 
y del impuesto sobre la renta. Las 
invocaciones técnicas del, desde 

calado político. Hanse de 
madurar, tentando conciliar 
eventuais necesidades municipais 
cos intereses dos veciños, 
comerciantes, hostaleiros, 
autónomos, tal e como, veu 
sucedendo na cidade nos últimos 
trinta anos. Vostede, señor 
Ferreiro, optou pola vía máis 
fácil, pero máis inxusta e 
traizoeira aos veciños. Cargando 
nas costas deles o adianto do 
pago do IBI.  
 
O adianto do IBI afecta a decenas 
de miles de familias e empresas 
da cidade, que co  novo 
calendario verán reducida a súa 
renda disponible, dunha maneira 
incomprensible, e iso nun tempo, 
no que a crise, aínda rolda as 
economías máis necesitadas. 
Aqueles que realizasen unha 
planificación fiscal de acordo 
coas súas capacidades, verían 
como a mesma derrúbase, sen 
previo aviso, e o que é peor 
esgotado, concluído o prazo para 
acollerse ao pago fraccionado. 
 
 
Trátase dunha medida antisocial, 
inxusta, arbitraria e innecesaria, 
que obriga aos coruñeses cos 
impostos domiciliados, a pagar en 
cento vinte e catro días, pouco 
máis de catro meses, o pago do 
IBI, do imposto sobre vehículos e 
do imposto sobre a renda. As 
invocacións técnicas do, desde o 
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el gobierno local únicamente 
buscan diluir la responsabilidad 
del gobierno local, de Marea 
Atlántica y del Alcalde Xulio 
Ferreiro, en la toma de la decisión 
y en la gestión de la ciudad.  
 
Una vez más, parecen querer 
echar la culpa a otros, a terceros, 
de las decisiones que adoptan. La 
culpa del Tesorero y del 
Interventor, pero ellos no 
gobiernan, gobierna usted. Por 
ello, mientras los vecinos tuvieron 
opción de acogerse a la 
posibilidad de fraccionar el pago 
de los impuestos municipales, 
nada se señaló. Y fue justo 
rematado el pago del 
fraccionamiento, cuando se 
sacaron de la manga esa 
ocurrencia… 
 
A las dieciocho horas  y 
cuarenta y un minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones el 
señor Lema Suárez. 
 
… que pronto rectificaron. Pero 
estas rectificaciones no son 
suficientes. No estamos ante una 
tecnocracia, sino que nos 
encontramos en una democracia y 
sugerencias técnicas tienen que 
ponderarse políticamente con el 
sentir y bienestar de los vecinos.  
 
Por eso, en consecuencia, le 
pedimos, señor Alcalde, que 
vuelva a rectificar y apoye la 

goberno local unicamente buscan 
diluír a responsabilidade do 
goberno local, de Marea 
Atlántica e do alcalde Xulio 
Ferreiro, na toma da decisión e 
na xestión da cidade.  
 
Unha vez máis, parecen querer 
botar a culpa a outros, a 
terceiros, das decisións que 
adoptan. A culpa do Tesoureiro e 
do Interventor, pero eles non 
gobernan, goberna vostede. Por 
iso, mentres os veciños tiveron 
opción de acollerse á posibilidade 
de fraccionar o pago dos 
impostos municipais, nada se 
sinalou. E foi xusto rematado o 
pago do fraccionamiento, cando 
se sacaron da manga esa 
ocorrencia… 
 
 
Ás dezaoito horas  e corenta e un 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Lema Suárez. 
 
 
…que pronto rectificaron. Pero 
estas rectificacións non son 
suficientes. Non estamos ante 
unha tecnocracia, senón que nos 
atopamos nunha democracia e 
suxestións técnicas teñen que 
ponderarse políticamente co 
sentir e benestar dos veciños.  
 
Por iso, en consecuencia, 
pedímoslle, señor alcalde, que 
volva rectificar e apoie a moción.  
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moción.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena.  
 
Polo Grupo do  Partido Popular, 
señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Muchas gracias. 
 
Ustedes se dedican a la publicidad 
y a la propaganda del Dillo ti, el 
concello abierto, el escaño 
cidadán, pero mucho preguntar 
por los distritos y no se les ocurre 
a ustedes, en ningún momento, 
preguntarle a los ciudadanos 
coruñeses, cómo sería más 
cómodo para ellos pagar los 
impuestos. 
 
Lo más grave es que no saben, ni 
por qué, ni para qué lo han 
cambiado. Y se escudan en los 
técnicos municipales. Lo que sí 
está claro es que ustedes no 
pensaron, ni un minuto en los 
coruñeses, ni en los autónomos, ni 
en las PYMES, ni en nadie. 
Tomaron una decisión sin medir 
las consecuencias, con 
nocturnidad y alevosía. Una nota 
de prensa a los medios de 
comunicación, una tarde de 
invierno a las siete, perjudicando a 

 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena.  
 
Polo Grupo do  Partido Popular, 
señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Moitas grazas. 
 
Vostedes dedícanse á publicidade 
e á propaganda do Dillo ti, o 
concello aberto, o escano cidadán, 
pero moito preguntar polos 
distritos e non se lles ocorre a 
vostedes, en ningún momento, 
preguntarlle aos cidadáns 
coruñeses, como sería máis 
cómodo para eles pagar os 
impostos. 
 
O máis grave é que non saben, 
nin por que, nin para que o 
cambiaron. E escúdanse nos 
técnicos municipais. O que si está 
claro é que vostedes non 
pensaron, nin un minuto nos 
coruñeses, nin nos autónomos, nin 
nas PEMES, nin en ninguén. 
Tomaron unha decisión sen medir 
as consecuencias, con 
nocturnidade e aleivosía. Unha 
nota de prensa aos medios de 
comunicación, unha tarde de 
inverno ás sete, prexudicando a 



 
 
 
 
 
 
 

- 101 - 
 

 
 

todos los coruñeses, sin 
preocuparle si tienen, o no, 
capacidad para ejecutar estos 
pagos, que tenían todos ellos 
previsto pagar en el último 
trimestre del año, mes de 
noviembre, o incluso en los 
primeros días del mes de 
diciembre. No tocaba hacerle esta 
faena a los coruñeses, ni hoy, ni 
ahora. Ustedes cobrarán este año 
dos IBIS en cinco meses, al haber 
finalizado el cinco de diciembre, 
el pago del anterior ejercicio.  
 
Hacen coincidir el IVTM y el IBI,  
los dos recibos que afectan a más 
ciudadanos. Por este motivo, el 
cobro se hacía de forma 
distanciada. En el mes de abril, el 
de circulación y a partir del mes 
de octubre y hasta principios de 
diciembre, la contribución, ya que 
las familias planificaban sus 
economías, también pensando en 
que tenían que pagar estos 
tributos. Además antes, había un  
plazo de casi tres meses, del 
quince de septiembre al cinco de 
diciembre para pagar el IBI, que 
ahora, la Marea reduce tan solo a 
sesenta días, el mínimo legal. 
Cuatro meses sólo este año, 
porque el Alcalde, generosamente 
rectificó dos, o tres días después y 
dijo que, bueno, que 
excepcionalmente, sólo para este 
año, iba a ampliar el plazo unas 
semanas más, ahogando de esta 
manera a los coruñeses, apretando 

todos os coruñeses, sen 
preocuparlle se teñen, ou non, 
capacidade para executar estes 
pagos, que tiñan todos eles 
previsto pagar no último trimestre 
do ano, mes de novembro, ou 
mesmo nos primeiros días do mes 
de decembro. Non tocaba facerlle 
esta faena aos coruñeses, nin 
hoxe, nin agora. Vostedes 
cobrarán este ano dous IBIS en 
cinco meses, ao finalizar o cinco 
de decembro, o pago do anterior 
exercicio.  
 
Fan coincidir o IVTM e o IBI,  os 
dous recibos que afectan a máis 
cidadáns. Por este motivo, o 
cobro facíase de forma 
distanciada. No mes de abril, o de 
circulación e a partir do mes de 
outubro e ata principios de 
decembro, a contribución, xa que 
as familias planificaban as súas 
economías, tamén pensando en 
que tiñan que pagar estes 
tributos. Ademais antes, había un  
prazo de case tres meses, do 
quince de setembro ao cinco de 
decembro para pagar o IBI, que 
agora, a Marea reduce tan só a 
sesenta días, o mínimo legal. 
Catro meses só este ano, porque o 
alcalde, xenerosamente rectificou 
dous, ou tres días despois e dixo 
que, bo, que excepcionalmente, só 
para este ano, ía ampliar o prazo 
unhas semanas máis, afogando 
desta maneira aos coruñeses, 
apertando aos cidadáns e aos 
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a los ciudadanos y a los vecinos, 
que realmente no hay motivo y no 
lo merecen. 
 
La Marea anunció esta medida por 
la puerta de atrás, sin dialogar con 
los ciudadanos, para conocer su 
opinión  y en contra de la filosofía 
de transparencia que tanto 
predican, ya que no dijeron nada 
cuando se debatieron las 
Ordenanzas Fiscales, ni cuando se 
debatió y se aprobó la Ordenanza 
de Recaudación, a final del año 
2015, hace apenas poco más de 
dos meses. Y lo comunicaron a 
través de una simple nota de 
prensa. 
 
Con todo esto, lo más grave es 
que el anuncio del cambio se hizo, 
cuando ya había finalizado el 
plazo para poder solicitar el 
aplazamiento del pago. Se hizo 
con posterioridad al treinta y uno 
de enero, privando a los coruñeses 
de poder solicitar el aplazamiento 
para este ejercicio y además 
perdiendo con ello, también la 
posibilidad, ya no solo de aplazar, 
sino de obtener una bonificación 
del  3%, ocultando este nuevo 
cambio a los coruñeses de una 
forma premeditada y yo creo que 
ruin. 
 
Los coruñeses no merecen tal 
desprecio por parte de aquellos 
que dicen que velan por sus 
intereses. Privarles del derecho a 

vecinos, que realmente non hai 
motivo e non o merecen. 
 
 
A Marea anunciou esta medida 
pola porta de atrás, sen dialogar 
cos cidadáns, para coñecer a súa 
opinión  e en contra da filosofía 
de transparencia que tanto 
predican, xa que non dixeron 
nada cando se debateron as 
Ordenanzas Fiscais, nin cando se 
debateu e aprobouse a Ordenanza 
de Recadación, a final do ano 
2015, fai apenas pouco máis de 
dous meses. E comunicárono a 
través dunha simple nota de 
prensa. 
 
Con todo isto, o máis grave é que 
o anuncio do cambio fíxose, 
cando xa finalizara o prazo para 
poder solicitar o adiamento do 
pago. Fíxose con posterioridade 
ao trinta e un de xaneiro, 
privando aos coruñeses de poder 
solicitar o adiamento para este 
exercicio e ademais perdendo con 
iso, tamén a posibilidade, xa non 
só de aprazar, senón de obter 
unha bonificación do  3%, 
ocultando este novo cambio aos 
coruñeses dunha forma 
premeditada e eu creo que ruín. 
 
 
Os coruñeses non merecen tal 
desprezo por parte daqueles que 
din que velan polos seus intereses. 
Privarlles do dereito a aprazar a 
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aplazar a economías ajustadas y a 
una bonificación del 3%, es algo 
que uno no es capaz de entender. 
 
Dijeron que era bueno para los 
coruñeses, pero al día siguiente ya 
están rectificando, al ampliar el 
plazo, aunque solo, insisto, ya 
decía antes, este año. Y siguieron 
rectificando, Xulio Ferreiro dijo 
días después, que el cargo de los 
recibos domiciliados se haría al 
final del plazo, en septiembre, y 
esta tarde enviaron una nota 
diciendo que el cinco de julio. 
 
Y si adelantar el IBI es malo, el 
cinco de julio ya es nefasto, 
porque para muchos ciudadanos 
coincide con la declaración de la 
renta, para muchos autónomos 
coincide con que tienen  que pagar 
a sus empleados la paga extra. 
 
 
Muchos pequeños empresarios 
tienen que hacer pagos e ingresos 
a cuenta de IRPF, del impuesto de 
sociedades y del IVA. Y, por si 
fuera poco, hay asociaciones, esas 
asociaciones que dependen sus 
ingresos, en  mayor o menor 
medida, de convenios con el 
Ayuntamiento, que en estos 
momentos no tienen,… 
 
A las dieciocho horas y cuarenta 
y seis minutos, entra en el Salón 
de Sesiones el señor Lema 
Suárez. 

economías axustadas e a unha 
bonificación do 3%, é algo que un 
non é capaz de entender. 
 
Dixeron que era bo para os 
coruñeses, pero ao día seguinte 
xa están a rectificar, ao ampliar o 
prazo, aínda que só, insisto, xa 
dicía antes, este ano. E seguiron 
rectificando, Xulio Ferreiro dixo 
días despois, que o cargo dos 
recibos domiciliados faríase ao 
final do prazo, en setembro, e esta 
tarde enviaron unha nota dicindo 
que o cinco de xullo. 
 
E se adiantar o IBI é malo, o 
cinco de xullo xa é nefasto, 
porque para moitos cidadáns 
coincide coa declaración da 
renda, para moitos autónomos 
coincide con que teñen  que pagar 
aos seus empregados a paga 
extra. 
 
Moitos pequenos empresarios 
teñen que facer pagos e ingresos 
a conta de IRPF, do imposto de 
sociedades e do IVE. E, aínda por 
riba, hai asociacións, esas 
asociacións que dependen os seus 
ingresos, en maior  ou menor 
medida, de convenios co 
Concello, que nestes momentos 
non teñen,… 
 
Ás dezaoito horas e corenta e seis 
minutos, entra no Salón de 
Sesións o señor Lema Suárez. 
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… porque no hay Presupuesto, 
que también van a tener que pagar 
el IBI. Por ejemplo, como todos 
ustedes saben, el Circo de 
Artesanos, que tiene que afrontar 
un IBI de 13.000 euros. 
 
Mejoraron tanto las Becas-USA 
que se eliminaron, mejoraron 
tanto la Temporada Lírica que se 
la han cargado y ahora han 
mejorado tanto el calendario fiscal 
que han ahogado a los coruñeses, 
obligándoles a pagar una media de 
500 euros en muy pocos meses. 
 
 
Xulio Ferreiro exprime a los 
coruñeses… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
… al juntar el IBI y el IVTM. Les 
ahoga al reducir el plazo de pago 
y lo remata anunciando justo esta 
medida… 
 
A las dieciocho horas y cuarenta 
y siete minutos se ausenta la 
señora Delso Carreira. 
 
… después de finalizar el plazo 
para solicitar el pago fraccionado. 
Rectifique otra vez, mantenga el 
calendario vigente hasta ahora, 
porque los coruñeses no merecen 

…porque non hai Orzamento, que 
tamén van ter que pagar o IBI. 
Por exemplo, como todos vostedes 
saben, o Circo de Artesáns, que 
ten que afrontar un IBI de 13.000 
euros. 
 
Melloraron tanto as Bolsas-USA, 
que se eliminaron, melloraron 
tanto a Tempada Lírica que lla 
cargaron e agora melloraron 
tanto o calendario fiscal que 
afogaron aos coruñeses, 
obrigándolles a pagar unha 
media de 500 euros  en moi 
poucos meses. 
 
Xulio Ferreiro espreme aos 
coruñeses… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 
 
…ao xuntar o IBI e o IVTM. 
Afógalles ao reducir o prazo de 
pago e remátao anunciando xusto 
esta medida… 
 
Ás dezaoito horas e corenta e sete 
minutos auséntase a señora 
Delso Carreira. 
 
…despois de finalizar o prazo 
para solicitar o pago fraccionado. 
Rectifique outra vez, manteña o 
calendario vixente ata agora, 
porque os coruñeses non merecen 
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este golpe, igual que no merecían 
que usted no les hubieran ajustado 
el tipo impositivo y les hubiera 
subido el IBI ocho millones. 
Usted impide que los coruñeses, 
se vayan de vacaciones, les vacía 
los bolsillos,  para irse usted 
relajadamente sin trabajar. 
 
Boas tardes. 
 
Presidencia 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Está claro que o que aconteceu co 
IBI, responde a unha falta de 
previsión. Un goberno local 
progresista ten que tomar as súas 
decisión, en función da  maioría 
social, sobre todo, no que ten que 
ver coa materia de impostos 
municipais, atendendo 
precisamente á necesidade e  á 
capacidade económica desa 
maioría social.  
 
Nin 20 días despois de pecharse o 
prazo, para solicitar o Plan de 
Pago Personalizado dos Impostos 
Municipais, polo que se podía 
solicitar o pago fraccionado 
destes, o goberno anuncia, que en  
maio pasará a cobrar o IBI, seis 
meses despois de cobrar o de 
2015. Para o BNG, para este 

este golpe, igual que non 
merecían que vostede non lles 
axustasen o tipo impositivo e 
subíselles o IBI oito millóns. 
Vostede impide que os coruñeses, 
váianse de vacacións, baléiralles 
os petos, para irse vostede 
relaxadamente sen traballar. 
 
Boas tardes. 
 
Presidencia 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Está claro que o que aconteceu co 
IBI, responde a unha falta de 
previsión. Un goberno local 
progresista ten que tomar as súas 
decisión, en función da  maioría 
social, sobre todo, no que ten que 
ver coa materia de impostos 
municipais, atendendo 
precisamente á necesidade e  á 
capacidade económica desa 
maioría social.  
 
Nin 20 días despois de pecharse o 
prazo, para solicitar o Plan de 
Pago Personalizado dos Impostos 
Municipais, polo que se podía 
solicitar o pago fraccionado 
destes, o goberno anuncia, que en 
maio  pasará a cobrar o IBI, seis 
meses despois de cobrar o de 
2015. Para o BNG, para este 
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Grupo Municipal esta decisión 
non está, en absoluto tomando en 
conta as necesidades da maioría 
da xente, porque a maioría das 
familias, a maioría de todas nós, 
fai a comezo de ano a 
planificación de pagamento dos 
impostos, sobre todo, do IBI que é 
o máis costoso, e do resto de 
gastos que nunha casa se afronta 
anualmente. As decisións políticas 
teñen estas repercusións nas 
cousas de andar por casa e, as 
veces, son erradas, como 
aconteceu nesta ocasión, e o certo 
é, que nós entendemos que non 
houbo a claridade que tiña que 
haber na tramitación desta 
decisión. Porque é certo que o 
nove de xuño de 2015, con 
ocasión de a operación de crédito, 
xa a tesourería falaba de que sería 
necesario a aprobación dun novo 
calendario fiscal para o exercicio 
económico de 2016, repartindo ao 
longo do exercicio os ingresos de 
cobro periódico de recibo, 
adiantando o cobro do IBI ao 
primeiro de semestre do ano.  
 
En xullo de 2015, xa estaba enriba 
da mesa este informe da 
Tesourería e o certo é que o 
Goberno Local anuncia, despois 
de rematar o plan de pago 
personalizado, despois da 
negociación das Ordenanzas 
Fiscais, anuncia, despois de todo 
isto, que vai pasar a cobrar o IBI 
no primeiro semestre de 2016. 

Grupo Municipal esta decisión 
non está en absoluto tomando en 
conta as necesidades da maioría 
da xente, porque a maioría das 
familias, a maioría de todas nós, 
fai a comezo de ano a 
planificación de pagamento dos 
impostos, sobre todo, do IBI que é 
o máis custoso, e do resto de 
gastos que nunha casa afróntase 
anualmente. As decisións políticas 
teñen estas repercusións nas 
cousas de andar por casa e, as 
veces, son erradas como 
aconteceu nesta ocasión e, o certo 
é, que nós entendemos que non 
houbo a claridade que tiña que 
haber na tramitación desta 
decisión. Porque é certo que o 
nove de xuño de 2015, con 
ocasión da operación de crédito, 
xa a tesourería falaba de que 
sería necesario a aprobación dun 
novo calendario fiscal para o 
exercicio económico de 2016, 
repartindo ao longo do exercicio 
os ingresos de cobro periódico de 
recibo adiantando o cobro do IBI 
au primeiro de semestre do ano.  
 
En xullo de 2015, xa estaba 
enriba da mesa este informe da 
Tesourería e o certo é que o 
Goberno Local anuncia, despois 
de rematar o plan de  pago 
personalizado, despois da 
negociación das Ordenanzas 
Fiscais, anuncia, despois de todo 
isto, que vai pasar a cobrar o IBI 
no primeiro semestre de 2016. 
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Como comprenderán, nós 
entendemos que é unha falta de 
previsión ou realmente é unha 
política feita mal e a (…). 
 
Simplente indicar, que desde o 
Grupo Municipal do BNG imos a 
apoiar a moción que presenta o 
Partido Socialista, porque 
obviamente non compartimos a 
decisión do Goberno Local en 
materia do novo calendario fiscal, 
e cremos que para este ano, para 
non lesionar a economía dos 
coruñeses e coruñesas, debería 
rectificarse e volver ao calendario 
anterior e, en todo caso, se se vai 
proceder a cobrar no primeiro 
semestre do 2017, que se avise 
con tempo á xente. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Boa tarde a todas e a todos. 
 
En primeiro lugar, teño que dicir 
que é necesario recordar a 
situación económico financeira 
que atopamos en xuño de 2015, 
cando chegamos ao Concello. 
 
Se daba unha situación de  

Como comprenderán, nós 
entendemos que é unha falta de 
previsión ou realmente é unha 
política feita mal e a (…). 
 
Simplente indicar, que desde o 
Grupo Municipal do BNG imos 
apoiar a moción que presenta o 
Partido Socialista, porque 
obviamente non compartimos a 
decisión do Goberno Local en 
materia do novo calendario fiscal, 
e cremos que para este ano, para 
non lesionar a economía dos 
coruñeses e coruñesas, debería 
rectificarse e volver ao calendario 
anterior e, en todo caso, se se vai 
proceder a cobrar no primeiro 
semestre do 2017, que se avise 
con tempo á xente. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Boa tarde a todas e a todos. 
 
En primeiro lugar, teño que dicir 
que é necesario lembrar a 
situación económico financeira 
que atopamos en xuño de 2015, 
cando chegamos ao Concello. 
 
Dábase unha situación de 
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iliquidez polo gasto excesivo, no 
que o goberno do PP incorreu en 
época electoral, ocasionando un 
desfase entre ingresos e gastos.  
 
 
En marzo de 2015, o informe de 
Facenda sobre pago de concellos á 
proveedores revelaba que este 
Concello tiña 23,3 millóns de 
euros sen pagar, máis que 
Santiago que tiña 8,3, Vigo, 5, 7 e 
Pontevedra, 4, xuntas. 
 
A las dieciocho horas y 
cincuenta y un minutos entra en 
el Salón de Sesiones la señora 
Delso Carreira. 
 
Nos primeiros seis meses de 2015, 
o goberno do PP no Concello 
gastara 21,1 millóns de euros 
máis, dos que ingresara, mentras 
que o desfase de 2014 fóra de 3,3 
millóns de euros, casi 7 veces 
menos. A recadación de ingresos 
estaba moi por debaixo das 
previsións que figuraban nos 
orzamentos, sendo o caso das 
plusvalías, 1,7 millóns na primeira 
metade do ano, fronte aos 5,2 
previstos.  
 
Igualmente as (…) relacionadas 
co entorno da construcción, entre 
elas as licenzas; só aportaban 
neses 6 primeiros meses 945.000, 
dos 5,7 millóns previstos. Esas 
eran as previsións que tiña o PP 
no seu Orzamento.  Pero por isto, 

iliquidez  polo gasto excesivo, no 
que o goberno do PP incorreu en 
época electoral, ocasionando un 
desfasamento entre ingresos e 
gastos. 
 
 En marzo de 2015, o informe de 
Facenda sobre pago de concellos 
á provedores revelaba que este 
Concello tiña 23,3 millóns de 
euros sen pagar, máis que 
Santiago que tiña 8,3, Vigo, 5, 7 e 
Pontevedra, 4, xuntas. 
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e 
un minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Delso Carreira. 
 
 
Nos primeiros seis meses de 2015, 
o goberno do PP no Concello 
gastase 21,1 millóns de euros 
máis, dos que ingresase, mentras 
que o desfasamento de 2014 fóra 
de 3,3 millóns de euros, case 7 
veces menos. A recadación de 
ingresos estaba moi por debaixoa 
dás previsións que figuraban nos 
orzamentos, sendo o caso das 
plusvalías, 1,7 millóns na 
primeira metade do ano, fronte 
aos 5,2 previstos.  
 
Igualmente as (…) relacionadas 
coa contorna da construción, 
entre elas as licenzas; só 
achegaban neses 6 primeiros 
meses 945.000, dos 5,7 millóns 
previstos. Esas eran as previsións 
que tiña o PP no seu Orzamento.  
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se fóra pouco, se engadiron tamén 
os 3,6 millóns de euros de facturas 
do caixón sen pagar e sen 
dotación orzamentaria, que ata a 
aprobación do modificativo de 
novembro foron un lastre, para o 
cumprimento do PMP do 
Concello. 
 
 
Nese momento, nada máis chegar 
o quince de xuño, recibimos o 
informe dos técnicos municipais, 
que son os que están capacitados 
para valorar a situación 
económica do Concello, 
alertándonos da difícil situación 
de liquidez para os tres meses 
siguientes, informe que a señora 
Rosa Gallego tivo días antes 
enriba da mesa. Informes que 
nada máis telos, fixemos públicos 
e que recomendaban para evitar  
esa difícil situación de iliquidez, a 
modificación do calendario fiscal. 
 
Ante esa situación, vímonos na 
obriga de suscribir tamén unha 
operación de Tesourería, que 
neste momento xa está 
amortizada. 
 
Diferente é a situación actual e 
podemos avanzar datos de 
execución do 2015, dos que 
podemos dicir que a execución 
total se eleva a un 83,5 %, casi 
similar á acadada no exercicio do 
2014, pero moi por enriba da 
execución acadada no primeiro da 

Pero por isto, se fóra pouco, se 
engadiron tamén os 3,6 millóns de 
euros de facturas do caixón sen 
pagar e sen dotación 
orzamentaria que ata a 
aprobación do modificativo de 
novembro foron un lastre, para o 
cumprimento do PMP do 
Concello. 
 
Nese momento, nada máis chegar 
o quince de xuño, recibimos o 
informe dos técnicos municipais, 
que son os que están capacitados 
para valorar a situación 
económica do Concello, 
alertándonos da difícil situación 
de liquidez para os tres meses 
seguintes, informe que a señora 
Rosa Gallego tivo días antes 
enriba da mesa. Informes que 
nada máis telos, fixemos públicos 
e que recomendaban para evitar  
esa difícil situación de iliquidez, a 
modificación do calendario fiscal. 
 
Ante esa situación, vímonos na 
obriga de subscribir tamén unha 
operación de Tesourería, que 
neste momento xa está 
amortizada. 
 
Diferente é a situación actual e 
podemos avanzar datos de 
execución do 2015, dos que 
podemos dicir que a execución 
total se eleva a un 83,5 %, case 
similar á acadada no exercicio do 
2014, pero moi por enriba da 
execución acadada no primeiro 
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anterior lexislatura e, con bastante 
mellores cifras de execución, en 
áreas tan importantes como 
fomento de emprego. 7,7 puntos 
máis de execución. Educación, 
perto de 5 puntos máis. Medio 
Ambiente, 7,2 puntos máis. 
Servizos Sociais e Promoción 
Social, algo moi importante, 
tamén. Transporte público, 3 
puntos porcentuais máis de 
execución, ou Comercio e 
Turismo, onde a execución de 
2015 superou a máis de 26 puntos 
a execución do 2014, 
concretamente un 75,6% en 2015, 
fronte a un 46,17 en 2014.  
 
Polo tanto, e volvendo á situación 
de liquidez, vostedes coñecían xa 
ese problema en 2015, a exixencia 
de cumprimento tamén,  polo 
PMP, aplicable xa pola normativa 
estatal, desde setembro de 2014. 
En lugar de facer algo para 
prevelo e poder cumplilos, se 
endebedaron para gastar, ainda 
máis, en obras faraónicas de tinte 
electoralista, que agora temos que 
pagar todas as coruñesas e todos 
os coruñeses.   
 
E o peor de todo, nun acto de 
demagoxia total, que nos piden 
que non tomemos as medidas 
necesarias para xestión, á que nos 
obriga as leis, que o seu Partido e 
o do  Partido Popular, en aras do 
(…) da estabilidade orzamentaria, 
a aprobou previamente.  

da anterior lexislatura e, con 
bastante mellores cifras de 
execución, en áreas tan 
importantes como fomento de 
emprego. 7,7 puntos máis de 
execución. Educación, perto de 5 
puntos máis. Medio Ambiente, 7,2 
puntos máis. Servizos Sociais e 
Promoción Social, algo moi 
importante, tamén. Transporte 
público, 3 puntos porcentuais 
máis de execución, ou Comercio e 
Turismo, onde a execución de 
2015 superou a máis de 26 puntos 
a execución do 2014, 
concretamente un 75,6% en 2015, 
fronte a un 46,17 en 2014.  
 
Polo tanto, e volvendo á situación 
de liquidez, vostedes coñecían xa 
ese problema en 2015, a exixencia 
de cumprimento tamén,  polo 
PMP, aplicable xa pola 
normativa estatal desde setembro 
de 2014. En lugar de facer algo 
para prevelo e poder cumplilos, 
se endebedaron para gastar, 
ainda máis, en obras faraónicas 
de tinguidura electoralista, que 
agora temos que pagar todas as 
coruñesas e todos os coruñeses. 
 
E o peor de todo, nun acto de 
demagoxia total, que nos piden 
que non tomemos as medidas 
necesarias para xestión, á que nos 
obriga as leis, que o seu Partido e 
o do  Partido Popular, en aras do 
(…) da estabilidade orzamentaria, 
a aprobou previamente.  
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O que non se pode facer é criticar 
a un goberno, cando en agosto de 
2015 se veu forzado a suscribir 
unha operación de Tesourería para 
facer fronte, entre outras, ás 
facturas que vostedes deixan sen 
pagar e, ao mesmo tempo, estar 
criticando ao goberno, cando 
adopta as decisións necesarias 
para que esa situación no se volva 
a producir. 
 
A estas alturas xa todos 
deberíamos saber, que si non se 
ingresa, non se pode gastar e que, 
ademais hai que gastar 
adecuadamente. Ademais, hai que 
facelo tamén, é verdade, dando 
facilidades de pago, como 
aprobamos a través do plan de 
pago personalizado do que 
fixemos campaña publicitaria. E 
como requisito previo a cambiar o 
calendario, era o requisito previo e 
se aprobou a finais de ano. Cousa 
que foi tamén prioritaria para nós.  
 
 
Igualmente, tamén escoitamos e 
tivemos en conta, a dificultade 
que pode supoñer a adaptación 
dos contribuintes a este novo 
calendario e, por iso, alongamos o 
prazo a setembro. 
 
Polo tanto, no só é unha medida 
máis que xustificada, senón que é  
a medida maís razoable, para non 
trasladar á cidadanía e tamén a 
todos os provedores municipais 

O que non se pode facer é criticar 
a un goberno, cando en agosto de 
2015 se veu forzado a subscribir 
unha operación de Tesourería 
para facer fronte, entre outras, ás 
facturas que vostedes deixan sen 
pagar e, ao mesmo tempo, estar a 
criticar ao goberno, cando adopta 
as decisións necesarias para que 
esa situación non se volva a 
producir. 
 
A estas alturas xa todos 
deberiamos saber, que se non se 
ingresa, non se pode gastar e que, 
ademais hai que gastar 
adecuadamente. Ademais, hai que 
facelo tamén, é verdade, dando 
facilidades de pago, como 
aprobamos a través do plan de 
pago personalizado do que 
fixemos campaña publicitaria. E 
como requisito previo a cambiar 
o calendario, era o requisito 
previo e se aprobou a finais de 
ano. Cousa que foi tamén 
prioritaria para nós.  
 
Igualmente, tamén escoitamos e 
tivemos en conta, a dificultade 
que pode supoñer a adaptación 
dos contribuintes a este novo 
calendario e, por iso, alongamos 
o prazo a setembro. 
 
Polo tanto, non só é unha medida 
máis que xustificada, senón que é  
a medida maís razoable, para non 
trasladar á cidadanía e tamén a 
todos os provedores municipais 
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que teñen que cobrar en prazo. 
 
Os custes finaceiros derivados da 
falla de liquidez do Concello. O 
que non se pode é desoír as 
recomendacións dos técnicos 
municipais con competencias na 
materia, como son Intervención e 
a Tesourería, como vostedes 
saben, e provocar situacións de 
iliquidez e non establecer as bases 
para correxilas, ao mesmo tempo, 
criticar a un goberno que toma 
medidas para iso.  
 
 
Por tanto, señor Dapena, e 
desgraciadamente facer o mesmo 
que se facía hai 30 anos,  non é 
precisamente a solución, como 
demostra que a maioría de 
concellos de gran poboación vaian 
abordando esta modificación dos 
seus calendarios fiscais.  
 
 
Mostra diso son, que xa poucos 
dos grandes concellos, son os que 
manteñen o cobro do IBI, no 
derradeiro trimestre do ano e, 
ademais son gobernos municipais 
de todas as cores… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Vieito, 
por favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 

que teñen que cobrar en prazo. 
 
Os custes finaceiros derivados da 
falla de liquidez do Concello. O 
que non se pode  é desatender as 
recomendacións dos técnicos 
municipais con competencias na 
materia, como son Intervención e 
a Tesourería, como vostedes 
saben, e provocar situacións de 
iliquidez e non establecer as 
bases para correxilas, ao mesmo 
tempo, criticar a un goberno que 
toma medidas para iso.  
 
 
Por tanto, señor Dapena, e 
desgraciadamente facer o mesmo 
que se facía hai 30 anos,  non é 
precisamente a solución, como 
demostra que a maioría de 
concellos de gran poboación 
vaian abordando esta 
modificación dos seus calendarios 
fiscais.  
 
Mostra diso son, que xa poucos 
dos grandes concellos, son os que 
manteñen o cobro do IBI, no 
derradeiro trimestre do ano e, 
ademais son gobernos municipais 
de todas as cores… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Vieito, 
por favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
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…que teñen modificados os 
calendarios fiscais, para adaptar 
os seus dereitos ás súas exixencias 
financeiras, derivadas 
precisamente, desa lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 
Sen ir máis lonxe, o Concello de  
Lugo, gobernado polo Partido 
Socialista, ten establecido o cobro 
do IBI, dende o 20 de abril, ata o 
20 de xuño. E o Concello de 
Ourense, gobernado polo Partido 
Popular, entre o 15 de maio e o 15 
de xullo. Deberían explicar 
vostedes por que é valido para 
eses concellos, e para este non. 
 
Grazas. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Vieito. 
 
Procedemos á votación das 
mocións, comenzando en primeiro 
lugar, pola moción do Partido  
Socialista de Galicia-PSOE, sobre 
revocación do novo calendario 
tributario imposto para o ano 
2016. 
 
Votación de la moción primera 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Seguidamente por parte de la 

…que teñen modificados os 
calendarios fiscais, para adaptar 
os seus dereitos ás súas 
exixencias financeiras, derivadas 
precisamente, desa lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 
Sen ir máis lonxe, o Concello de 
Lugo, gobernado polo Partido 
Socialista, ten establecido o cobro 
do IBI, dende o 20 de abril, ata o 
20 de xuño. E o Concello de 
Ourense, gobernado polo Partido 
Popular, entre o 15 de maio e o 
15 de xullo. Deberían explicar 
vostedes por que é valido para 
eses concellos, e para este non. 
 
Grazas. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Vieito. 
 
Procedemos á votación das 
mocións, comezando en primeiro 
lugar, pola moción do Partido  
Socialista de Galicia-PSOE, 
sobre revogación do novo 
calendario tributario imposto 
para o ano 2016. 
 
Votación da moción primeira 
presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Seguidamente por parte da 
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Presidencia se somete a votación 
la primera moción del Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE), produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota en contra el Gupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista-
Asembleas Abertas Galego 
(BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
44 -  Revocación del nuevo 
calendario tributario impuesto 
para el año 2016. 
 
1.-El Pleno Municipal insta al 
Alcalde Xulio Ferreiro a que 
revoque el nuevo calendario fiscal 
impuesto a los ciudadanos para el 
2016 y restablezca el vigente el 1 
de enero de 2016. 
 

presidencia sométese a votación a 
primeira moción do Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE), producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota en contra o Gupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (9 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista-
Asembleas Abertas Galego (BNG-
AA) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
44 -  Revogación do novo 
calendario tributario imposto 
para o ano 2016. 
 
1.-O Pleno Municipal insta ao 
alcalde Xulio Ferreiro a que 
revogue o novo calendario fiscal 
imposto aos cidadáns para o 2016 
e restableza o vixente o 1 de 
xaneiro de 2016. 
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Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moción do Partido Popular, sobre 
rectificar o novo prazo do pago do 
IBI. 
 
Votación de la primera moción 
del Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la primera 
moción del Grupo Municipal del 
Partido Popular, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota en contra el Gupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Popular, 
sobre rectificar o novo prazo do 
pago do IBI. 
 
Votación da primeira moción do 
Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción do Grupo Municipal do 
Partido Popular, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota en contra o Gupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (9 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 

Queda aprobada a moción. 



 
 
 
 
 
 
 

- 116 - 
 

 
 

Señora Gallego, cada un vota o 
que quere nas mocións que quere. 
Non creo que haxa que dicirlle á 
señora Veira o que ten que votar. 
 
Eran dúas mocións, non se 
puxeron de acordo para 
consensuar un texto. Non o sei. 
Aquí se presentaron dúas mocións 
diferentes. Se a presentasen 
conxunta, pois, sería conxunta. 
 
Bueno. 
 
En todo caso, quedan aprobadas 
as mocións cos resultados que 
acaban de comprobar. 
 
45 – Rectificar el nuevo plazo 
del pago del IBI. 
 
Instar al Alcalde a rectificar el 
plazo de cobro del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI) y 
mantenerlo como estaba en los 
últimos años, desde el 15 de 
septiembre hasta el 5 de 
diciembre, ya que la decisión 
unilateral y sin diálogo previo de 
la Marea de juntarlo con el pago 
del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) 
perjudica gravemente a los 
coruñeses por ser los dos tributos 
que afectan a más ciudadanos. 
 

Intervenciones  
 
Presidencia 
 

Señora Gallego, cada un vota o 
que quere nas mocións que quere. 
Non creo que haxa que dicirlle á 
señora Veira o que ten que votar. 
 
Eran dúas mocións, non se 
puxeron de acordo para acordar 
un texto. Non o sei. Aquí 
presentáronse dúas mocións 
diferentes. Se a presentasen 
conxunta, pois, sería conxunta. 
 
Bo. 
 
En todo caso, quedan aprobadas 
as mocións cos resultados que 
acaban de comprobar. 
 
45 - Rectificar o novo prazo do 
pago do IBI. 
 
Instar ao Alcalde a rectificar o 
prazo de cobro do Imposto de 
Bens Inmobles (IBI) e mantelo 
como estaba nos últimos anos, 
desde o 15 de setembro ata o 5 de 
decembro, xa que a decisión 
unilateral e sen diálogo previo da 
Marea de xuntalo co pago do 
Imposto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) prexudica 
gravemente aos coruñeses por ser 
os dous tributos que afectan a 
máis cidadáns. 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
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Moción do Partido Socialista de 
Galicia sobre a situación de 
entidades sociais da cidade.  
 
Novamente esta moción é moi 
semellante a unha do Partido 
Popular… 
 
A las dieciocho horas y 
cincuenta y ocho minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones la 
señora  Cameán Calvete. 
 
…A de tramitación urxente  de 
convenios para as entidades da 
cidade. 
 
Non sei se tamén os portavoces 
estarían de acordo… 
 
Señor Dapena Varela 
 
Aquí polas peculiaridades, 
preferíamos separado el debate. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
Se a prefiren separada, separada  a 
terán. Se pode comezar a lectura 
da parte dispositiva da moción, 
señora Barcón… 
 
Moitas grazas. 
 
Segunda.- Moción sobre la 
situación de entidades sociales 
de la ciudad. 
 
 

Moción do Partido Socialista de 
Galicia sobre a situación de 
entidades sociais da cidade.  
 
Novamente esta moción é moi 
semellante a unha do Partido 
Popular… 
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e 
oito minutos auséntase do Salón 
de Sesións a señora  Cameán 
Calvete. 
 
…A de tramitación urxente  de 
convenios para as entidades da 
cidade. 
 
Non sei se tamén os portavoces 
estarían de acordo… 
 
Señor Dapena Varela 
 
Aquí polas peculiaridades, 
preferiamos separado o debate. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
Se a prefiren separada, separada 
a terán. Se pode comezar a 
lectura da parte dispositiva da 
moción, señora Barcón… 
 
Moitas grazas. 
 
Segunda.- Moción sobre a 
situación de entidades sociais da 
cidade. 
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Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
El Grupo Municipal Socialista, 
presenta la siguiente moción para 
su debate en Pleno. 
 
1) Instar al Gobierno municipal a 
completar los pagos pendientes a 
todas las entidades del Tercer 
Sector por convenios y servicios 
prestados en el año 2015. 
 
2) Instar al Gobierno municipal a 
traer al Pleno un Presupuesto 
municipal que incluya las 
demandas de las entidades del 
Tercer Sector que atienden, desde 
hace años, servicios públicos y 
programaciones para miles de 
coruñeses y coruñesas. 
 
3) Instar al Gobierno municipal a 
trasladar a las entidades del Tercer 
Sector una información clara y 
fidedigna sobre plazos de 
aprobación de convenios, tiempos 
de tramitación y pagos para evitar 
incertidumbres y que puedan 
hacer sus previsiones 
presupuestarias. 
 
4) Instar al Gobierno local a 
mantener el modelo de convenios 
para aquellos servicios, programas 
y eventos que se han venido 
llevando a cabo durante años, 
hasta acordar con las entidades un 
modelo ágil que permita mantener 

Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
O Grupo Municipal Socialista, 
presenta a seguinte moción para 
o seu debate en Pleno. 
 
1) Instar ao Goberno municipal a 
completar os pagos pendentes a 
todas as entidades do Terceiro 
Sector por convenios e servizos 
prestados no ano 2015. 
 
2) Instar ao Goberno municipal a 
traer ao Pleno un Orzamento 
municipal que inclúa as 
demandas das entidades do 
Terceiro Sector que atenden, 
desde hai anos, servizos públicos 
e programacións para miles de 
coruñeses e coruñesas. 
 
3) Instar ao Goberno municipal a 
trasladar ás entidades do 
Terceiro Sector unha información 
clara e fidedigna sobre prazos de 
aprobación de convenios, tempos 
de tramitación e pagos para 
evitar incertezas e que poidan 
facer as súas previsións 
orzamentarias. 
 
4) Instar ao Goberno local a 
manter o modelo de convenios 
para aqueles servizos, programas 
e eventos que se viñeron levando 
a cabo durante anos, ata acordar 
coas entidades un modelo áxil que 
permita manter ditas actividades 
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dichas actividades con todos los 
requerimientos legales. 
 
5) Instar al Gobierno local a 
realizar aquellas reformas y 
mejoras que estaban pendientes en 
los locales municipales que 
ocupan entidades del Tercer 
Sector, permitiéndoles mantener 
un buen nivel de atención y 
servicio público. 
 
6) Instar al Gobierno local a 
facilitar el uso de locales 
municipales por parte de entidades 
de Tercer Sector respaldando sus 
actividades y ayudando a 
fortalecer su presencia y trabajo 
en la ciudad. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Ten a palabra para a defensa da 
moción. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Bueno. 
 
Traemos esta moción que tiene 
algunas similitudes con otras que 
ha presentado el Partido Popular, 
pero que creemos, bueno, pues, 
tiene una…, tiene más 
singularidades, por lo que 
queremos presentarla o preferimos  

con todos os requirimentos legais. 
 
 
5) Instar ao Goberno local a 
realizar aquelas reformas e 
melloras que estaban pendentes 
nos locais municipais que ocupan 
entidades do Terceiro Sector, 
permitíndolles manter un bo nivel 
de atención e servizo público. 
 
 
6) Instar ao Goberno local a 
facilitar o uso de locais 
municipais por parte de entidades 
de Terceiro Sector apoiando as 
súas actividades e axudando a 
fortalecer a súa presenza e 
traballo na cidade. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Ten a palabra para a defensa da 
moción. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Bo. 
 
Traemos esta moción que ten 
algunhas similitudes con outras 
que presentou o Partido Popular, 
pero que cremos, bo, pois, ten 
unha…, ten máis singularidades, 
polo que queremos presentala ou 
preferimos  presentala, como 
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presentarla, como una propuesta 
de nuestro Grupo, sin ir a un 
debate conjunto para que no se 
difumine e, en todo caso,  así 
podemos hablar en varios turnos 
sobre el Tercer Sector y sobre las 
Entidades  Sociales. 
 
Quiero comenzar diciendo, que 
nosotros creemos que es lícito, 
completamente lícito, que cada 
gobierno tenga un modelo de 
relación con el tejido social. Es 
más, creemos perfectamente 
lícito, que un gobierno quiera 
implantar un modelo diferente de 
tejido social, o quiera trasladar a 
las entidades sociales un modelo 
de relación diferente. Pero, en 
todo caso, tiene que tener un 
modelo alternativo, antes de 
eliminar un modelo que está 
funcionando, que  sea contrastado. 
 
A las diecinueve horas y un 
minuto entra en el Salón de 
Sesiones la señora Cameán 
Calvete. 
 
Y, en todo caso, debe también, 
antes, previamente conocer cuál 
es, qué servicios está prestando el 
Tercer Sector, todo tipo de 
Entidades, no sólo las Entidades 
Socio-sanitarias, las Entidades 
Deportivas, Culturales, Vecinales, 
Educativas… 
 
Por cierto, me van a permitir, 
ahora que he mencionado las 

unha proposta do noso Grupo, 
sen ir a un debate conxunto para 
que non se difumine e,  en todo 
caso, así podemos falar en varias 
quendas sobre o Terceiro Sector e 
sobre as Entidades  Sociais. 
 
 
Quero comezar dicindo, que nós 
cremos que é lícito, 
completamente lícito, que cada 
goberno teña un modelo de 
relación co tecido social. É máis, 
cremos perfectamente lícito, que 
un goberno queira implantar un 
modelo diferente de tecido social, 
ou queira trasladar ás entidades 
sociais un modelo de relación 
diferente. Pero, en todo caso, ten 
que ter un modelo alternativo, 
antes de eliminar un modelo que 
está a funcionar, que  sexa 
contrastado. 
 
Ás dezanove horas e un minuto 
entra no Salón de Sesións a 
señora Cameán Calvete. 
 
 
E, en todo caso, debe tamén, 
antes, previamente coñecer cal é, 
que servizos está a prestar o 
Terceiro Sector, todo tipo de 
Entidades, non só as Entidades 
Socio-sanitarias, as Entidades 
Deportivas, Culturais, Veciñais, 
Educativas… 
 
Por certo, vanme permitir, agora 
que mencionei as educativas, que 
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educativas, que traslade el pésame 
del Grupo Socialista ante el 
fallecimiento del Director del 
Colegio Eusebio da Guarda. Una 
persona muy vinculada al 
movimiento educativo de la 
ciudad y, desde luego, una 
persona que ha hecho muchísimo, 
en colaboración, precisamente, 
con la Federación de Padres y 
Madres de alumnos. 
 
Bueno. 
 
En todo caso, esta es una ciudad 
en la que el tejido social tiene una 
elevada capacidad de dar un 
servicio público, que atiende a 
decenas de miles de coruñeses, en 
todos los ámbitos, que han 
desarrollado y llevado a cabo 
programas, programaciones, 
eventos, servicios públicos de 
primer nivel y que lo han hecho 
además con calidad contrastada. 
Con capacidad, con rigor y con 
profesionalidad, que no es lo 
mismo profesionalización o 
convertir eso en entes privados, 
sino en la profesionalidad, bueno, 
de quienes dan ese servicio. Y en 
estos momentos hay una situación 
de preocupación, de 
preocupación, porque no saben 
qué va a ser  del modelo de 
convenios. Porque se les ha dicho 
que se les quiere cambiar el 
modelo, sin ofrecer una 
alternativa rigurosa, en tiempo y 
día.  

traslade o pésame do Grupo 
Socialista ante o falecemento do 
Director do Colexio Eusebio da 
Guarda. Unha persoa moi 
vinculada ao movemento 
educativo da cidade e, desde logo, 
unha persoa que fixo moitísimo, 
en colaboración, precisamente, 
coa Federación de Pais e Nais de 
alumnos. 
 
 
Bo. 
 
En todo caso, esta é unha cidade 
na que o tecido social ten unha 
elevada capacidade de dar un 
servizo público, que atende a 
decenas de miles de coruñeses, en 
todos os ámbitos, que 
desenvolveron e levaron a cabo 
programas, programacións, 
eventos, servizos públicos de 
primeiro nivel e que o fixeron 
ademais con calidade 
contrastada. Con capacidade, con 
rigor e con profesionalidade, que 
non é o mesmo profesionalización 
ou converter iso en entes 
privados, senón na 
profesionalidade, bo, dos  que 
dan ese servizo. E nestes 
momentos hai unha situación de 
preocupación, de preocupación, 
porque non saben que vai ser  do 
modelo de convenios. Porque se 
lles dixo que se lles quere 
cambiar o modelo, sen ofrecer 
unha alternativa rigorosa, en 
tempo e día.  
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Pero no sólo por eso, sino porque 
nada saben de cómo poder, para 
planificar sus actividades a lo 
largo del año, de este año, porque 
no saben cuál va ser su horizonte 
presupuestario. 
 
Pero no sólo por eso, sino porque 
nada saben, de si se les van a dejar 
ocupar  determinados locales 
municipales, después de haberlo 
reiterado en diversas ocasiones. 
Estoy pensando en  ADAFECO, 
que lo ha pedido una y otra vez, 
pero no ha tenido una respuesta. 
 
Pero tampoco sólo por eso, sino 
porque algunos sencillamente, no 
saben, bueno, si va a continuar esa 
relación entre el Tercer Sector, o 
entre su asociación y el Gobierno 
Municipal. 
 
Por lo tanto, por eso la traemos, 
para que se mantengan aquellos 
programas y aquellas 
programaciones y aquellos 
servicios que están contrastados 
durante años, para que no se cause 
un perjuicio y para que no se 
paralice de este  modo, bueno, 
pues, un modelo de atención que 
lo veremos en las siguientes 
mociones y podemos, incluso, en 
una pregunta oral que está 
atendiendo, vuelvo a decirlo, a 
decenas de miles de coruñeses. Se 
llame  baloncesto, llámese daño 
cerebral, se llame atención a 
personas enfermas… 

Pero non só por iso, senón porque 
nada saben de como poder, para 
planificar as súas actividades ao 
longo do ano, deste ano, porque 
non saben cal vai ser o seu 
horizonte orzamentario. 
 
Pero non só por iso, senón porque 
nada saben de, se se lles van a 
deixar ocupar determinados 
locais municipais, despois de 
reiteralo en diversas ocasións. 
Estou pensando en ADAFECO, 
que o pediu unha e outra vez, 
pero non tivo unha resposta. 
 
Pero tampouco só por iso, senón 
porque algúns sinxelamente, non 
saben, bo, se vai continuar esa 
relación entre o Terceiro Sector, 
ou entre a súa asociación e o 
Goberno Municipal. 
 
Polo tanto, por iso traémola, para 
que se manteñan aqueles 
programas e aquelas 
programacións e aqueles servizos 
que están contrastados durante 
anos, para que non se cause un 
prexuízo e para que non se 
paralice deste xeito,  bo, pois, un 
modelo de atención que o veremos 
nas seguintes mocións e podemos, 
mesmo, nunha pregunta oral que 
está a atender, volvo dicilo, a 
decenas de miles de coruñeses. 
Chámese  baloncesto, chámese 
dano cerebral, chámese atención 
a persoas enfermas… 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 123 - 
 

 
 

Presidencia  
 
Vaia rematando señora Barcón, 
por favor. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
…. de SIDA o se llamen 
actividades culturales. 
 
Nada más, muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Barcón. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
A las diecinueve horas y tres 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones, el señor Ferreiro 
Seoane. 
 
Efectivamente, unha das 
consecuencias de que non haxa 
Orzamento Municipal é, 
precisamente que non hai anexo 
de transferencias e, polo tanto, 
que non hai convenios e, 
precisamente non hai cartos, 
precisamente para os convenios, 
para as entidades socias, 
educativas, e culturais e de 
atención, precisamente, a persoas 
con diversidade funcional, 
etcétera, etcétera. Incluso, 

Presidencia  
 
Vaia rematando señora Barcón, 
por favor. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
…de SIDA ou se chamen 
actividades culturais. 
 
Nada máis, moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Ás dezanove horas e tres minutos 
auséntase do Salón de Sesións, o 
señor Ferreiro Seoane. 
 
 
Efectivamente, unha das 
consecuencias de que non haxa 
Orzamento Municipal é, 
precisamente que non hai anexo 
de transferencias e, polo tanto, 
que non hai convenios e, 
precisamente non hai cartos, 
precisamente para os convenios, 
para as entidades socias, 
educativas, e culturais e de 
atención, precisamente, a persoas 
con diversidade funcional, 
etcétera, etcétera. Mesmo, 
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entidades veciñais. A realidade é 
que é un problema importante e 
un problema que vai moito máis 
aló do simbólico e que, se 
entramos un pouco en 
profundidade, estamos falando de 
que sen este financiamento, sen 
estes convenios que dependen do 
orzamento municipal, moitas 
entidades, pois, deixan de prestar 
ou poden estar en risco de prestar, 
por exemplo, pois,  un servizo, 
como pode ser o do neno 
diminuido, a nenos con divesidade 
funcional, ou moitas máis 
entidades. 
 
A las diecinueve horas y cinco 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones  el señor Sande García. 
 
Estamos falando de cuestións que 
teñen repercusión na vida diaria, 
nas persoas e na vida diaria das 
coruñesas e coruñeses. Estamos 
falando de algo que é moi 
importante e que ten unhas 
repercusións moi fondas. E entón, 
evidentemente, nos imos votar a 
favor, porque é certo que hai este 
problema, pero eu creo que todos 
somos corresponsabeis disto, e eu 
creo que é importante. Bueno, 
sermos conscientes de que existe 
este problema e de que hai que 
resolvelo e, nada máis. 
 
Se defender, por suposto, esta 
moción e o que di esta moción, 
nese sentido. Hay servizos 

entidades veciñais. A realidade é 
que é un problema importante e 
un problema que vai moito máis 
aló do simbólico e que, se 
entramos un pouco en 
profundidade, estamos falando de 
que sen este financiamento, sen 
estes convenios que dependen do 
orzamento municipal, moitas 
entidades, pois, deixan de prestar 
ou poden estar en risco de 
prestar, por exemplo, pois, un 
servizo, como pode ser o do neno 
diminuido, a nenos con 
divesidade funcional, ou moitas 
máis entidades. 
 
Ás dezanove horas e cinco 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións  o señor Sande García. 
 
Estamos falando de cuestións que 
teñen repercusión na vida diaria, 
das persoas e na vida diaria das 
coruñesas e coruñeses. Estamos 
falando de algo que é moi 
importante e que ten unhas 
repercusións moi fondas. E entón, 
evidentemente, nos imos votar a 
favor, porque é certo que hai este 
problema, pero eu creo que todos 
somos corresponsables disto, e eu 
creo que é importante. Bo, somos 
conscientes de que existe este 
problema e de que hai que 
resolvelo e, nada máis. 
 
Se defender, por suposto, esta 
moción e o que di esta moción, 
nese sentido. Hai servizos 
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públicos que agora mesmo prestan 
entidades, por exemplo, 
veñenseme, máis que nada, á 
cabeza, entidades sociais e que 
están esperando por nós, e que 
non debemos fallarle, nese 
sentido. 
 
E eu creo que hai que axilizar ao 
máximo. E que haxa un 
orzamento municipal con esas 
transferencias a estas entidades, 
para que poida continuar co seu 
labor.   
 
E nada máis, porque como se vai 
debater en diferentes momentos, 
pois, engadirei máis, na moción 
do Partido Popular. 
 
Presidencia 
 
Moi ben.  
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Con la venia. 
 
Bueno. 
 
En primer lugar, también unirnos 
a las palabras  que ha manifestado 
mi compañera Mar Barcón, en 
cuanto a las condolencias por el 
fallecimiento del Director del 

públicos que agora mesmo 
prestan entidades, por exemplo, 
veñenseme, máis que nada, á 
cabeza entidades sociais, e que 
están a esperar por nós, e que non 
debemos fallarlle, nese sentido. 
 
 
E eu creo que hai que axilizar ao 
máximo. E que haxa un 
orzamento municipal con esas 
transferencias a estas entidades, 
para que poida continuar co seu 
labor.   
 
E nada máis, porque como se vai 
debater en diferentes momentos, 
pois, engadirei máis, na moción 
do Partido Popular. 
 
Presidencia 
 
Moi ben.  
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Coa venia. 
 
Bo. 
 
En primeiro lugar, tamén unirnos 
ás palabras  que ha  manifestado 
a miña compañeira Mar Barcón, 
en canto ás condolencias polo 
falecemento do Director do 
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Colegio Eusebio da Guarda. 
Nuestras condolencias  a toda la 
comunidad educativa y,  por 
supuesto, a la familia. 
 
Dicho esto, también, me hubiera 
gustado de verdad que, dado que 
saben que son dos mociones, la 
que presentó el Partido Popular, la 
que presentó el Partido Socialista  
que, incluso, coinciden en 
diversos puntos, son 
complementarias, que la 
hubiéramos discutido en conjunto, 
pero bueno, esto no ha podido ser 
y yo, únicamente decir… 
 
A las diecinueve horas y seis 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Ferreiro 
Seoane. 
 
… que estoy totalmente de 
acuerdo, con lo que ha 
manifestado mi compañera, Mar 
Barcón, del Partido Socialista, en 
cuanto a la defensa de la moción. 
En cuanto a los propios puntos de 
la vista, sí, decir, que echo en falta 
que sólo se haga referencia a los 
convenios y que no se haya hecho 
referencia, también, a la 
convocatoria de subvenciones, 
pues, muchas de las entidades 
socio-sanitarias que no tiene 
convenio, recibían subvenciones a 
través desta convocatoria. 
 
Me consta que, a día de hoy, está 
la partida presupuestaria, ha sido 

Colexio Eusebio da Garda. As 
nosas condolencias  a toda a 
comunidade educativa e,  por 
suposto, á familia. 
 
Dito isto, tamén, gustoume de 
verdade que, dado que saben que 
son dúas mocións, a que 
presentou o Partido Popular, a 
que presentou o Partido 
Socialista  que, mesmo, coinciden 
en diversos puntos, son 
complementarias, que a 
hobéramos discutido en conxunto, 
pero bo, isto non puido ser e eu, 
unicamente dicir… 
 
Ás dezanove horas e seis minutos 
entra no Salón de Sesións o 
señor Ferreiro Seoane. 
 
 
… que estou totalmente de 
acordo, co que manifestou a miña 
compañeira, Mar Barcón, do 
Partido Socialista, en canto á 
defensa da moción. En canto aos 
propios puntos da vista, si, dicir, 
que boto en falta que só se faga 
referencia aos convenios e que 
non se fixo referencia, tamén, á 
convocatoria de subvencións, 
pois, moitas das entidades socio-
sanitarias que non ten convenio, 
recibían subvencións a través 
desta convocatoria. 
 
 
Cónstame que, a día de hoxe, está 
a partida orzamentaria, foi 
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prorrogada en los 
Presupuestos.Sin embargo, a día 
de hoy, no se ha abierto esta 
convocatoria, con las dificultades 
que tiene, porque si conocen un 
poquito la gestión de la misma, 
pues,  es necesario que se abra la 
convocatoria, para que las 
entidades también presenten sus 
proyectos y que tienen que 
justificar, y si se retrasa mucho la 
apertura de la convocatoria, pues, 
esto va a ser imposibel durante 
esta año. Por eso hago un 
llamamiento aquí al Gobierno 
Municipal, que, dado que la 
partida presupuestaria ha sido 
prorrogada y se puede hacer esta 
convocatoria, que la inicie cuanto 
antes sea posible,  porque ya digo, 
no solo son convenios, sino 
también son subvenciones y otras 
subvenciones, por supuesto, van a 
ayudar a muchas personas. 
 
Y me quedo con una frase, con 
una frase que dijo mi compañera 
de Facenda, Eugencia Vieito. 
Dicía: “quien no ingresa no puede 
gastar”. Tiene toda la razón en lo 
que dice, pues eso también le pasa 
a las entides sociales. Y estas 
entidades sociales, que durante 
años han recibido convenios, han 
recibido ingresos por parte de este 
ayuntamiento, se encuentran que 
ahora, no saben si van a tener esa 
partida presupuestaria, no saben si 
van a recibir dinero; por lo tanto, 
no pueden gastar. Pero aquí no 

prorrogada nos Orzamentos. Con 
todo, a día de hoxe, non se abriu 
esta convocatoria, coas 
dificultades que ten, porque se 
coñecen un pouquiño a xestión da 
mesma, pois,  é necesario que se 
abra a convocatoria, para que as 
entidades tamén presenten os seus 
proxectos e que teñen que 
xustificar, e se se atrasa moito a 
apertura da convocatoria, pois, 
isto vai ser imposibel durante esta 
ano. Por iso fago un chamamento 
aquí ao Goberno Municipal, que, 
dado que a partida orzamentaria 
foi prorrogada e pódese facer 
esta convocatoria, que a inicie 
canto antes sexa posible, porque 
xa digo, non só son convenios, 
senón tamén son subvencións e 
outras subvencións, por suposto, 
van axudar a moitas persoas. 
 
 
 
E quédome cunha frase, cunha 
frase que dixo a miña compañeira 
de Facenda, Eugencia Vieito. 
Dicía: “quen non ingresa non 
pode gastar”. Ten toda a razón 
no que di, pois iso tamén lle pasa 
ás entides sociais. E estas 
entidades sociais, que durante 
anos recibiron convenios, 
recibiron ingresos por parte deste 
concello, atópanse que agora, non 
saben se van ter esa partida 
orzamentaria, non saben se van 
recibir diñeiro; polo tanto, non 
poden gastar. Pero aquí non 
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estamos hablando de gasto, 
estamos hablando de inversión, 
inversión en personas enfermas, 
en personas necesitadas, inversión 
en una gran labor que se hace en 
todas, sobre todas esas personas. 
 
 
Por lo tanto, quédese usted con 
esta frase y dado que usted fue el 
acuñador, yo la asumo también, 
asúmala y, por favor, cuanto 
antes, lo antes posible, hagan 
ustedes esta convocatoria y 
empiecen ustedes a pagar estos 
convenios. 
 
Ya le dije, nosotros, si no son 
capaces de aprobar… 
 
A las diecinueve horas y nueve 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Sande García. 
 
… el presupuesto, propusimos en 
su momento un modificativo y a 
través de este modificativo se 
puede conseguir, al menos, que 
las partidas presupuestarias de los 
convenios se pongan en activo y 
se paguen los convenios. 
 
Y, luego, respecto a los otros 
temas, de esta parte, como este 
Grupo Municipal va a presentar 
otra moción respeto a los locales, 
pues, me reservo para la próxima 
intervención.  
 
Muchas gracias. 

estamos a falar de gasto, estamos 
a falar de investimento, 
investimento en persoas enfermas, 
en persoas necesitadas, 
investimento nun gran labor que 
se fai en todas, sobre todas esas 
persoas. 
 
Polo tanto, quede vostede con 
esta frase e dado que vostede foi o 
acuñador, eu asúmoa tamén, 
asúmaa e, por favor, canto antes, 
canto antes, fagan vostedes esta 
convocatoria e empecen vostedes 
a pagar estes convenios. 
 
 
Xa lle dixen, nós, se non son 
capaces de aprobar… 
 
Ás dezanove horas e nove 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Sande García. 
 
…o orzamento, propuxemos no 
seu momento un modificativo e a 
través deste modificativo pódese 
conseguir, polo menos, que as 
partidas orzamentarias dos 
convenios póñanse en activo e 
páguense os convenios. 
 
E, logo, respecto dos outros 
temas, desta parte, como este 
Grupo Municipal vai presentar 
outra moción respecto aos locais, 
pois, reservome para a próxima 
intervención.  
 
Moitas grazas. 
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Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Efectivamente, cada goberno 
municipal ten dereito a ter o seu 
propio modelo de relacións co 
Terceiro Sector. Nesta cidade 
puidemos ver de todo nas últimas 
décadas. Modelos de (…), 
modelos de invención do Terceiro 
Sector. Modelos de relacións, 
incluso de servilismo ou vasalaxe 
dende o Terceiro Sector aos 
gobernos municipais. 
 
Evidentemente ningún destes é o 
modelo do Goberno Municipal. O 
modelo deste Goberno Municipal, 
é un modelo de respecto á 
actividade do Terceiro Sector. A 
fin de contas, moitos de nós vimos 
de alí; polo tanto, difícil non ser 
respetuoso por ese lugar, onde se 
traballou tantos anos. É un modelo 
que, bueno, hoxe, en canto as 
entidades veciñais, intentamos 
poñer enriba da mesa no primeiro 
punto da Orde do Día deste Pleno 
e deixar esa praxe, pouco a pouco, 
de asinar a dedo os convenios e as 
subvencións, que dende o 
Concello da Coruña saen esas 
transferencias de crédito, e poñer 
orde, como dícia o señor Sande, e 
ir a procesos de concurrencia 
competitiva, de valorar proxectos, 
valorar memorias, bueno, o que 
debería ser un concello 
democrático e transparente e 

Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Efectivamente, cada goberno 
municipal ten dereito a ter o seu 
propio modelo de relacións co 
Terceiro Sector. Nesta cidade 
puidemos ver de todo nas últimas 
décadas. Modelos de (…), 
modelos de invención do Terceiro 
Sector. Modelos de relacións, 
mesmo de servilismo ou vasalaxe 
dende o Terceiro Sector aos 
gobernos municipais. 
 
Evidentemente ningún destes é o 
modelo do Goberno Municipal. O 
modelo deste Goberno Municipal, 
é un modelo de respecto á 
actividade do Terceiro Sector. A 
fin de contas, moitos de nós vimos 
de alí; polo tanto, difícil non ser 
respectuoso por ese lugar, onde 
se traballou tantos anos. É un 
modelo que, bo, hoxe, en canto as 
entidades veciñais, tentamos 
poñer enriba da mesa no primeiro 
punto da Orde do Día deste Pleno 
e deixar esa praxe, pouco a 
pouco, de asinar a dedo os 
convenios e as subvencións, que 
dende o Concello da Coruña saen 
esas transferencias de crédito, e 
poñer orde, como dícia o señor 
Sande, e ir a procesos de 
concorrencia competitiva, de 
valorar proxectos, valorar 
memorias, bo, o que debería ser 
un concello democrático e 
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fiable para os seus cidadáns. Non 
se quixo. Supoño, que ese pack 
estándar levaba tamén en elexir a 
que entidades se lles da e a que 
entidades non. Bueno, 
utilizaremos, igualmente, todas as 
canles  que podamos, para ter esa 
visión máis transparente e máis 
xusta e equitativa do reparto dos 
fondos públicos, que é o que se 
agarda de nós. 
 
Eu creo, que non hai ningún tipo 
de disfunción, como se dicía, 
entre a relación   entre as 
entidades desta cidade e o 
Goberno Municipal. Eu creo, que 
hai unha relación de leal 
colaboración entre ambas. É certo, 
que se lles está transmitindo 
dende parte dos nosos 
compañeiros de bancada, 
intranquilidade ás asociacións. Se 
lles están dicindo, convocandoas 
para dicirlle, que non van a ter o 
seu diñeiro e, incluso, incitandoas 
directamente, á rebelión contra o 
Goberno Municipal. Sábemolo, 
porque como dicía, nós  vimos de 
alí. 
 
Este Goberno Municipal quere 
transitar, pouco a pouco, 
coñecendo o tecido social e o 
tecido asociativo. Non quixemos 
cambiar ese sistema de convenio, 
dun día para outro, pero creo que 
si temos que ir, dando pasiños 
cara a un sistema máis ordenado. 
E repito, dicía antes o señor 

transparente e fiable para os seus 
cidadáns, Non se quixo. Supoño 
que ese pack estándar levaba 
tamén en elexir a que entidades se 
lles da e a que entidades non. Bo, 
utilizaremos, igualmente, todas as 
canles  que podamos, para ter esa 
visión máis transparente e máis 
xusta e equitativa do reparto dos 
fondos públicos, que é o que se 
agarda de nós. 
 
Eu creo, que non hai ningún tipo 
de disfunción, como se dicía, 
entre a relación   entre as 
entidades desta cidade e o 
Goberno Municipal. Eu creo que 
hai unha relación de leal 
colaboración entre ambas. É 
certo, que se lles está 
transmitindo dende parte dos 
nosos compañeiros de bancada, 
intranquilidade ás asociacións. Se 
lles están dicindo, convocandoas 
para dicirlle, que non van a ter o 
seu diñeiro e, mesmo, incitandoas 
directamente á rebelión contra o 
Goberno Municipal. Sábemolo, 
porque como dicía, nós  vimos de 
alí. 
 
Este Goberno Municipal quere 
transitar, pouco a pouco, 
coñecendo o tecido social e o 
tecido asociativo. Non quixemos 
cambiar ese sistema de convenio, 
dun día para outro, pero creo que 
si temos que ir, dando pasiños 
cara a un sistema máis ordenado. 
E repito, dicía antes o señor 
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Sande, fago miñas esas palabras, e 
“máis xusto”. 
 
Pero este ano tiñamos nese 
proxecto de orzamentos, eses 
convenios e eu, desde aquí, volvo 
a facer o chamamento que fixen 
esta mañán a esas forzas que o día 
13 de xuño dimos unha mensaxe á 
cidadanía e lles dixemos, que 
estamos preparados para colaborar 
e para facer xuntos as cousas. 
Aprobemos xuntos uns 
orzamentos. Aprobemos xuntos 
uns orzamentos e incluamos eses 
convenios e demos unha mensaxe, 
demos unha mensaxe á sociedade, 
sexamos pioneiros aquí, na 
Coruña, e, mesmo, sexamos 
reflexo para todo o Estado e para 
o que se nos ven en Galicia. De 
que nos podemos poñer  de 
acordó, si poñemos os intereses da 
cidade, neste caso das súas 
entidades sociais, deportivas, 
culturais, o tecido asociativo do 
Terceiro Sector, porque eu creo 
que a Coruña o merece, señor 
Dapena, compañeiros do Partido 
Socialista e señora Veira. Eu creo 
que  A Coruña o merece. Merece 
que esteamos, por riba de 
discusións, de corta mira, 
discusións de política con letra 
minúscula e pensemos nos 
veciños e veciñas, que é o que, ao 
final de contas, agardan de nós e, 
sinceramente creo, que para iso 
nos votaron. 
 

Sande, fago miñas esas palabras, 
e “máis xusto”. 
 
Pero este ano tiñamos nese 
proxecto de orzamentos, eses 
convenios e eu, desde aquí, volvo 
a facer o chamamento que fixen 
esta mañá a esas forzas que o  día 
13 de xuño demos unha mensaxe 
á cidadanía e lles dixemos que 
estamos preparados para 
colaborar e para facer xuntos as 
cousas. Aprobemos xuntos uns 
orzamentos. Aprobemos xuntos 
uns orzamentos e incluamos eses 
convenios e demos unha 
mensaxse, demos unha mensaxe á 
sociedade, sexamos pioneiros 
aquí na Coruña e, mesmo, 
sexamos reflexo para todo o 
Estado e para o que se nos ven en 
Galicia. De que nos podemos 
poñer  de acordo, se poñemos os 
intereses da cidade, neste caso 
das súas entidades sociais, 
deportivas, culturais, o tecido 
asociativo do Terceiro Sector, 
porque eu creo que a Coruña o 
merece, señor Dapena, 
compañeiros do Partido 
Socialista e señora Veira. Eu creo 
que  A Coruña o merece. Merece 
que esteamos, por riba de 
discusións de curta mira, 
discusións de política con letra 
minúscula e pensemos nos veciños 
e veciñas, que é o que, ao final de 
contas, agardan de nós e, 
sinceramente creo, que para iso 
nos votaron. 
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Moitas grazas. 
 
Procedemos agora á votación  da 
moción. 
 
Votación de la segunda moción 
del Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (9 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 
 
Queda aprobada a moción. 
 

Moitas grazas. 
 
Procedemos agora á votación  da 
moción. 
 
Votación da segunda moción do 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a moción 
presentada polo Grupo Municipal 
do Partido Socialista, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (9 
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 
 
Queda aprobada a moción. 
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46 –Situación de entidades 
sociales de la ciudad. 
 
1) Instar al Gobierno municipal a 
completar los pagos pendientes a 
todas las entidades del Tercer 
Sector por convenios y servicios 
prestados en el año 2015. 
 
2) Instar al Gobierno municipal a 
traer al Pleno un Presupuesto 
municipal que incluya las 
demandas de las entidades del 
Tercer Sector que atienden, desde 
hace años, servicios públicos y 
programaciones para miles de 
coruñeses y coruñesas. 
 
3) Instar al Gobierno municipal a 
trasladar a las entidades del Tercer 
Sector una información clara y 
fidedigna sobre plazos de 
aprobación de convenios, tiempos 
de tramitación y pagos para evitar 
incertidumbres y que puedan 
hacer sus previsiones 
presupuestarias. 
 
4) Instar al Gobierno local a 
mantener el modelo de convenios 
para aquellos servicios, programas 
y eventos que se han venido 
llevando a cabo durante años, 
hasta acordar con las entidades un 
modelo ágil que permita mantener 
dichas actividades con todos los 
requerimientos legales. 
 
5) Instar al Gobierno local a 
realizar aquellas reformas y 

46 - Situación de entidades 
sociais da cidade. 
 
1) Instar ao Goberno municipal a 
completar os pagos pendentes a 
todas as entidades do Terceiro 
Sector por convenios e servizos 
prestados no ano 2015. 
 
2) Instar ao Goberno municipal a 
traer ao Pleno un Orzamento 
municipal que inclúa as 
demandas das entidades do 
Terceiro Sector que atenden, 
desde hai anos, servizos públicos 
e programacións para miles de 
coruñeses e coruñesas. 
 
3) Instar ao Goberno municipal a 
trasladar ás entidades do 
Terceiro Sector unha información 
clara e fidedigna sobre prazos de 
aprobación de convenios, tempos 
de tramitación e pagos para 
evitar incertezas e que poidan 
facer as súas previsións 
orzamentarias. 
 
4) Instar ao Goberno local a 
manter o modelo de convenios 
para aqueles servizos, programas 
e eventos que se viñeron levando 
a cabo durante anos, ata acordar 
coas entidades un modelo áxil que 
permita manter ditas actividades 
con todos os requirimentos legais. 
 
 
5) Instar ao Goberno local a 
realizar aquelas reformas e 
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mejoras que estaban pendientes en 
los locales municipales que 
ocupan entidades del Tercer 
Sector, permitiéndoles mantener 
un buen nivel de atención y 
servicio público. 
 
6) Instar al Gobierno local a 
facilitar el uso de locales 
municipales por parte de entidades 
de Tercer Sector respaldando sus 
actividades y ayudando a 
fortalecer su presencia y trabajo 
en la ciudad. 
 
Mociones del Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Popular sobre 
apoio ás entidades socio-sanitarias 
da cidade. 
 
Segunda.- Moción sobre apoyo a 
las entidades sociosanitarias de 
la ciudad. 
 
Presidencia 
 
Proceda á lectura da parte 
dispositiva. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
La Corporación Municipal de La 
Coruña en Pleno, acuerda por 
unanimidad: 
 
Instar al Alcalde a: 

melloras que estaban pendentes 
nos locais municipais que ocupan 
entidades do Terceiro Sector, 
permitíndolles manter un bo nivel 
de atención e servizo público. 
 
 
6) Instar ao Goberno local a 
facilitar o uso de locais 
municipais por parte de entidades 
de Terceiro Sector apoiando as 
súas actividades e axudando a 
fortalecer a súa presenza e 
traballo na cidade. 
 
Mocións do Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Popular sobre 
apoio ás entidades socio-
sanitarias da cidade. 
 
Segunda.- Moción sobre apoio ás 
entidades sociosanitarias da 
cidade. 
 
Presidencia 
 
Proceda á lectura da parte 
dispositiva. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno, acorda por 
unanimidade: 
 
Instar ao alcalde a: 
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1.-Realizar las obras necesarias en 
las antiguas instalaciones de la 
Institución Padre Rubinos de 
Labañou, o facilitar una ubicación 
municipal alternativa, para que 
sirva como sede compartida de  
las entidades sociosanitarias de la 
ciudad. 
 
2.-Incluir en el Presupuesto 
municipal de 2016 la reforma y 
adecuación de espacios para 
entidades sociales y 
sociosanitarias (como el que 
albergaba el Centro García Sabell) 
que están atendiendo un número 
muy importante de servicios 
públicos de calidad. 
 
A las diecinueve horas y catorce 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor García Pérez. 
 
3.-Respaldar los modelos de 
centros asociativos compartidos 
que mejoran la cooperación entre 
entidades y aprovechar mejor los 
recursos públicos. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
Ten a palabra para a defensa da 
moción. 
 
Efectivamente, disculpen.  
 
Hai unha emenda presentada ao 
comezo deste Pleno polo Grupo 
da Marea Atlántica. 

1.-Realizar as obras necesarias 
nas antigas instalacións da 
Institución Padre Rubinos de 
Labañou, ou facilitar unha 
localización municipal 
alternativa, para que sirva como 
sede compartida das  entidades 
sociosanitarias da cidade. 
 
2.-Incluír no Orzamento 
municipal de 2016 a reforma e 
adecuación de espazos para 
entidades sociais e 
sociosanitarias (como o que 
albergaba o Centro García 
Sabell) que están a atender un 
número moi importante de 
servizos públicos de calidade. 
 
Ás dezanove horas e catorce 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor García Pérez. 
 
3.-Apoiar os modelos de centros 
asociativos compartidos que 
melloran a cooperación entre 
entidades e aproveitar mellor os 
recursos públicos. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
Ten a palabra para a defensa da 
moción. 
 
Efectivamente, desculpen.  
 
Hai unha emenda presentada ao 
comezo deste Pleno polo Grupo 
da Marea Atlántica. 
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Leo a emenda e donde se propón 
unha redacción diferente para o 
punto primeiro da parte 
dispositiva, que é: “continuar co 
traballo que xa está en execución 
de valoración técnica-económica 
para a adecuación do edificio de 
Padre Rubinos en Labañou co fin 
de elaborar un documento que 
permita definir as condicións da 
posible cesión do mesmo por 
parte da propiedade”. 
 
Non sei se o Grupo do Partido 
Popular, está en condicións de 
aceptar esta emenda de 
substitución, ou non. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
No. No vamos a aceptar la 
enmienda por las razones que… 
 
Nosotros hemos presentado esta… 
 
Presidencia 
 
No se preocupe, pode explicalo 
agora no debate e, xa está. 
 
Ten a palabra, polo tanto, para a 
defensa da moción e, no seu caso, 
explicación sobre a emenda. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Con la venia, señor Alcalde. 
 
Vamos a ver, querer es poder. Yo 
le estaba escuchando a usted 

Leo a emenda e onde se propón 
unha redacción diferente para o 
punto primeiro da parte 
dispositiva, que é: “continuar co 
traballo que xa está en execución 
de valoración técnica-económica 
para a adecuación do edificio de 
Padre Rubinos en Labañou co fin 
de elaborar un documento que 
permita definir as condicións da 
posible cesión do mesmo por 
parte da propiedade”. 
 
Non sei se o Grupo do Partido 
Popular, está en condicións de 
aceptar esta emenda de 
substitución, ou non. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Non. Non imos aceptar a emenda 
polas razóns que… 
 
Nós presentamos esta… 
 
Presidencia 
 
Non se preocupe, pode explicalo 
agora no debate e, xa está. 
 
Ten a palabra, polo tanto, para a 
defensa da moción e, no seu caso, 
explicación sobre a  emenda. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Coa venia, señor alcalde. 
 
Imos ver, querer é poder. Eu 
estáballe escoitando a vostede 
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ahora en la defensa de la moción, 
en la explicación de toda la 
moción y usted hablaba, que de 
que pongamos todos los intereses 
en la ciudad, por encima de 
nuestros intereses políticos. Pero 
me llama la atención, que nunca 
se dirige a nosotros. Y mire, yo le 
voy a decir la verdad, el Partido 
Popular, pues, hemos ganado las 
elecciones, es verdad que, por 
pocos votos. Tenemos muchos 
ciudadanos de La Coruña que han 
votado al Partido Popular y 
también son gobernados por 
usted. Por lo tanto, usted no es el 
Alcalde de la Marea, ni el Alcalde 
de la Marea y del Partido 
Socialista que le apoya, usted es el 
Alcalde de La Coruña, y como 
Alcalde de La Coruña tiene que 
defender los intereses de todos los 
ciudadanos, por lo tanto, por lo 
tanto, al menos, por cuestión de 
imagen se puede usted, al menos, 
cuando está hablando de los 
presupuestos, ofrecernos a 
nosotros la participación, porque 
yo veo que nunca nos invita y 
nosotros también somos parte de 
la ciudad y somos parte de la 
Corporación Municipal. Porque 
así no llegamos a ningún lado, no 
se puede hablar de intereses por 
encima de la ciudad, de intereses 
de los ciudadanos que pongamos 
todos. No tengamos en cuenta las 
gestiones partidistas y después 
nunca ha de contar con el Partido 
Popular. 

agora na defensa da moción, na 
explicación de toda a moción e 
vostede falaba, que de que 
poñamos todos os intereses na 
cidade, por encima dos nosos 
intereses políticos. Pero chámame 
a atención, que nunca se dirixe a 
nós. E mire, eu vou dicir a 
verdade, o Partido Popular, pois, 
gañamos as eleccións, é verdade 
que, por poucos votos. Temos 
moitos cidadáns da Coruña que 
votaron ao Partido Popular e 
tamén son gobernados por 
vostede. Polo tanto, vostede non é 
o alcalde da Marea, nin o alcalde 
da Marea e do Partido Socialista 
que lle apoia, vostede é o alcalde 
da Coruña, e como alcalde da 
Coruña ten que defender os 
intereses de todos os cidadáns, 
polo tanto, polo tanto, polo 
menos, por cuestión de imaxe 
pódese vostede, polo menos, 
cando está a falar dos 
orzamentos, ofrecernos a nós a 
participación, porque eu vexo que 
nunca nos convida e nós tamén 
somos parte da cidade e somos 
parte da Corporación Municipal. 
Porque así non chegamos a 
ningún lado, non se pode falar de 
intereses por encima da cidade, 
de intereses dos cidadáns que 
poñamos todos. Non teñamos en 
conta as xestións partidistas e 
despois nunca ten que contar co 
Partido Popular. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 138 - 
 

 
 

Y usted sabe, que yo y usted nos 
llevamos bien. Si tiene algún 
problema se pone en contacto 
conmigo y yo le aseguro la 
máxima colaboración. En todo lo 
que redunde en beneficio de la 
ciudad y de los ciudadanos va a 
tener conmigo y con todo nuestro 
equipo del Partido Popular, la 
máxima colaboración. 
 
¿Por qué no vamos a aceptar la 
enmienda? Pues le voy a decir, 
sinceramente porque la 
presentamos nosotros, la 
presentamos el sábado y hasta el 
día de hoy, ustedes no han hecho 
una enmienda a nuestra propuesta. 
Y entonces entendemos que no es 
el momento y, además, en esta 
propuesta que ustedes están 
haciendo, no nos dicen ni los 
plazos, ni la partida presupuestaria 
que van a utilizar para la 
modificación de lo que es la 
Institución Padre Rubinos, de los 
antiguos locales donde estaba 
Padre Rubinos, y, tampoco, por 
supuesto, … 
 
A las diecinueve horas y 
diecisiete minutos entra en el 
Salón de Sesiones el señor 
García Pérez 
 
…presentan una alternativa, 
porque aquí no solamente es, 
realmente lo que se va a hacer, en 
el antiguo Padre Rubinos y si 
estas asociaciones van a poder ir a 

E vostede sabe, que eu e vostede 
levámonos ben. Se ten algún 
problema ponse en contacto 
comigo e eu asegúrolle a máxima 
colaboración, En todo o que 
redunde en beneficio da cidade e 
dos cidadáns vai ter conmigo e 
con todo o noso equipo do 
Partido Popular, a máxima 
colaboración. 
 
Por que non imos aceptar a 
emenda? Pois lle vou a dicir, 
sinceramente porque a 
presentamos nós, presentámola o 
sábado e ata o día de hoxe, 
vostedes non fixeron unha emenda 
á nosa proposta. E entón 
entendemos que non é o momento 
e, ademáis, nesta proposta que 
vostedes están a facer, non nos 
din nin os prazos, nin a partida 
orzamentaria que van utilizar 
para a modificación do que é a 
Institución Padre Rubinos, dos 
antigos locais onde estaba Padre 
Rubinos, e, tampouco, por 
suposto… 
 
 
Ás dezanove horas e dezasete 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor García Pérez 
 
 
…presentan unha alternativa, 
porque aquí non soamente é, 
realmente o que se vai a facer, no 
antigo Padre Rubinos e se estas 
asociacións van poder ir a Padre 
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Padre Rubinos y se va a 
presupuestar el dinero necesario, 
se va poner el dinero necesario 
encima de la mesa, para adecuar 
ese  local, sino, en caso de que 
esto no pueda ser, ¿qué alternativa 
le están dando a estas 
asociaciones?  
 
Mire, nosotros no llamamos a 
arrebato a nadie. Ni vamos por la 
ciudad, ni somos como los que 
iban a los desahucios, que iban a 
todos los desahucios, que ahora 
han desaparecido, pese a haber 
(…) en esta ciudad, en lo 
manifestado por usted. Nosotros 
no somos así. Nosotros 
comunicamos. Tenemos también 
la obligación de comunicar a las 
entidades los problemas de este 
Ayuntamiento, porque en esa 
transparencia de la que ustedes 
siempre hablan, pues, vemos que 
ahora que están gobernando, no la 
aplican y muchas entidades no 
saben lo qué va a pasar y nosotros 
como somos agentes en este 
Ayuntamiento, tenemos 
conocimiento, tenemos que 
ponernos en contacto.  
 
Pero no es llamar a arrebato ni 
mentir. La realidad es que, a día 
de hoy, estas entidades no saben si 
van a tener convenios y esto es lo 
que es cierto. Y, segundo, 
nosotros le hemos ofrecido, desde 
el primer día, hacer un 
modificativo de crédito. Usted 

Rubinos e vaise a orzar o diñeiro 
necesario, vaise poñer o diñeiro 
necesario encima da mesa, para 
adecuar ese local,  senón, no caso 
de que isto non poida ser, que 
alternativa están a darlle a estas 
asociacións?  
 
 
Mire, nós non chamamos a 
arrebato a ninguén. Nin imos pola 
cidade, nin somos como os que 
ían aos desafiuzamentos, que ían 
a todos os desafiuzamentos, que 
agora desapareceron, a pesar de 
haber (…) nesta cidade, no 
manifestado por vostede. Nós non 
somos así. Nós comunicamos. 
Temos tamén a obrigación de 
comunicar ás entidades os 
problemas deste Concello, porque 
nesa transparencia da que 
vostedes sempre falan, pois, 
vemos que agora que están a 
gobernar, non a aplican e moitas 
entidades non saben o que vai 
pasar e nós como somos axentes 
neste Concello, temos 
coñecemento, temos que poñernos 
en contacto.  
 
 
Pero non é chamar a arrebato nin 
mentir. A realidade é que, a día 
de hoxe, estas entidades non 
saben se van ter convenios e isto é 
o que é certo. E, segundo, nós 
ofrecémoslle, desde o primeiro 
día, facer un modificativo de 
crédito. Vostede sabe que facendo 
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sabe que haciendo un 
modificativo de crédito, mañana, 
estas entidades pueden empezar a 
cobrar, pero ustedes no lo quieren 
hacer. Entonces, no me hablen de 
las entidades en conjunto, porque 
o llega a un acuerdo con sus 
socios,  con el Partido Socialista y 
sabe que existe usted, realmente, 
como está diciendo, lo importante  
son los intereses de la ciudad, 
entonces llegue a ese acuerdo con 
nosotros. Hagamos ese 
modificativo y paguemos a estas 
entidades. ¿Me entiende?  
 
Esa es otra forma también de 
actuar, le hemos dado la 
alternativa, está en su mesa, de 
usted depende que se haga, o no. 
Y, ya le digo, la preocupación es, 
porque primero no recibe los 
convenios, segundo porque no 
tienen locales. A partir del uno de 
junio se quedan sin local estas 
entidades y no saben lo que va a 
pasar y ustedes no le están dando 
respuesta. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 

un modificativo de crédito, mañá, 
estas entidades poden empezar a 
cobrar, pero vostedes non o 
queren facer. Entón, non me falen 
das entidades en conxunto, 
porque ou chega a un acordo cos 
seus socios,  co Partido Socialista 
e sabe que existe vostede, 
realmente, como está a dicir, o 
importante  son os intereses da 
cidade, entón chegue a ese acordo 
connosco. Fagamos ese 
modificativo e paguemos a estas 
entidades. Enténdeme?  
 
 
Esa é outra forma tamén de 
actuar, démoslle a alternativa, 
está na súa mesa, de vostede 
depende que se faga, ou non. E, 
xa lle digo, a preocupación é, 
porque primeiro non recibe os 
convenios, segundo porque non 
teñen locais. A partir do un de 
xuño quedan sen local estas 
entidades e non saben o que vai 
pasar e vostedes non lle están 
dando resposta. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
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Grazas a vostede. 
 
Ten a palabra dona Rocío Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Non. 
 
Presidencia 
 
Perdón xa me vou confundindo 
con tanto salto de orde.  
 
Dona Avia Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Pois, nesta moción o certo é, que 
estariamos máis a favor da 
moción, tal e como, quedaría 
redactada coa emenda que fai o 
Grupo Municipal da Marea 
Atlántica, porque entendemos… 
 
A las diecinueve horas y 
diecinueve minutos se ausenta el 
señor Fernández Prado. 
 
…. que primeiro, que o edificio é 
da Institución e que, polo tanto, 
será quen o ceda ao Concello e 
será tamén a Institución Padre 
Rubinos quen terá que facer a 
obra do edificio, no que teña que 
ser o Concello. Entón, bueno, 
gustaríanos, a verdade, que  se 
tivese aceptado a emenda, porque 
desa maneira si que votariamos a 

Grazas a vostede. 
 
Ten a palabra dona Rocío Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Non. 
 
Presidencia 
 
Perdón xa me vou confundindo 
con tanto salto de orde.  
 
Dona Avia Veira, por favor. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Pois, nesta moción o certo é, que 
estariamos máis a favor da 
moción, tal e como, quedaría 
redactada coa emenda que fai o 
Grupo Municipal da Marea 
Atlántica, porque entendemos… 
 
Ás dezanove horas e dezanove 
minutos auséntase o señor 
Fernández Prado. 
 
… que primeiro que o edificio é 
da Institución e que, polo tanto, 
será quen o ceda ao Concello e 
será tamén a Institución Padre 
Rubinos quen terá que facer a 
obra do edificio, non que teña que 
ser o Concello. Entón, bo, 
gustaríanos, a verdade, que  se 
tivese aceptado a emenda, porque 
desa maneira si que votariamos a 
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favor da moción. 
 
(Bueno, Rosa, cando queiras, se 
queres, nos reunimos antes dos 
Plenos e me dis o que teño que 
votar ) 
 
En todo caso, e desculpade pola 
cuestión, é certo que hai moitas 
entidades sociais que están 
dependendo, o pendentes de poder 
seguir coa súa continuidade, 
porque carecen de local, entón eu 
si que insto ao Goberno Municipal 
a que, bueno, o faga coa máxima  
premura posíbel, porque, como 
dicía antes, co tema do convenio, 
están ofrecendo servizos públicos 
esenciais para a vida da xente. 
Entón, polo tanto, pois, si, 
premura e, si se poidese aprobar, 
que xa non se pode, pero, o ideal 
sería aprobalo coa emenda, como 
dixen. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Nos va a disculpar señor Lorenzo, 
yo le entendí al señor Ferreiro que 

favor da moción. 
 
(Bo, Rosa, cando queiras, se 
queres, reunímonos antes dos 
Plenos e me dis o que teño que 
votar ) 
 
En todo caso, e desculpade pola 
cuestión, é certo que hai moitas 
entidades sociais que están 
dependendo, ou pendentes de 
poder seguir coa súa 
continuidade, porque carecen de 
local, entón eu si que insto ao 
Goberno Municipal a que, bo, o 
faga coa máxima  présa posíbel, 
porque, como dicía antes, co tema 
do convenio, están ofrecendo 
servizos públicos esenciais para a 
vida da xente. Entón, polo tanto, 
pois, si, présa e, se se poidese 
aprobar, que xa non se pode, pero 
o ideal sería aprobalo coa 
emenda, como dixen. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Vai desculpar señor Lorenzo, eu 
entendinlle ao señor Ferreiro que 
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lo que quería debatir 
conjuntamente era la de los 
convenios. Pero bueno, es igual, 
también así hablamos más tiempo. 
 
Anunciarles, bueno, el respaldo, 
por cuanto nosotros presentamos 
una enmienda a la moción que 
envió y registró el Partido 
Popular. Les voy a explicar por 
qué presentamos una enmienda. 
Porque a nuestro juicio se hablaba 
sólo, exclusivamente de esas 
entidades que están en la 
Fundación Tenreiro, que salieron 
en su día del Centro García Sabell 
y que iban al Padre Rubinos, y 
nosotros incluimos esa enmienda. 
Presentamos una enmienda, 
registramos una enmienda porque 
creíamos que había que hablar de 
todas las entidades sociosanitarias 
y que había que hablar, no sólo de 
aquellas que habían transitado, 
que se había cerrado el Centro 
García Sabell y habían pasado a la 
Fundación Tenreiro, sino, además, 
de otras entidades sociosanitarias, 
que tienen en este momento un 
problema y, vuelvo a hablar, por 
ejemplo, daño cerebral adquirido. 
 
El señor Alcalde decía, bueno, 
hacía siempre alguna alusión al 
tejido social. Hay 4.000 coruñeses 
que tienen daño cerebral. 
Nosotros podemos elegir, hacer lo 
que hace ADACECO, prevenir, 
informar, divulgar, atender o 
ayudar a ADACECO a colaborar. 

o que quería debater 
conxuntamente era a dos 
convenios. Pero bo, é igual, 
tamén así falamos máis tempo. 
 
Anunciarlles, bo, o respaldo, por 
canto nós presentamos unha 
emenda á moción que enviou e 
rexistrou o Partido Popular. Vou 
explicar porque presentamos 
unha emenda. Por que ao noso 
xuízo falábase só, exclusivamente 
desas entidades que están na 
Fundación Tenreiro, que saíron 
no seu día do Centro García 
Sabell e que ían ao Padre 
Rubinos, e nós incluímos esa 
emenda. Presentamos unha 
emenda, rexistamos unha emenda  
porque criamos que había que 
falar de todas as entidades 
sociosanitarias e que había que 
falar, non só daquelas que 
transitaran, que se pechou o 
Centro García Sabell e pasaran á 
Fundación Tenreiro, senón, 
ademais, doutras entidades 
sociosanitarias, que teñen neste 
momento un problema e, volvo 
falar, por  exemplo, dano cerebral 
adquirido. 
 
O señor alcalde dicía, bo, facía 
sempre algunha alusión ao tecido 
social. Hai 4.000 coruñeses que 
teñen dano cerebral. Nós 
podemos elixir, facer o que fai 
ADACECO, previr, informar, 
divulgar, atender ou axudar a 
ADACECO a colaborar. 
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Hay cientos de niños y niñas 
hemofílicos. Podemos elegir, o 
dar los talleres formativos a sus 
familias, o ayudar a la Asociación 
de Hemofilia de la que forman 
parte esas familias. Podemos 
elegir que las entidades trabajen 
una a una, solas, o agruparlas, 
como en el año 2001 decidimos, 
abriendo el primer centro 
asociativo compartido de toda 
Galicia, que era el García Sabell, 
que fue un modelo que nosotros 
creemos que es posible replicar, y 
que tiene sentido, porque les 
ayuda a trabajar juntos, les ayuda 
a economizar recursos y les ayuda 
también a compartir experiencias. 
De ahí salió la Federación de 
Enfermedades Raras, que son 
personas y familias que se han 
tenido que unir para intentar que 
sus hijos y sus hijas y sus familias, 
vivan un poco mejor y que ayudan 
y ponen en marcha servicios de 
mucha, de extraordinaria calidad, 
que trabajan con niños y niñas, 
que educan a los padres que, de 
repente, reciben una noticia 
horrorosa, que no saben qué va a 
ser del futuro de sus  hijos.  
 
 
Y nosotros creemos que hay un 
espacio para el Gobierno 
Municipal, para la administración 
local, para ayudar y para 
fortalecer este Tercer Sector de 
carácter sociosanitario. Creemos 
que se hizo durante mucho años y 

Hai centos de nenos e nenas 
hemofílicos. Podemos elixir, ou 
dar os talleres formativos ás súas 
familias, ou axudar á Asociación 
de Hemofilia da que forman parte 
esas familias. Podemos elixir que 
as entidades traballen unha a 
una, soas, ou agrupalas, como no 
ano 2001 decidimos, abrindo o 
primeiro centro asociativo 
compartido de toda Galicia, que 
era o García Sabell, que foi un 
modelo que nós cremos que é 
posible replicar, e que ten 
sentido, porque lles axuda a 
traballar xuntos, axúdalles a 
economizar recursos e axúdalles 
tamén a compartir experiencias. 
De aí saíu a Federación de 
Enfermidades Raras, que son 
persoas e familias que se tiveron 
que unir para tentar que os seus 
fillos e as súas fillas e as súas 
familias, vivan un pouco mellor e 
que axudan e poñen en marcha 
servizos de moita, de 
extraordinaria calidade, que 
traballan con nenos e nenas, que 
educan aos pais que, de súpeto, 
reciben unha noticia horrorosa, 
que non saben que vai ser do 
futuro dos seus  fillos.  
 
E nós  cremos que hai un espazo 
para o Goberno Municipal, para 
a administración local, para 
axudar e para fortalecer este 
Terceiro Sector de carácter 
sociosanitario. Cremos que se 
fixo durante moito anos e cremos 
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creemos que  hay que seguir 
haciéndolo.  
 
Podemos hablar de CASCO, 
podemos hablar de AZCOR, 
podemos hablar de la 
discapacidad psíquica, de la 
enfermedad mental. Naturalmente, 
la Xunta tiene sus obligaciones y 
tiene que hacerlo, pero también, 
desde el ámbito local, por lo tanto, 
por eso hacemos esta llamada, 
para que se arregle, efectivamente, 
se colabore en el arreglo de las 
instalaciones de Padre Rubinos. 
Fundamentalmente, a mí me 
parece, que lo que pasa con esa 
enmienda es que, tampoco pone, 
ni plazos, ni nada. Esto tiene un 
plazo. En junio se van de la 
Fundación Tenreiro. Nosotros  
queremos que se arreglen 
también, de nuevo, las 
instalaciones del García Sabell, 
porque se pueden aprovechar y, en 
definitiva, por eso, vamos a … 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Perdón. 
 
Sé que me estoy extendiendo. Por 
eso presentamos esta enmienda,  y 
nada maís. 
 
 

que  hai que seguir facéndoo.  
 
 
Podemos falar de CASCO, 
podemos falar de AZCOR, 
podemos falar da discapacidade 
psíquica, da enfermidade mental. 
Naturalmente, a Xunta ten as súas 
obrigacións e ten que facelo, pero 
tamén, desde o ámbito local, por 
tanto, por iso facemos esta 
chamada, para que se arranxe, 
efectivamente, se colabore no 
arranxo das instalacións de Padre 
Rubinos. Fundamentalmente a 
min paréceme, que o que pasa con 
esa emenda é que, tampouco pon, 
nin prazos, nin nada. Isto ten un 
prazo. En xuño vanse da 
Fundación Tenreiro. Nós  
queremos que se arranxen tamén, 
de novo, as instalacións do 
García Sabell, porque se poden 
aproveitar e, en definitiva, por 
iso, imos a … 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Perdón. 
 
Sei que me estou estendendo. Por 
iso presentamos esta emenda, e 
nada maís. 
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Presidencia 
 
Señora Barcón, a súa emenda, 
igual estou errado, pero é a 
seguinte moción do Partido 
Popular, “tramitación urgente de 
convenios para entidades”. Non é 
a esta moción, creo? 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Señor Alcalde, cuando ustedes 
enviaron las mociones, nosotros 
presentamos al Grupo la 
enmienda. Le enviamos una 
propuesta de enmienda que, por 
cierto, aceptó,  por lo que veo en 
la redacción, y se volvió a 
registrar. De hecho lo saben todos. 
Hubo dos… 
 
Presidencia 
 
Son eu o que me confundín, 
entonces. Outra vez. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Sí. 
 
Presidencia 
 
Ou sexa, a substitución é a que 
recolle a emenda do Partido 
Socialista. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Tenían una registrada y enviaron 
otra registrada, con un texto 

Presidencia 
 
Señora Barcón, a súa emenda, 
igual estou errado, pero é a 
seguinte moción do Partido 
Popular, “tramitación urxente de 
convenios para entidades”. Non é 
a esta moción, creo? 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Señor alcalde, cando vostedes 
enviaron as mocións, nós 
presentamos ao Grupo a emenda. 
Enviámoslle unha proposta de 
emenda que, por certo, aceptou, 
polo que vexo na  redacción, e 
volveuse a rexistrar. De feito 
sábeno todos. Houbo dúas… 
 
 
Presidencia 
 
Son eu o que me confundín, entón. 
Outra vez. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Si. 
 
Presidencia 
 
Ou sexa, a substitución é a que 
recolle a emenda do Partido 
Socialista. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Tiñan unha rexistrada e enviaron 
outra rexistrada, cun texto 
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diferente. 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Esa negociación entre partes é a 
que descoñecía eu, como 
presidente do Pleno. 
 
Ahora si, señora Fraga, é a súa 
quenda. 
 
A las diecinueve horas y 
veinticinco minutos entra en el 
Salón de Sesiones el señor 
Fernández Prado. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Ben. 
 
En primeiro lugar, recalcar unha e 
outra vez, tal e como fixemos, xa, 
en varias ocasións, tanto ás 
entidades como neste Pleno, que 
somos totalmente conscientes da 
situación das entidades da nosa 
cidade, porque estamos en 
permanente contacto con elas, 
tanto a nivel de convenios, das 
necesidades que teñen para seguir 
a súa actividade, como o tema dos 
espazos. 
 
No tema dos convenios, como xa 
hai outras mocións nas que falar, 
xa se falará. No tema dos 
espacios, ninguén cuestiona, por 
suposto, a labor das entidades 

diferente. 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Esa negociación entre partes é a 
que descoñecía eu, como 
presidente do Pleno. 
 
Agora si, señora Fraga, é a súa 
quenda. 
 
Ás dezanove horas e vinte e cinco 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Fernández 
Prado. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Ben. 
 
En primeiro lugar, recalcar unha 
e outra vez, tal e como fixemos, 
xa, en varias ocasións, tanto ás 
entidades como neste Pleno, que 
somos totalmente conscientes da 
situación das entidades da nosa 
cidade, porque estamos en 
permanente contacto con elas, 
tanto a nivel de convenios, das 
necesidades que teñen para seguir 
a súa actividade, como o tema dos 
espazos. 
 
No tema dos convenios, como xa 
hai outras mocións nas que falar, 
xa se falará. No tema dos espazos, 
ninguén cuestiona, por suposto, a 
labor das entidades sociais. De 
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sociais. De feito, o que fan é 
cubrir un oco que é a base de 
convenios nominativos a 
Administración Local durante 
todos estes anos, deixou de facer. 
Nos atopamos orzamentos, como 
o que nos atopamos na materia de 
diversidade funcional, na que 
apenas o Concello puña diñeiro 
para facer nada, e estaba todo en 
mans das entidades. Algo que nun 
futuro, esperemos que como 
administración podamos asumir 
tamén, unha parte, e  así colaborar 
tamén, nese traballo que destacaba 
agora a concelleira Barcón, e que 
cremos que o xeito é, que a 
Administración tamén debería 
tomar parte nese traballo, e así o 
pretendemos facer co paso do 
tempo, cando podamos ir medindo 
e traballando sobre os convenios, 
que agora mesmo temos sobre a 
mesa, y que temos propostos para 
eses orzamenmtos, que temos 
presentados, a falta de que os 
aproben. 
 
 
Todo o contrario, o tema  deste 
traballo, a mín, me parece moi 
osado, e así, por iso, presentamos 
esta moción, porque, polo demais, 
poderiamos aprobala, pero me 
parece osado que aquí os Grupos 
Municipais, Popular e Socialista, 
decidan  realizar unhas obras, 
nunhas instalacións que non son 
do concello, que son dunha 
institución que, todavía, que 

feito, o que fan é cubrir un oco 
que é a base de convenios 
nominativos á Administración 
Local durante todos estes anos, 
deixou de facer. Nos atopamos 
orzamentos, como o que nos 
atopamos na materia de 
diversidade funcional, na que 
apenas o Concello puña diñeiro 
para facer nada, e estaba todo en 
mans das entidades. Algo que nun 
futuro, esperemos que como 
administración poidamos asumir 
tamén, unha parte, e así 
colaborar tamén, nese traballo 
que destacaba agora a 
concelleira Barcón, e que cremos 
que o xeito é, que  a 
Administración tamén debería 
tomar parte nese traballo, e así o 
pretendemos facer co paso do 
tempo, cando poidamos ir 
medindo e traballando sobre os 
convenios, que agora mesmo 
temos sobre a mesa, e que temos 
propostos para eses orzamenmtos, 
que temos presentados, a falta de 
que os aproben. 
 
Todo o contrario,  o tema deste 
traballo, a mín, paréceme moi 
ousado, e así, por iso, 
presentamos esta moción, porque, 
polo demais, poderiamos 
aprobala, pero paréceme ousado 
que aquí os Grupos Municipais, 
Popular e Socialista, decidan  
realizar unhas obras nunhas 
instalacións que non son do 
concello, que son dunha 
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bueno, que si que é certo, e que a 
ese sentido,  lles digo, que chegan 
vostedes, señores do Partido 
Popular, un pouco tarde, porque 
levamos moito tempo negociando 
con Padre Rubinos para conseguir 
esa cesión de instalacións .  
 
 
Entón agora, creo que non 
descubre nada novo, pero desde 
logo, como nós facemos as cousas 
doutro xeito, primeiro  vamos a 
presentar un proxecto, vamos a ter 
uns planos desas instalacións, 
vamos a levar desde os servizos 
de edificación, un estudio do que 
alí se pode facer, de como se  
pode repartir, de como responde 
as necesidades desas entidades. 
Entón, sobre iso, lle faremos a 
Padre Rubinos unha proposta,  
porque se vamos invertir cartos 
públicos en mellorar esas 
instalacións, polo que sexa, polos 
accesos, ou as obras de 
edificación que alí se teñan que 
levar a cabo, teremos que ter unha 
programación elaborada, saber 
que gastos se van a realizar para 
ver en canto, como se vai a 
elaborar ese documento de cesión, 
de eses espazos, para que as 
entidades podan entrar aí.  
 
Entón, me parece moi osado que 
lancen unha moción, decindo  que 
nos poñamos a facer obras en 
Padre Rubinos, cando ademáis, o 
primeiro que fixemos ao chegar 

institución que, aínda, que bo, que 
si que é certo, e que a ese sentido,  
lles digo, que chegan vostedes, 
señores do Partido Popular, un 
pouco tarde, porque levamos 
moito tempo negociando con 
Padre Rubinos para conseguir 
esa cesión de instalacións .  
 
Entón agora, creo que non 
descobre nada novo, pero desde 
logo, como nós facemos as cousas 
doutro xeito, primeiro  imos 
presentar un proxecto, imos a ter 
uns planos desas instalacións, 
imos a levar desde os servizos de 
edificación, un estudo do que alí 
se pode facer, de como se pode  
repartir, de como responde as 
necesidades desas entidades. 
Entón, sobre iso, lle faremos a 
Padre Rubinos unha proposta,  
porque se imos investir cartos 
públicos en mellorar esas 
instalacións, polo que sexa, polos 
accesos ou as obras de 
edificación que alí se teñan que 
levar a cabo, teremos que ter 
unha programación elaborada, 
saber que gastos se van realizar 
para ver en canto, como se vai a 
elaborar ese documento de cesión 
deses espazos, para que as 
entidades podan entrar aí.  
 
Entón,  paréceme moi ousado que 
lancen unha moción, decindo  que 
nos poñamos a facer obras en 
Padre Rubinos, cando ademáis, o 
primeiro que fixemos ao chegar 
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aquí, é poñernos a facer un 
inventario de locais municipais e, 
o que nos atopamos é,  locais nun 
estado lamentable que necesitan 
unhas obras de costes 
elevadísimos, locales que non se 
sabe xa, nin de cando están 
cedidos, nin donde están os 
expedientes de cesión; locales que 
se cederon para unha entidade e 
agora está ocupando outra xente, e 
que ninguén, durante os gobernos 
anteriores, polo menos o último, 
non tivo a ben, facer ese 
inventario, que tuvimos que facer 
nós ao chegar, porque non había 
ningún, ou, polo menos, houbo na 
transmisión de poderes, ningún 
desexo de que foramos 
conscientes do que deses locales 
estaban facendo, vostedes… 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Entón, pola nosa banda, por 
suposto, que incluimos no 
orzamento 2016, reforma e 
adecuación de espazos para esas 
entidades. Por suposto, que 
queremos eses modelos de 
espazos asociativos compartidos, 
pero o que non podemos é, 
poñernos a facer obras nun local 
que non é noso. 
 
Por outra banda,… 

aquí, é poñernos a facer un 
inventario de locais municipais e, 
o que nos atopamos é,  locais nun 
estado lamentable que necesitan 
unhas obras de custos 
elevadísimos, locais que non se 
sabe xa, nin de cando están 
cedidos, nin onde están os 
expedientes de cesión; locais que 
se cederon para unha entidade e 
agora está a ocupar outra xente, e 
que ninguén, durante os gobernos 
anteriores, polo menos o último, 
non tivo a ben, facer ese 
inventario, que tivemos que facer 
nós ao chegar, porque non había 
ningún, ou, polo menos, houbo na 
transmisión de poderes, ningún 
desexo de que foramos 
conscientes do que deses locais 
estaban facendo, vostedes… 
 
Presidencia 
 
Silencio, por favor. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Entón, pola nosa banda, por 
suposto, que incluímos no 
orzamento 2016, reforma e 
adecuación de espazos para esas 
entidades. Por suposto, que 
queremos eses modelos de 
espazos asociativos compartidos, 
pero o que non podemos é, 
poñernos a facer obras nun local 
que non é noso. 
 
Por outra banda… 
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Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Fraga, por 
favor. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. 
 
Por último, simplemente lembrar 
que, efectivamente, dicía o señor 
Lorenzo, que vostedes non son 
así. Teñen a presidenta honorífica 
dunha das entidades que está 
agora mesmo, en hermanos 
Tenreiro,(…) que non tivo a ben 
antes de presentar esta moción 
falar con esa entidade, á hora de 
presentar unha moción no seu 
nome, utilizando como arma 
política contra a Marea Atlántica 
o uso desa entidade, que ben lles 
manifestaron, por escrito, que 
preferían que non foran utilizadas 
dese xeito. 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Fraga, por 
favor. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Yo creo que la vida privada de 
cada Concejal y lo que hago en 
cada entidad de esta ciudad,… 
Ahí no me nombran a mí, ahí no 
me nombran a mí. 
 
No, no. Y  no te consiento que 

Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Fraga, 
por favor. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. 
 
Por último, simplemente lembrar 
que, efectivamente, dicía o señor 
Lorenzo, que vostedes non son 
así. Teñen a presidenta honorífica 
dunha das entidades que está 
agora mesmo, en irmáns 
Tenreiro,(…) que non tivo a ben 
antes de presentar esta moción 
falar con esa entidade, á hora de 
presentar unha moción no seu 
nome, utilizando como arma 
política contra a Marea Atlántica 
o uso desa entidade, que ben lles 
manifestaron, por escrito, que 
preferían que non foran utilizadas 
dese xeito. 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Fraga, por 
favor. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Eu creo que a vida privada de 
cada concelleiro e o que fago en 
cada entidade desta cidade,… Aí 
non me nomean a min, aí non me 
nomean a min. 
 
Non, non. E  non che consinto que 
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públicamente, mi vida privada se 
utilice en las entidades en las que 
colaboro y trabajo. Lo hago 
independientemente de… 
 
No te lo consiento… 
 
Presidencia 
 
Señora Lendoiro, creo que xa 
queda aclarada a súa posición e 
deixemos a discusión aquí, e 
procedemos á votación da 
moción. 
 
Procedemos primeiro a votar a 
emenda presentada pola Marea 
Atlántica. 
 
Votación de la enmienda 
presentada por el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la enmienda 
presentada por el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica, 
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) (9 votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 

públicamente, a miña vida 
privada utilícese nas entidades 
nas que colaboro e traballo. 
Fágoo independentemente de… 
 
Non cho consinto… 
 
Presidencia 
 
Señora Lendoiro, creo que xa 
queda aclarada a súa posición e 
deixemos a discusión aquí, e 
procedemos á votación da 
moción. 
 
Procedemos primeiro a votar a 
emenda presentada pola Marea 
Atlántica. 
 
Votación da emenda presentada 
polo Grupo Municipal de Marea 
Atlántica 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a emenda 
presentada polo Grupo Municipal 
de Marea Atlántica, 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) (9 votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
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(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 rexeitada a 
emenda. 
 
Polo tanto, procedemos a votar a 
moción, tal e como, foi presentada 
polo Grupo Popular. 
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP)  
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la segunda 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Se abstiene el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 
abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-

(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 rexeitada a 
emenda. 
 
Polo tanto, procedemos a votar a 
moción, tal e como, foi 
presentada polo Grupo Popular. 
 
Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP)  
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a segunda 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Popular, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Abstense o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 
abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (9 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
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PSOE) (6 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
47 – Apoyo a las entidades 
sociosanitarias  de la ciudad. 
 
1.-Realizar las obras necesarias en 
las antiguas instalaciones de la 
Institución Padre Rubinos en 
Labañou, o facilitar una ubicación 
municipal alternativa, para que 
sirva como sede compartida de 
entidades sociosanitarias de la 
ciudad. 
 
2.-Incluir en el Presupuesto 
municipal de 2016 la reforma y 
adecuación de espacios para 
entidades sociales y 
sociosanitarias (como el que 
albergaba el Centro García Sabell) 
que están atendiendo un número 
muy importante de servicios 
públicos de calidad. 
 
3.-Respaldar los modelos de 
centros asociativos compartidos 
que mejoran la cooperación entre 
entidades y aprovechar mejor los 
recursos públicos. 

PSOE) (6 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
47 - Apoio ás entidades 
sociosanitarias  da cidade. 
 
1.-Realizar as obras necesarias 
nas antigas instalacións da 
Institución Padre Rubinos en 
Labañou, ou facilitar unha 
localización municipal 
alternativa, para que sirva como 
sede compartida de entidades 
sociosanitarias da cidade. 
 
2.-Incluír no Orzamento 
municipal de 2016 a reforma e 
adecuación de espazos para 
entidades sociais e 
sociosanitarias (como o que 
albergaba o Centro García 
Sabell) que están a atender un 
número moi importante de 
servizos públicos de calidade. 
 
3.-Apoiar os modelos de centros 
asociativos compartidos que 
melloran a cooperación entre 
entidades e aproveitar mellor os 
recursos públicos. 
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Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moción do Partido Popular, sobre 
a tramitación urxente  de 
convenios para as entidades da 
cidade. E aquí si hai presentada 
unha emenda por escrito do 
Partido Socialista de Galicia. 
 
Tamén?  
 
Non se entenden hoxe. 
 
Señora Gallego Neira 
 
No. 
 
Está incluida en el texto, porque la 
idea es la misma. 
 
Al final el tema es que no hay 
convenio y que no hay locales. O 
sea, que ahí estamos todos de 
acuerdo. 
 
Presidencia 
 
Si. 
 
Estamos todos de  acordo. 
 
Entonces se queren proceder á 
lectura da moción, tal e como, é 
presentada diante deste Pleno.  
 
Tercera.- Moción sobre la 
tramitación urgente  de 
convenios para las entidades de 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Popular, 
sobre a tramitación urxente  de 
convenios para as entidades da 
cidade. E aquí si hai presentada 
unha emenda por escrito do 
Partido Socialista de Galicia. 
 
Tamén?  
 
Non se entenden hoxe. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Non. 
 
Está incluída no texto, porque a 
idea é a mesma. 
 
Ao final o tema é que non hai 
convenio e que non hai locais. Ou 
sexa, que aí estamos todos de 
acordo. 
 
Presidencia 
 
Si. 
 
Estamos todos de acordo..   
 
Entón se queren proceder á 
lectura da moción, tal e como, é 
presentada diante deste Pleno.  
 
Terceira.- Moción sobre a 
tramitación urxente  de 
convenios para as entidades da 
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la ciudad. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Pues sí, voy leerla. 
 
La Corporación Municipal de A 
Coruña en Pleno acuerda por 
unanimidad: 
 
1.-Instar al Alcalde a tramitar 
urgentemente el Presupuesto de 
2016 que contenga los convenios 
con entidades sociales, deportivas, 
educativas, culturales, vecinales, 
comerciales, de movilidad y de 
promoción económica incluidos 
en el borrador del anexo de 
transferencias de 2016 y todas 
aquellas conveniadas en 2014, 
bien en el presupuesto o en los 
modificativos y que no figuren en 
el anexo que proponen para este 
año, y que además que refleje, al 
menos, para cada asociación el 
mismo importe que el recibido en 
total en 2014, ya que la Marea 
está poniendo en riesgo su 
supervivencia por su incapacidad 
de diálogo para aprobar el 
presupuesto en tiempo y forma. 
 
 
2.-En su defecto, tramitar un 
modificativo urgente que 
contenga exclusivamente los 
convenios mencionados en el 
punto anterior. 
 
 

cidade. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Pois si, vou lela. 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno acorda por 
unanimidade: 
 
1.-Instar ao alcalde a tramitar 
urxentemente o Orzamento de 
2016 que conteña os convenios 
con entidades sociais, deportivas, 
educativas, culturais, veciñais, 
comerciais, de mobilidade e de 
promoción económica incluídos 
no borrador do anexo de 
transferencias de 2016 e todas 
aquelas conveniadas en 2014, ben 
no orzamento ou nos 
modificativos e que non figuren 
no anexo que propoñen para este 
ano, e que ademais que reflicta, 
polo menos, para cada asociación 
o mesmo importe que o recibido 
en total en 2014, xa que a Marea 
está a poñer en risco a súa 
supervivencia pola súa 
incapacidade de diálogo para 
aprobar o orzamento en tempo e 
forma. 
 
2.-Na súa falta, tramitar un 
modificativo urxente que conteña 
exclusivamente os convenios 
mencionados no punto anterior. 
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Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señora Gallego, ten 
a palabra, de novo, para a defensa 
da moción. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señora Gallego, ten 
a palabra, de novo, para a defensa 
da moción. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bueno, pues, por supuesto, que no 
asustamos a ninguna asociación y, 
entonces nos reunimos con ellas y 
les explicamos que, a día de hoy, 
tienen cero euros en convenios, y 
esa es la realidad. No estamos 
asustando a nadie. Tiene cero 
euros en convenios. Aquí lo 
reconoció todo el mundo. 
 
Y hay asociaciones que en julio se 
quedan sin local. Yo no sé si el de 
Padre Rubinos, pero que les 
busquen una solución para que se 
vayan a algún sitio. Siempre han 
tenido un local municipal, 
entonces, mientras no arreglan 
Padre Rubinos, pues, que se vayan 
a otro lugar. Ese es el sentido de 
nuestras dos mociones.  
 
Por otro lado, ha transcurrido un 

Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señora Gallego, 
ten a palabra, de novo, para a 
defensa da moción. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señora Gallego, 
ten a palabra, de novo, para a 
defensa da moción. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bo, pois, por suposto, que non 
asustamos a ningunha asociación 
e, entón reunímonos con elas e 
explicámoslles que, a día de hoxe, 
teñen cero euros en convenios, e 
esa é a realidade. Non estamos a 
asustar a ninguén. Ten cero euros 
en convenios. Aquí recoñeceuno 
todo o mundo. 
 
E hai asociacións que en xullo 
quedan sen local. Eu non sei se o 
de Padre Rubinos, pero que lles 
busquen unha solución para que 
se vaian a algún sitio. Sempre 
tiveron un local municipal, entón 
mentres non arranxan Padre 
Rubinos, pois, que se vaian a 
outro lugar. Ese é o sentido das 
nosas dúas mocións.  
 
Doutra banda, transcorreu un 
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mes, desde el anterior Pleno, sin 
que haya  Presupuesto, sin que se 
haya traído, ni siquiera, el 
proyecto de Presupuesto, cuando 
el Alcalde, en el anterior Pleno 
dijo, “o       goberno       municipal  
-literal-ten previsto aprobar o 
proxecto de Orzamento este mes 
de febreiro”. 
 
Casualmente, por la mañana, 
anuncia que lo van a llevar a Junta 
de Gobierno, el próximo viernes, 
precisamente para no tener esta 
conversación hoy, o decir, casi 
está aprobado. 
 
Una rueda de prensa que han 
dado, para dar un documento a la 
prensa, al Partido Socialista y el 
BNG. Al Partido Popular no. Y 
¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Me 
gustaría que me lo expliquen.  
 
A las diecinueve horas y treinta 
y tres minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Fraga Sáenz. 
 
La razón es simple y llanamente, 
sus mentiras, su falta de 
información, porque la señora 
Vieito ha leído unos datos de 
ejecución, que llevamos 
analizando todo este fin de 
semana, en un medio de 
comunicación, que me parece 
estupendo si los ha conseguido, 
pero que hemos pedido, para 
poder negociar el Presupuesto; 

mes, desde o anterior Pleno, sen 
que haxa  Orzamento, sen que se 
trouxera, nin sequera, o proxecto 
de Orzamento, cando o alcalde, 
no anterior Pleno dixo, “o 
goberno municipa -literal- ten 
previsto aprobar o proxecto de 
Orzamento este mes de febreiro”. 
 
 
Casualmente, pola mañá, anuncia 
que o van a levar a Xunta de 
Goberno, o vindeiro venres, 
precisamente para non ter esta 
conversación hoxe, ou dicir, case 
que está aprobado. 
 
Unha rolda de prensa que deron, 
para dar un documento á prensa, 
ao Partido Socialista e o BNG. Ao 
Partido Popular non. E, por que? 
Cal é a razón? Gustaríame que 
mo expliquen.  
 
Ás dezanove horas e trinta e tres 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Fraga Sáenz. 
 
 
A razón é simple e sinxelamente, 
as súas mentiras, a súa falta de 
información, porque a señora 
Vieito leu uns datos de execución, 
que levamos analizando todo este 
fin de semana, nun medio de 
comunicación, que me parece 
estupendo se os conseguiu, pero 
que pedimos, para poder negociar 
o Orzamento; entre outras 
cousas, eses informes que ten 
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entre otras cosas, esos informes 
que tiene elaborados. Y, vamos, 
que tienen elaborados informes 
que no nos quieren dar, 
explicaciones sobre partidas 
presupuestarias que tampoco nos 
quieren dar, y que no quieren que 
esté la prensa, porque han mentido 
vilmente, en la única reunión que 
hemos tenido, diciéndonos que 
queríamos recortar partidas de 
violencia de género, que no es 
verdad, porque la señora Vieito se 
recordará, que cuando insinuó 
algo parecido, le dije que 
cambiase la nota de prensa, que de 
eso no íbamos a hablar.  
 
Bueno, lo que nos trae aquí, la 
realidad es que han dejado, a día 
de hoy, 140 asociaciones sin 
4.000.000 de euros para sus 
convenios, que no saben si pueden 
realizar las actividades, que antes 
de abril no va a poder haber 
presupuesto, en caso de que lo 
lleven a la próxima Junta, pero no 
va a haber Presupuesto antes de 
finales de abril.  
 
Entonces, si no hay presupuesto, 
por favor, el Modificativo, 
urgente, con esas cantidades. 
Además, en su borrador hay 86 
entidades a las que se reduce de 
media un 33%, con respecto al 
total de 2014. Y, encima, a 
muchas de ellas, que son titulares 
de locales,  les adelantan el pago 
del IBI. 

elaborados. E, imos, que teñen 
elaborados informes que non nos 
queren dar, explicacións sobre 
partidas orzamentarias que 
tampouco nos queren dar, e que 
non queren que estea a prensa, 
porque mentiron vilmente, na 
única reunión que tivemos, 
dicíndonos que queriamos 
recortar partidas de violencia de 
xénero, que non é verdade, 
porque a señora Vieito 
lembrarase, que cando insinuou 
algo parecido, díxenlle que 
cambiase a nota de prensa, que 
diso non iamos falar.  
 
 
Bo, o que nos trae aquí, a 
realidade é que deixaron, a día de 
hoxe, 140 asociacións sen 
4.000.000 de euros para os seus 
convenios, que non saben se 
poden realizar as actividades, que 
antes de abril non vai poder 
haber orzamento, no caso de que 
o leven á próxima Xunta, pero 
non vai haber Presuposto antes 
de finais de abril.  
 
Entón, se non hai orzamento, por 
favor, o Modificativo, urxente, 
con esas cantidades. Ademais, no 
seu borrador hai 86 entidades ás 
que se reduce de media un 33%, 
con respecto ao total de 2014. E, 
encima, a moitas delas, que son 
titulares de locais,  adiántanlles o 
pago do IBI. 
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Entonces, nos oponemos 
radicalmente a este triple hachazo. 
Xulio Ferreiro y la Marea están 
ahogando a las Entidades y 
Asociaciones de la ciudad, por su 
incapacidad para gestionar, y 
están creando una inseguridad que 
les va a obligar a cerrar.  
 
Consiga los apoyos necesarios 
para aprobar el Presupuesto, que 
contenga, como ya hemos dicho, 
las cantidades que ustedes 
incluyen en su borrador. No nos 
vamos a oponer absolutamente a 
ninguna, pero que, además, a las 
entidades, a las que no incluyen, o 
que les reducen la cuantía, se les 
garantice, por lo menos, la cuantía 
que tenía en 2014. Presupuesto y 
Modificativos.  
 
Nosotros siempre hacíamos el 
Presupuesto y un Modificativo 
con cantidades que sobraban, para 
incluir esos convenios.  
 
A las diecinueve horas y treinta 
y seis minutos entra en el Salón 
de Sesiones la señora Fraga 
Sáenz. 
 
Ahora mismo, están sin 
Presupuesto, están sin convenios y 
no saben que va a pasar con ellas. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 

Entón, opoñémonos radicalmente 
a este triplo machadazo. Xulio 
Ferreiro e a Marea están a afogar 
ás Entidades e Asociacións da 
cidade, pola súa incapacidade 
para xestionar, e están a crear 
unha inseguridade que lles vai a 
obrigar a pechar.  
 
Consiga os apoios necesarios 
para aprobar o Orzamento, que 
conteña, como xa dixemos, as 
cantidades que vostedes inclúen 
no seu borrador. Non nos imos a 
opoñer absolutamente a 
ningunha, pero que, ademáis, ás 
entidades, ás que non inclúen, ou 
que lles reducen a contía, 
garántaselles, polo menos, a 
contía que tiña en 2014. 
Orzamento e Modificativos.  
 
Nós sempre faciamos o 
Orzamento e un Modificativo con 
cantidades que sobraban, para 
incluír eses convenios.  
 
Ás dezanove horas e trinta e seis 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Fraga Sáenz. 
 
 
Agora mesmo, están sen 
Orzamento, están sen convenios e 
non saben que vai pasar con elas. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
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Gracias a vostede, señora Gallego. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
A ver, é un poco debater sobre o 
mesmo. Só que aquí hay un 
pequeño, gran matiz, porque moi 
hábilmente o Partido Popular 
inclúe as de 2016, pero tamén as 
de 2014, porque, seguramente, 
logo de analizar o anexo de 
transferencias ou borrador de 
anexo de transferencias, detectou 
que faltaban algunhas entidades 
coas que o Partido Popular ten 
una, máis que estreita, relación. 
 
Estou falando específicamente, 
evidentemente, asociacións de 
veciños e comerciantes que, por 
suposto, non están no borrador de 
anexo de transferencias do 
Orzamento de 2016, pero que si 
estaban no Orzamento de 2014. E 
evidentemente, o Partido Popular 
ten un estreito interese ou un 
especial interese en que esas 
asociacións sigan co seu convenio 
nominativo. E nós, xa fumos moi 
críticos, no seu momento, cando 
foi o goberno do señor Negreira, 
cando se crearon estas asociacións 
de veciños e comerciantes, que 
desde un comezo, pois, puxemos 
enriba da mesa que, 
efectivamente, era unha serie de 

Grazas a vostede, señora Gallego. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
A ver, é un pouco debater sobre o 
mesmo. Só que aquí hai un 
pequeño, gran matiz, porque moi 
hábilmente o Partido Popular 
inclúe as de 2016, pero tamén as 
de 2014, porque, seguramente, 
logo de analizar o anexo de 
transferencias ou borrador de 
anexo de transferencias, detectou 
que faltaban algunhas entidades 
coas que o Partido Popular ten 
una, máis que estreita, relación. 
 
Estou falando específicamente, 
evidentemente, asociacións de 
veciños e comerciantes que, por 
suposto, non están no borrador de 
anexo de transferencias do 
Orzamento de 2016, pero que si 
estaban no Orzamento de 2014. E 
evidentemente, o Partido Popular 
ten un estreito interese ou un 
especial interese en que esas 
asociacións sigan co seu convenio 
nominativo. E nós, xa fumos moi 
críticos, non seu momento, cando 
foi o goberno do señor Negreira, 
cando creáronse estas 
asociacións de veciños e 
comerciantes, que desde un 
comezo, pois, puxemos enriba da 
mesa que, efectivamente, era unha 
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entidades veciñais que se creaban, 
coa idea de substituir o colectivo, 
os colectivos veciñais, existentes 
no momento,  e de suplir o tecido 
asociativo, que existía en 
determinados barrios e, ademáis, 
foi algo que se confirmou, 
efectivamente, en determinado 
sumario xudicial. 
 
Polo tanto, non estamos de acordo 
con que efectivamente se inclúa as 
de 2016 e as de 2014, por este 
gran matiz e, ademáis, volvemos a 
repetir o que dixemos no anterior 
Pleno. As mesmas dificultades 
que hai para o Orzamento vainas a 
haber para o Modificativo, porque 
se trata tamén de negociar, se trata 
tamén de chegar a acordos e 
exactamente o mesmo problema 
diante do que estariamos. 
 
 
Polo tanto, imonos a abster, para 
que non se diga que non estamos a 
favor, digamos, das entidades 
sociais, pero o certo é, que non 
estamos, pois, en consonancia coa 
totalidade da moción. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 

serie de entidades veciñais que se 
creaban, coa idea de substituir o 
colectivo, os colectivos veciñais, 
existentes no momento,  e de 
suplir o tecido asociativo, que 
existía en determinados barrios e, 
ademáis, foi algo que se 
confirmou, efectivamente, en 
determinado sumario xudicial. 
 
Polo tanto, non estamos de 
acordo con que efectivamente se 
inclúa as de 2016 e as de 2014, 
por este gran matiz e, ademáis, 
volvemos repetir o que dixemos 
no anterior Pleno. As mesmas 
dificultades que hai para o 
Orzamento vainas a haber para o 
Modificativo, porque se trata 
tamén de negociar, trátase tamén 
de chegar a acordos e 
exactamente o mesmo problema 
diante do que estariamos. 
 
Polo tanto, imonos abster, para 
que non se diga que non estamos 
a favor, digamos, das entidades 
sociais, pero o certo é, que non 
estamos, pois, en consonancia coa 
totalidade da moción. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 163 - 
 

 
 

Sí. 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Yo creo que lo mejor que 
podemos hacer es poner algunos 
ejemplos encima de la mesa. 
Ponerlos, para que se sepa de lo 
que estamos hablando. 
 
Asociación de Tenis Marineda, 
hubo que anular el Open. Saben 
que han anulado el Open de Tenis 
adaptado en silla de ruedas. No lo 
pueden celebrar, porque pasan de 
12.000 a 0, en el anexo que han 
enviado. 
 
Eso es una realidad. Podemos 
organizarlo. Puede organizarlo el 
Concejal de Deportes, pero esa es 
una realidad. En el anexo que 
ustedes trasladaron, se pasaba de 
12 a  0. Por lo tanto, han tenido 
que anular el Open que iba a ser 
dentro de 3 meses. Ya no se va a 
celebrar, sea un evento grande o 
pequeño. 
 
Segundo ejemplo. Federación de 
Asociaciones de Vecinos. A 
nuestro juicio, bueno, pues,  tiene 
un papel central y fundamental en 
el mantenimiento. Nosotros 
fuimos muy críticos en la anterior 
legislatura. El Partido Popular 
intentó implantar un modelo que 
era, ¿donde hay una Asociación 
de Vecinos que no me gusta? 
Implanto otra  con comerciantes. 

Si. 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Eu creo que o mellor que 
podemos facer é poñer algúns 
exemplos encima da mesa. 
Poñelos, para que se saiba do que 
estamos a falar. 
 
Asociación de Tenis Marineda, 
houbo que anular o Open. Saben 
que anularon o Open de Tenis 
adaptado en cadeira de rodas. 
Non o poden celebrar, porque 
pasan de 12.000 a 0, no anexo 
que enviaron. 
 
Iso é unha realidade. Podemos 
organizalo. Pode organizalo o 
concelleiro de Deportes, pero esa 
é unha realidade. No anexo que 
vostedes trasladaron, pasábase de 
12 a 0. Polo tanto, tiveron que 
anular o Open que ía ser dentro 
de 3 meses. Xa non se vai a 
celebrar, sexa un evento grande 
ou pequeno. 
 
Segundo exemplo. Federación de 
Asociacións de Veciños. Ao noso 
xuízo, bo, pois, ten un papel 
central e fundamental no 
mantemento. Nós fomos moi 
críticos na anterior lexislatura. O 
Partido Popular tentou implantar 
un modelo que era, onde hai unha 
Asociación de Veciños que non 
me gusta? Implanto outra  con 
comerciantes. Eu creo que non 
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Yo creo que no les dió buen 
resultado. A la vista está.  
 
Ahora, la Federación de 
Asociaciones de Vecinos, con idas 
y venidas, lleva muchos años y es 
muy importante que se mantenga, 
porque además, es un poco, el 
vertebrador de todo el movimiento 
vecinal. 
 
Banco de Alimentos. Hablamos 
del convenio con el Banco de 
Alimentos, Azcor, les decía antes. 
 
Vuelvo al deporte. Ayer un tal 
Mauro Triana, un chaval de 
Coruña, batió, por segundo día 
consecutivo, el récord gallego de 
los 200. El convenio son 6.000 
euros, nada más. No quieren nada 
más que eso y que les arreglen las 
pistas de atletismo.  
 
Hablamos de estas cosas. 
Hablamos de Renacer. Hablamos 
de los “sin techo”. Hablamos de 
los “sin techo”, para que la gente 
que no tiene nada, a la que hay 
que recoger en la calle,  pues, una 
entidad como Renacer, pueda 
hacerlo, pueda  seguir, pues, 
haciendo esa integración. 
 
Hablamos de Pascual Veiga, con 
chavales con discapacidad 
intelectual. Pero podemos hablar 
del Basket Coruña. Más que  
nada, porque en tres meses, tendrá 
que decidir si sus equipos senior, 

lles deu bo resultado, Á vista está.  
 
 
Agora, a Federación de 
Asociacións de Veciños, con idas 
e vindas, leva moitos anos e é moi 
importante que se manteña, 
porque ademais, é un pouco, o 
vertebrador de todo o movemento 
veciñal. 
 
Banco de Alimentos. Falamos do 
convenio co Banco de Alimentos, 
Azcor, dicíalles antes. 
 
Volvo ao deporte. Onte un tal 
Mauro Triana, un rapaz de 
Coruña, bateu, por segundo día 
consecutivo, o récord galego dos 
200. O convenio son 6.000 euros, 
nada máis. Non queren máis nada 
que iso e que lles arranxen as 
pistas de atletismo.  
 
Falamos destas cousas. Falamos 
de Renacer. Falamos dos “sen 
teito”. Falamos dos “sen teito”, 
para que a xente que non ten 
nada, á que hai que recoller na 
rúa,  pois, unha entidade como 
Renacer, poida facelo, poida  
seguir, pois, facendo esa 
integración. 
 
Falamos de Pascual Veiga, con 
rapaces con discapacidade 
intelectual. Pero podemos falar 
do Basket Coruña. Máis que  
nada, porque en tres meses, terá 
que decidir se os seus equipos 
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juvenil, junior, pequeño, si van a 
la liga autonómica, a la liga estatal 
o no. Y para inscribirlo, tendrán 
que saber qué dinero van a cobrar. 
Hablamos de la ciudad. 
 
Y yo vuelvo a decirlo. Cada 
gobierno es lícito que trate de 
implantar su modelo. También es 
cierto que, al menos, en la 
previsión presupuestaria que 
hemos visto, que he visto yo, 
algunos convenios desaparecían, 
pero otros aparecían. El de la 
Federación de Comerciantes. El 
de la Federación de Comerciantes 
se llevaba ahí… Me parece bien.  
 
Lo que nosotros ponemos encima 
de la mesa y, por lo tanto, vamos a 
votar a favor, es que se está 
paralizando la vida de la ciudad.  
 
No hay “Xogos Escolares”. 
Seguro que hay alguna 
explicación. Seguro que los va a 
haber, pero forman parte, también 
del trabajo y de la actividad de las 
entidades y así podíamos numerar 
hasta el infinito, todas, estas 
entidades, una a una. Al final de 
lo que hablamos es de lo que 
separa la ciudad y de que no tiene 
ustedes, un modelo alternativo 
que implantar, pues, lo mejor es 
que, o se apruebe, o se traiga una 
propuesta de Presupuesto, se 
apruebe, se enmiende o, lo que 
sea, o se apruebe un modificativo, 
porque esto es decenas de miles 

senior, xuvenil, xunior, pequeno, 
se van á liga autonómica, á liga 
estatal ou non. E para inscribilo, 
terán que saber que diñeiro van 
cobrar. Falamos da cidade. 
 
E eu volvo dicilo. Cada goberno é 
lícito que trate de implantar o seu 
modelo. Tamén é certo que, polo 
menos, na previsión orzamentaria 
que vimos, que vin eu, algúns 
convenios desaparecían, pero 
outros aparecían. O da 
Federación de Comerciantes. O 
da Federación de Comerciantes 
levaba aí…. Paréceme ben.  
 
 
O que nós poñemos encima da 
mesa e, polo tanto, imos votar a 
favor, é que se está paralizando a 
vida da cidade.  
 
Non hai “Xogos Escolares”. 
Seguro que hai algunha 
explicación. Seguro que os vai a 
haber, pero forman parte, tamén 
do traballo e da actividade das 
entidades e así podiamos numerar 
ata o infinito, todas, estas 
entidades, unha a una. Ao final do 
que falamos é do que separa a 
cidade e de que non ten vostedes, 
un modelo alternativo que 
implantar, pois, o mellor é que, 
ou se aprobe, ou se traia unha 
proposta de Orzamento, 
apróbese, se enmiende ou, o que 
sexa, ou se aprobe un 
modificativo, porque isto é 
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de niños, de mayores, de jóvenes, 
de familias, de profesionales, es 
trabajo, es vida  y es ciudad. 
 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Gracias a vostede, señora Barcón. 
Señora Gallego, vostede o que 
quere é que lle aprobemos os seus 
orzamentos o, polo menos, o seu 
anexo de transferencias, ou os 
seus convenios no 2014. É dicir, 
non estamos no 2014, estamos no 
ano 2016. É certo, podíamos optar 
por eliminar o convenio coa 
Biblioteca de Monte Alto, por 
exemplo, pero nós optamos, creo 
que xustamente, con facer honra a 
unha institución desta cidade, e 
tráelo de volta.  
 
O é certo podíamos intentar 
eliminar, dun plumazo, 
Asociacións de Veciños, á 
Federación que non nos gusta. 
Nós optamos por outra vìa. 
 
En canto ás mentiras, é verdade. A 
nós creo, señora Gallego, nos pasa 
algo parecido, a vostede e a min. 
 
 
Eu tendo a pensar que todo o 
mundo conta a verdade, porque 
todos temos a pensar que os 
demais actúan coma nós. Vostede, 
vexo que lle pasa algo semellante, 

decenas de miles de nenos, de 
maiores, de mozos, de familias, de 
profesionais, é traballo, é vida  e 
é cidade. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Grazas a vostede, señora Barcón. 
Señora Gallego, vostede o que 
quere é que lle aprobemos os seus 
orzamentos ou, polo menos, o seu 
anexo de transferencias, ou os 
seus convenios no 2014. É dicir, 
non estamos no 2014, estamos no 
ano 2016. É certo, podiamos 
optar por eliminar o convenio coa 
Biblioteca de Monte Alto, por 
exemplo, pero nós optamos, creo 
que xustamente, con facer honra a 
unha institución desta cidade, e 
tráelo de volta.  
 
O é certo podiamos tentar 
eliminar, dun plumazo, 
Asociacións de Veciños, á 
Federación que non nos gusta. 
Nós optamos por outra vìa. 
 
En canto ás mentiras, é verdade. 
A nós creo, señora Gallego, 
pásanos algo parecido, a vostede 
e a min. 
 
Eu tendo a pensar que todo o 
mundo conta a verdade, porque 
todos tendemos a pensar que os 
demais actúan coma nós. Vostede, 
vexo que lle pasa algo semellante, 



 
 
 
 
 
 
 

- 167 - 
 

 
 

pero á inversa. É dicir, non sei a 
que mentiras se refire. Aquí non 
houbo mentiras. O que houbo, 
intento, e eu llo dixen no seu 
momento na Comisión de 
Voceiros, vamos a sentarnos con 
vostedes. Vostede, ao día 
seguinte, dixo o contrario. Está 
escrito na prensa. 
 
Sentámonos, e o que nos 
atopamos doutro lado é o que nos 
atopamos sempre, señor Lorenzo. 
Queremos falar con vostedes, que 
é imposible, porque non teñen 
ningunha intención de darlle o 
mínimo osíxeno a este goberno, 
porque non lles importa levarse a 
cidade por diante, se é necesario 
para tumbar este goberno. E 
exemplos, os temos, non é unha 
apreciación, non é unha 
apreciación.  Hoxe, acabamos de 
ter un exemplo na moción 
anterior, por no dicir que 
aceptan…  
 
(Silencio, por favor, arriba)  
 
…Por non dicir que aceptan unha 
emenda da Marea Atlántica, 
poñen de excusa que estamos a 
luns e se presentou o sábado. 
Home, eu creo que a señora Fraga 
ten dereito tamén a descansar o 
domingo, ainda que non vaia a 
misa. Pois si, polo menos, ter un 
día de guardar. Eu creo que é o 
máis humano. Me refiro, que o día 
de guardar, habitualmente, se 

pero á inversa. É dicir, non sei a 
que mentiras se refire. Aquí non 
houbo mentiras. O que houbo, 
intento, e eu llo dixen no seu 
momento na Comisión de 
Voceiros, imos sentarnos con 
vostedes. Vostede, ao día 
seguinte, dixo o contrario. Está 
escrito na prensa. 
 
Sentámonos, e o que nos 
atopamos doutro lado é o que nos 
atopamos sempre, señor Lorenzo. 
Queremos falar con vostedes, que 
é imposible, porque non teñen 
ningunha intención de darlle o 
mínimo osíxeno a este goberno, 
porque non lles importa levarse a 
cidade por diante, se é necesario 
para tombar este goberno. E 
exemplos, os temos, non é unha 
apreciación, non é unha 
apreciación.  Hoxe, acabamos de 
ter un exemplo na moción 
anterior, por non dicir que 
aceptan…  
 
(Silencio, por favor, arriba)  
 
…Por non dicir que aceptan unha 
emenda da Marea Atlántica, 
poñen de escusa que estamos a 
luns e se presentou o sábado. 
Home, eu creo que a señora 
Fraga ten dereito tamén a 
descansar o domingo, ainda que 
non vaia a misa. Pois si, polo 
menos, ter un día de gardar. Eu 
creo que é o máis humano. Me 
refiro, que o día de gardar, 
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refire, na tradición, a isto.  Me 
refiro a que ten dereito a 
descansar un día e a presentar a 
emenda o luns, despois de levar as 
cousas da súa concellería.  Poñer 
como excusa que se presenta o 
luns a emenda para, nin sequera, 
querer debatila con nós, pois, 
evidentemente é unha mostra 
máis, unha mostra  como a 
tivemos nas Ordenanzas de 
Mercados, por exemplo, donde 
tampouco, supoño que desde 
Santiago, lles dixeron que non 
podía ser, que non podía haber, 
nin sequera, haber acordo, niso, 
coa Marea Atlántica. Ou como 
neste Pleno podemos ver, 
modificacións de planeamento 
urbanístico, que se trouxeron  e 
que foron inciadas por vostedes, 
polo señor Martín Fernández 
Prado, e que vostedes votaron en 
contra. 
 
Entonces, esa é a relación de 
negociación que podemos ter con 
vostedes, a que queren vostedes, 
evidentemente. Eu falo con todo o 
mundo, con xente de todos os 
Partidos. Intento chegar a acordos 
con todo  o mundo. Bueno, e a 
miña tradición, entre outras 
cousas, de donde veño, da 
Universidade, donde estas cousas 
que pasan aquí na política, pois, 
non pasan. 
 
Xestión e parálise. Podemos falar 
tamén de xestión e de parálise. 

habitualmente, se refire, na 
tradición, a isto.  Me refiro a que 
ten dereito a descansar un día e a 
presentar a emenda o luns, 
despois de levar as cousas da súa 
concellería.  Poñer como escusa 
que se presenta o luns a emenda 
para, nin sequera, querer debatila 
connosco, pois, evidentemente é 
unha mostra máis, unha mostra  
como a tivemos nas Ordenanzas 
de Mercados, por exemplo, onde 
tampouco, supoño que desde 
Santiago, lles dixeron que non 
podía ser, que non podía haber, 
nin sequera, haber acordo, niso, 
coa Marea Atlántica. Ou como 
neste Pleno podemos ver, 
modificacións de planeamento 
urbanístico, que se trouxeron  e 
que foron inciadas por vostedes, 
polo señor Martín Fernández 
Prado, e que vostedes votaron en 
contra. 
 
Entón, esa é a relación de 
negociación que podemos ter con 
vostedes, a que queren vostedes, 
evidentemente. Eu falo con todo o 
mundo, con xente de todos os 
Partidos. Intento chegar a 
acordos con todo o mundo. Bo, e 
a miña tradición, entre outras 
cousas, de onde veño, da 
Universidade, onde estas cousas 
que pasan aquí na política, pois, 
non pasan. 
 
Xestión e parálise. Podemos falar 
tamén de xestión e de parálise. 
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Podemos falar de unha execución 
orzamentaria, como antes se dixo, 
de máis do 83%. Cando vostedes, 
no seu primeiro ano de mandato, 
foron que de executar 70%, 71%. 
Bueno, non está mal para os 
novatos da Marea Atlántica. E, 
entre outras cousas, tendo grados 
de execución superiores aos que 
tiveron vostedes, o ano pasado, en 
Medio Ambiente, en Educación, 
Servizos Socias, en Emprego. 
 
Podemos falar do período medio 
de pago. Tamén  se dixo aquí, 26 
días, no mes de xaneiro, frente aos 
máis de 30, 33, en xaneiro de 
2015. Tampouco está mal para os 
novatos da Marea Altántica, para 
os que non saben xestionar. 
 
En canto aos convenios, estamos 
de acordo, vamos a facer o 
posible. Volvo a tender a man, lle 
compro o discurso que acaba de 
facer hoxe, todo, todo, todo. 
Podemos negociar o prezo 
despois. O prezo seguramente 
sería aprobar conxuntamente os 
Orzamentos. Eu creo que si non 
están aprobado xa, é porque 
levamos meses agardando por 
vostedes, agardando, bueno, pola 
seriedade que se lle supón, pola 
seriedade que se lle supón para 
negociar.  
 
Bueno, evidentemente, a cidade 
non pode agardar máis e  
efectivamente, a semana que ven, 

Podemos falar dunha execución 
orzamentaria, como antes se dixo, 
de máis do 83%. Cando vostedes, 
non seu primeiro ano de mandato, 
foron que de executar 70%, 71%. 
Bo, non está mal para vos novatos 
da Marea Atlántica. E, entre 
outras cousas, tendo graos de 
execución superiores aos que 
tiveron vostedes, o ano pasado, en 
medio Ambiente, en Educación, 
Servizos Socias, en Emprego. 
 
Podemos falar do período medio 
de pago. Tamén  se dixo aquí, 26 
días, no mes de xaneiro, fronte 
aos máis de 30, 33, en xaneiro de 
2015. Tampouco está mal para os 
novatos da Marea Altántica, para 
os que non saben xestionar. 
 
En canto aos convenios, estamos 
de acordo, imos  facer o posible. 
Volvo a tender a man, lle compro 
o discurso que acaba de facer 
hoxe, todo, todo, todo. Podemos 
negociar o prezo despois. O prezo 
seguramente sería aprobar 
conxuntamente os Orzamentos. 
Eu creo que se non están 
aprobado xa, é porque levamos 
meses agardando por vostedes, 
agardando, bo, pola seriedade 
que se lle supón, pola seriedade 
que se lle supón para negociar.  
 
 
Bo, evidentemente, a cidade non 
pode agardar máis e  
efectivamente, a semana que ven, 
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aprobaremos eses orzamentos en 
Xunta de Goberno. 
 
Moitas grazas. 
 
Vamos á votación da moción. 
 
Votación de la tercera moción 
del  Grupo Municipal 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: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (9 votos). 
 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (1 abstención). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 

aprobaremos eses orzamentos en 
Xunta de Goberno. 
 
Moitas grazas. 
 
Imos á votación da moción. 
 
Votación da terceira moción do  
Grupo Municipal 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: 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (9 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (1 abstención). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
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48 – Tramitación urgente de 
convenios para las entidades de 
la ciudad. 
 
1.-Instar al Alcalde a tramitar 
urgentemente el Presupuesto de 
2016 que contenga los convenios 
con entidades sociales, deportivas, 
educativas, culturales, vecinales, 
comerciales, de movilidad y de 
promoción económica incluidos 
en el borrador del anexo de 
transferencias de 2016 y todas 
aquellas conveniadas en 2014 bien 
en el presupuesto o en los 
modificativos y que no figuren en 
el anexo que proponen para este 
año, y que además que refleje al 
menos para cada asociación el 
mismo importe que el recibido en 
total en 2014, ya que la Marea 
está poniendo en riesgo su 
supervivencia por su incapacidad 
de diálogo para aprobar el 
presupuesto en tiempo y forma. 
 
 
2.-En su defecto, tramitar un 
modificativo urgente que 
contenga exclusivamente los 
convenios mencionados en el 
punto anterior. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moción da Marea Atlántica sobre 
apoio ás licenzas de radio 
comunitarias atendendo ao caso 

48 - Tramitación urxente de 
convenios para as entidades da 
cidade. 
 
1.-Instar ao alcalde a tramitar 
urxentemente o Orzamento de 
2016 que conteña os convenios 
con entidades sociais, deportivas, 
educativas, culturais, veciñais, 
comerciais, de mobilidade e de 
promoción económica incluídos 
no borrador do anexo de 
transferencias de 2016 e todas 
aquelas conveniadas en 2014 ben 
no orzamento ou nos 
modificativos e que non figuren 
no anexo que propoñen para este 
ano, e que ademais que reflicta 
polo menos para cada asociación 
o mesmo importe que o recibido 
en total en 2014, xa que a Marea 
está a poñer en risco a súa 
supervivencia pola súa 
incapacidade de diálogo para 
aprobar o orzamento en tempo e 
forma. 
 
2.-Na súa falta, tramitar un 
modificativo urxente que conteña 
exclusivamente os convenios 
mencionados no punto anterior. 
 

 
Intervencións 

 
Presidencia 
 
Moción da Marea Atlántica sobre 
apoio ás licenzas de radio 
comunitarias atendendo ao caso 
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de CUAC FM. 
 
Ten a palabra José Manuel Sande 
para proceder á lectura da moción. 
 
 
Mociones presentadas por el 
Grupo Municipal de la Marea 
Atlántica (MA) 
 
Primera.- Moción sobre apoyo a 
las licencias de radio 
comunitarias atendiendo al caso 
de CUAC FM. 
 

Intervenciones  
 
Señor Sande García 
 
Si. 
 
Solicitamos do Pleno do Concello 
da Coruña 
 
1. Que inste á Secretaría de 
Estado de Intercomunicación e á 
Sociedade de Información a 
habilitar dominio público 
radioeléctrico necesario para a 
prestación dos servizos de 
comunicación audiovisual… 
 
A las diecinueve horas y 
cuarenta y siete minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones el 
señor Varela Gómez. 
 
… comunitarios. 
 
2. Que solicite do Ministerio de 

de CUAC FM. 
 
Ten a palabra José Manuel Sande 
para proceder á lectura da 
moción. 
 
Mocións presentadas polo Grupo 
Municipal da Marea Atlántica 
(MA) 
 
Primeira.- Moción sobre apoio ás 
licenzas de radio comunitarias 
atendendo ao caso de CUAC FM. 
 
 

Intervencións 
 
Señor Sande García 
 
Si. 
 
Solicitamos do Pleno do Concello 
da Coruña 
 
1. Que inste á Secretaría de 
Estado de Intercomunicación e á 
Sociedade de Información a 
habilitar dominio público 
radioeléctrico necesario para a 
prestación dos servizos de 
comunicación audiovisual… 
 
Ás dezanove horas e corenta e 
sete minutos auséntase do Salón 
de Sesións o señor Varela 
Gómez. 
 
…comunitarios. 
 
2. Que solicite do Ministerio de 



 
 
 
 
 
 
 

- 173 - 
 

 
 

Industria e Enerxía os medios de 
apoio e liñas de financiamento 
para o desenvolvemento de 
servizos da sociedade da 
información sen finalidade 
lucrativa en cumprimento da 
Disposición Transitoria 15º da Lei 
56/2007. 
 
3. Que reclame da Xunta de 
Galiza o cumprimento de xeito 
real, actual e efectivo do artigo 19 
da Declaración Universal dos 
Dereitos Humanos; así como 
outras moitas declaración e 
resolucións como a do  
Parlamento Europeo. 
 
4. Que solicite da Secretaría Xeral 
de Medios da Xunta, e da 
Secretaría de Estado de 
Telecomunicacións e para a 
Sociedade da Información, unha 
reserva de espazo radioeléctrico 
suficiente, e unhas licenzas de 
emisión que garantan unhas 
condicións dignas de prestación 
dos servizos… 
 
A las diecinueve horas y 
cuarenta y ocho minutos se 
ausenta el Excmo. Sr. Alcalde, 
siendo sustituído por la Sra. 
García Gómez 
 
… audiovisuais comunitarios sen 
ánimo de lucro, en igualdade cos 
outros operadores, e tendo en 
conta as peculiaridades do 
Terceiro Sector da Comunicación. 

Industria e Enerxía os medios de 
apoio e liñas de financiamento 
para o desenvolvemento de 
servizos da sociedade da 
información sen finalidade 
lucrativa en cumprimento da 
Disposición Transitoria 15º da 
Lei 56/2007. 
 
3. Que reclame da Xunta de 
Galiza o cumprimento de xeito 
real, actual e efectivo do artigo 
19 da Declaración Universal dos 
Dereitos Humanos; así como 
outras moitas declaración e 
resolucións como a do  
Parlamento Europeo. 
 
4. Que solicite da Secretaría 
Xeral de Medios da Xunta, e da 
Secretaría de Estado de 
Telecomunicacións e para a 
Sociedade da Información, unha 
reserva de espazo radioeléctrico 
suficiente, e unhas licenzas de 
emisión que garantan unhas 
condicións dignas de prestación 
dos servizos… 
 
Ás dezanove horas e corenta e 
oito minutos auséntase o Excmo. 
Sr. Alcalde, sendo substituído 
pola Sra. García Gómez 
 
 
…audiovisuais comunitarios sen 
ánimo de lucro, en igualdade cos 
outros operadores, e tendo en 
conta as peculiaridades do 
Terceiro Sector daComunicación. 
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5. Por último e non menos 
importante que faga unha 
declaración institucional de apoio 
a CUAC FM, a radio comunitaria 
da Coruña,  una das cinco 
Galegas, polo seu labor no Eido, 
alfabetización mediática, o 
vertebramento do tecido 
asociativo, a dinamización social 
e cultural e a especial atención ós 
colectivos desfavorecidos e á 
sociedade civil organizada. Tamén 
pola súa contribución ao Terceiro 
Sector da Comunicación e a Rede 
de Medios Comunitarios, 
impulsando, entre outras cousas, a 
Rede Galega de Radios Libres e 
Comunitarias e sendo a Entidade 
Estatal representativa do sector, 
no caso da rede de medios 
comunitarios con sede na  nosa 
cidade, 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, como non hai 
emendas a esta moción, supoño, 
procedemos a ler a parte 
expositiva. 
 
Señor Sande García 
 
E os medios comunitarios, outra 
vez, nos atopamos coa expresión 
Terceiro Sector, Terceiro Sector 
da Comunicación, neste caso. Son 
unha realidade recoñecida, como 
sabemos, polos principais 
organismos intergubernamentais, 
ONU, UNESCO, Unión Europea, 

5. Por último e non menos 
importante que faga unha 
declaración institucional de apoio 
a CUAC FM, a radio comunitaria 
dá Coruña,  unha das cinco 
Galegas, polo seu labor no Eido, 
alfabetización mediática, ou 
vertebramento do tecido 
asociativo, a dinamización social 
e cultural e a especial atención ós 
colectivos desfavorecidos e á 
sociedade civil organizada. 
Tamén pola súa contribución ao 
Terceiro Sector da Comunicación 
e a Rede de Medios Comunitarios, 
impulsando, entre outras cousas, 
a Rede Galega de Radios Libres e 
Comunitarias e sendo a Entidade 
Estatal representativa do sector, 
non caso da rede de medios 
comunitarios con sede na  nosa 
cidade, 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, como non hai 
emendas a esta moción, supoño, 
procedemos a ler a parte 
expositiva. 
 
Señor Sande García 
 
E os medios comunitarios, outra 
vez, nos atopamos coa expresión 
Terceiro Sector, Terceiro Sector 
daComunicación, neste caso. Son 
unha realidade recoñecida, como 
sabemos, polos principais 
organismos intergubernamentais, 
ONU, UNESCO, Unión Europea, 
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como entidades merecedoras de 
protección e promoción. Engloban 
aos medios de comunicación que 
non  son de titularidade pública, 
xa sean medios estatais, 
autonómicos ou locais que se 
encadran dentro do sector privado, 
comercial con ánimo de lucro. 
Bueno, teñen na propia moción 
algunhas das súas principais 
características actores privados 
con finalidade social, orientados 
ás necesidades de comunicación, 
habilitar todo o dereito á 
información, á carencia de fins de 
lucro. O caso é que o Parlamento 
Europeo… 
 
A las diecinueve horas y 
cuarenta y nueve minutos se 
ausentan del Salón de Sesiones 
las señoras Gallego Neira y 
Neira Fernández y  entra el 
señor Varela Gómez. 
 
…recoñece a súa importancia 
estratéxica, como garantes da 
pluralidade informativa, como 
axentes de alfabetización 
mediática e como ferramentas de 
participación social. 
 
En Galicia existen unicamente 
cinco emisoras de radio con estas 
características, Radio Roncudo en 
Corme, Filispín en Ferrol, Radio 
Picatona en Vigo, A Calimera en 
Santiago de Compostela e a 
mesma CUAC.  Por certo, e os 
nosos parabéns, que comezou as 

como entidades merecedoras de 
protección e promoción. 
Engloban aos medios de 
comunicación que non  son de 
titularidade pública, xa sexan 
medios estatais, autonómicos ou 
locais que se encadran dentro do 
sector privado, comercial con 
ánimo de lucro. Bo, teñen na 
propia moción algunhas das súas 
principais características actores 
privados con finalidade social, 
orientados ás necesidades de 
comunicación, habilitar todo o 
dereito á información, á carencia 
de fins de lucro. O caso é que o 
Parlamento Europeo…… 
 
Ás dezanove horas e corenta e 
nove minutos auséntanse do 
Salón de Sesións as señoras 
Gallego Neira e Neira Fernández 
e entra o señor Varela Gómez. 
 
 
…recoñece a súa importancia 
estratéxica, como garantes da 
pluralidade informativa, como 
axentes de alfabetización 
mediática e como ferramentas de 
participación social. 
 
En Galicia existen unicamente 
cinco emisoras de radio con estas 
características, Radio Roncudo en 
Corme, Filispín en Ferrol, Radio 
Picatona en Vigo, A Calimera en 
Santiago de Compostela e a 
mesma CUAC.  Por certo, e os 
nosos parabéns, que comezou as 
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súas emisións en marzo do 96; 
cumpre nestes días, o día 27, o seu  
20 aniversario, como caso máis 
emblemático e local e, bueno, nun 
rápido resumo, máis de 440 
programas, 1.200 persoas facendo 
comunicación radiofónica de xeito 
regular. A primeira emisora de 
radio local da cidade que emitiu 
pola rede, tanto en voz casting, 
como en streamig. A primeira 
tamén, en desenvolver aplicacións 
en mobilidade propias, cunha 
intensa, ademais actividade 
asociativa que enraiza plenamente 
coa cidade. 
 
 
Como dicía antes, un membro da 
rede de medios comunitarios, 
bueno, cunha rede tamén de 
actividades, moitas e ben 
coñecidas na cidade. E moita 
tamén, a lexislación que respalda 
ás radios comunitarias como (…). 
E a moción apela ao seu 
desenvolvemento e as 
disposicións referenciais, 
lembrado tamén a convocatoria e 
o concurso de 2013, no que a 
Xunta de Galiza resolve as 
licencias de radio, en frecuencia 
modulada, sen reservar ningunha 
para servicios de radio difusión 
comunitarios  e (…) do mandato 
da Lei Xeral de  Comunicación 
Audiovisual de 2010. 
 
E darei algúns datos, moi rápidos, 
que non están na moción. 

súas emisións en marzo do 96; 
cumpre nestes días, o día 27, o 
seu  20 aniversario, como caso 
máis emblemático e local e, bo, 
nun rápido resumo, máis de 440 
programas, 1.200 persoas 
facendo comunicación 
radiofónica de xeito regular. A 
primeira emisora de radio local 
da cidade que emitiu pola rede, 
tanto en voz casting, como en 
streamig. A primeira tamén, en 
desenvolver aplicacións en 
mobilidade propias, cunha 
intensa, ademais actividade 
asociativa que enraiza 
plenamente coa cidade. 
 
Como dicía antes, un membro da 
rede de medios comunitarios, bo, 
cunha rede tamén de actividades, 
moitas e ben coñecidas na cidade. 
E moita tamén, a lexislación que 
apoia ás radios comunitarias 
como (…). E a moción apela ao 
seu desenvolvemento e as 
disposicións referenciais, 
lembrado tamén a convocatoria e 
o concurso de 2013, no que a 
Xunta de Galicia resolve as 
licenzas de radio, en frecuencia 
modulada, sen reservar ningunha 
para servizos de radio difusión 
comunitarios  e (…) do mandato 
da Lei Xeral de Comunicación 
Audiovisual de 2010. 
 
 
E darei algúns datos, moi 
rápidos, que non están na moción. 
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Resumo. As radios ou televisión 
comunitarias e, en particular, os 
medios do Terceiro Sector, en 
xeral, son unha realidade 
consolidada no contexto europeo, 
pero que curiosamente en España, 
levan discriminadas, cando non  
perseguidas, desde a súa 
existencia;  as máis veteranas, 
pensemos que teñen máis de 30 
anos. Están recollidos nunha lei a 
Lei Xeral de Comunicación 
Audiovisual que tiña datas 
estrictas de desenvolvemento 
regulamentario, maio do 2011, e 
nada se fixo sobre elas, maila 
solicitudes reiteradas do sector, e 
a propia defensoría do pobo. 
 
Cando hai catro anos CUAC 
presenta unha moción, o concurso 
galego, ainda, estaba sen resolver 
e se pedía que o Concello instase 
á Xunta a reservar frecuencias 
para as cinco emisoras citadas. Na 
Coruña había 3 licenzas, que 
foron para Radio Marca, Cope e 
Intereconomía. CUAC foi ao 
concurso, pero como o caso obvio 
de desigualdade, pois, isa é unha 
das circunstancias que abordamos 
aquí. Unha emisora comunitaria 
ten moi difícil competir con 
emisoras comerciais. E, a maiores, 
o Goberno Autonómico Galego 
ten aprobado un decreto que di 
que as emisoras locais FM, deben 
emitir a metade da súa 
programación, en todas as bandas 
horarias, en galego, exceptuando, 

Resumo. As radios ou televisión 
comunitarias e, en particular, os 
medios do Terceiro Sector, en 
xeral, son unha realidade 
consolidada no contexto europeo, 
pero que curiosamente en 
España, levan discriminadas, 
cando non  perseguidas, desde a 
súa existencia; as máis veteranas, 
pensemos que teñen máis de 30 
anos. Están recollidos nunha lei a 
Lei Xeral de Comunicación 
Audiovisual que tiña datas 
estritas de desenvolvemento 
regulamentario, maio do 2011, e 
nada se fixo sobre elas, maila 
solicitudes reiteradas do sector, e 
a propia defensoría do pobo. 
 
Cando hai catro anos CUAC 
presenta unha moción, o concurso 
galego, ainda, estaba sen resolver 
e pedíase que o Concello instase á 
Xunta a reservar frecuencias para 
as cinco emisoras citadas. Na 
Coruña había 3 licenzas, que 
foron para Radio Marca, Cope e 
Intereconomía. CUAC foi ao 
concurso, pero como o caso obvio 
de desigualdade, pois, isa é unha 
das circunstancias que 
abordamos aquí. Unha emisora 
comunitaria ten moi difícil 
competir con emisoras 
comerciais. E, a maiores, o 
Goberno Autonómico Galego ten 
aprobado un decreto que di que 
as emisoras locais FM, deben 
emitir a metade da súa 
programación, en todas as 
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o cómputo, as desconexións coas 
cadenas estatais. Nese sentido 
elaboran as súas propias 
conclusións sobre as licenzas 
concedidas. 
 
 
E varios rápidos, moi rápidos de 
interese, en Francia as radios 
comunitarias son financiadas cun 
un por cento de ingresos das 
comerciais, ocupa o 10% do 
espacio radio eléctrico. Empregan 
o 40% dos profesionais de radio 
difusión do país. 
 
En España hai 3.000 radios 
comerciais en FM con licenza, 
outras tantas sen licenza e as 
libres e comunitarias non chegan a 
200. Só hai dúas emisoras libres e 
comunitarias con licenza.  Radio 
Clara de Valencia e Xorrosín 
Irratia en Navarra, que emite en 
euskera, gañaron concursos 
comerciais. A primeira delas, por 
certo, ten licenza desde hai 
décadas. 
 
E, por último, unha  vez máis, e  
non  menos importante, hai catro 
anos, CUAC presentou unha 
moción similar que non se 
debatiu, pola negativa do goberno 
anterior. 
 
Este ano,… 
 
A las diecinueve horas y 
cincuenta y dos minutos entra 

bandas horarias, en galego, 
exceptuando, o cómputo, as 
desconexións coas cadeas 
estatais. Nese sentido elaboran as 
súas propias conclusións sobre as 
licenzas concedidas. 
 
E varios rápidos, moi rápidos de 
interese, en Francia as radios 
comunitarias son financiadas cun 
por cento de ingresos das 
comerciais, ocupa o 10% do 
espazo radio eléctrico. Empregan 
o 40% dos profesionais de radio 
difusión do país. 
 
En España hai 3.000 radios 
comerciais en FM con licenza, 
outras tantas sen licenza e as 
libres e comunitarias non chegan 
a 200. Só hai dúas emisoras libres 
e comunitarias con licenza.  
Radio Clara de Valencia e 
Xorrosín Irratia en Navarra, que 
emite en eúscaro, gañaron 
concursos comerciais. A primeira 
delas, por certo, ten licenza desde 
hai décadas. 
 
E, por último, unha  vez máis, e  
non  menos importante, hai catro 
anos, CUAC presentou unha 
moción similar que non se 
debatiu, pola negativa do goberno 
anterior. 
 
Este ano,… 
 
Ás dezanove horas e cincuenta e 
dous minutos entra no Salón de 
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en el Salón de Sesiones la señora 
Neira Fernández. 
 
… fartos dunha nova oleada de 
peches, en Xixón, aprobouse unha 
defensa de Radio Kras como 
patrimonio cultural. Nese caso, co 
voto favorable do PP. En 
definitiva, podemos seguir o 
exemplo, un pouco, como 
conclusión e, bueno, todo este 
batiburrillo informativo que creo 
que desenvolve, pois, o que é a 
realidade do sector, neste caso, o 
comunicativo. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Pasamos a palabra ao Bloque 
Nacionalista Galego, señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Pois adiantar o noso voto 
favorábel, como non podía ser 
doutra maneira, a esta moción. 
 
Estamos diante dun problema que 
ten unha dobre clara, dun lado, 
pois, a propia CUAC FM  e as 
radios sociocomunitarias, que se 
ven truncados o dereito á 
transmitir e a exercer, o dereito 

Sesións a señora Neira 
Fernández. 
 
…fartos dunha nova onda de 
peches, en Xixón, aprobouse unha 
defensa de Radio Kras como 
patrimonio cultural. Nese caso, co 
voto favorable do PP. En 
definitiva, podemos seguir o 
exemplo, un pouco, como 
conclusión e, bo, todo este 
batiburrillo informativo que creo 
que desenvolve, pois, o que é a 
realidade do sector, neste caso, o 
comunicativo. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Pasamos a palabra ao Bloque 
Nacionalista Galego, señora 
Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Pois adiantar o noso voto 
favorábel, como non podía ser 
doutra maneira, a esta moción. 
 
Estamos diante dun problema que 
ten unha dobre clara, dun lado, 
pois, a propia CUAC FM  e as 
radios sociocomunitarias, que ven 
truncados o dereito á transmitir e 
a exercer, o dereito, da liberdade 
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de, a liberdade de expresión, mais 
tamén, pola outra banda, o 
dereito… 
 
A las diecinueve horas y 
cincuenta y tres minutos se 
ausenta el señor Mourelo 
Barreiro. 
 
… a escoitar e acceder a 
información por medios non 
comercias, que se trata tamén, 
como dicía o propio concelleiro 
da Marea Atlántica, dun dereito 
universal e que, parece ser, bueno, 
se utilizan determinadas 
lexislacións e determinados 
concursos, para truncar estes 
dereitos e para amordazar 
determinado tipo de información, 
e premiar ou promocionar outro 
tipo de información con interés 
comercial, que non ten, sen 
dúbida, o interese social que, si 
teñen as radios comunitarias e 
que, si ten CUAC FM. 
 
Simplemente, resaltar que imos 
votar a favor, e darlle os parebéns 
a CUAC FM por este 20 
aniversario. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Polo Partido Socialista. 
 

de expresión, mais tamén, pola 
outra banda, o dereito… 
 
 
Ás dezanove horas e cincuenta e 
tres minutos auséntase o señor 
Mourelo Barreiro. 
 
 
…a escoitar e acceder a 
información por medios non 
comercias, que se trata tamén, 
como dicía o propio concelleiro 
da Marea Atlántica, dun dereito 
universal e que, parece ser, bo, 
utilízanse determinadas 
lexislacións e determinados 
concursos, para truncar estes 
dereitos e para amordazar 
determinado tipo de información, 
e premiar ou promocionar outro 
tipo de información con interese 
comercial, que non ten, sen 
dúbida, o interese social que, si 
teñen as radios comunitarias e 
que, si ten CUAC FM. 
 
Simplemente, resaltar que imos 
votar a favor, e darlle os 
parebéns a CUAC FM por este 20 
aniversario. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Polo Partido Socialista. 
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Señor Ferreiro Seoane 
 
Boas tardes. 
 
Primeiro felicitar a CUAC FM 
que están ahí arriba, entre el 
público, por estos 20 años de 
compromiso con el diálogo y la 
libertad en las ondas de nuestra 
ciudad. Y felicidades por estos 20 
años de activismo.   
 
CUAC es la asociación que más 
socios y socias activas tiene en 
nuestra ciudad, gente 
comprometida que se reúne para 
hacer sus programas de radio, que 
cuenta también con una escuela 
radiofónica o su concurso de 
maquetas, que este año cumplirá 
los 18 años, entre otras 
actividades. 
 
Una Asociación que es diversa y 
plural como lo es nuestra ciudad. 
Coruña debe estar orgullosa de 
CUAC. CUAC es una asociación 
que trabaja fundamentalmente en 
el ámbito de la cultura y de la 
comunicación, que facilita el 
acceso de la ciudadanía, de una 
forma individual, organizada a 
formar parte activa de este medio 
social, independiente y sin ánimo 
de lucro. La base de la democracia 
es la libertad de expresión. Sin un 
periodismo libre no existe la 
democracia. La declaración 
universal de los derechos 
humanos establece que todos los 

Señor Ferreiro Seoane 
 
Boas tardes. 
 
Primeiro felicitar a CUAC FM 
que están aí arriba, entre o 
público, por estes 20 anos de 
compromiso co diálogo e a 
liberdade nas ondas da nosa 
cidade. E felicidades por estes 20 
anos de activismo.   
 
CUAC é a asociación que máis 
socios e socias activas ten na 
nosa cidade, xente comprometida 
que se reúne para facer os seus 
programas de radio, que conta 
tamén cunha escola radiofónica 
ou o seu concurso de maquetas, 
que este ano cumprirá os 18 anos, 
entre outras actividades. 
 
 
Una Asociación que é diversa e 
plural como o é a nosa cidade. 
Coruña debe estar orgullosa de 
CUAC. CUAC é unha asociación 
que traballa fundamentalmente no 
ámbito da cultura e da 
comunicación, que facilita o 
acceso da cidadanía, dunha 
forma individual, organizada, a 
formar parte activa deste medio 
social, independente e sen ánimo 
de lucro. A base da democracia é 
a libertade de expresión. Sen un 
xornalismo libre non existe a 
democracia. A declaración 
universal dos dereitos humanos 
establece que todos os individuos 
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individuos tienen derecho, no sólo 
a recibir información  y opinión, 
sino también a difundirla, por 
cualquier medio de expresión. 
 
Existen los medios de 
comunicación públicos, los 
privados y los comunitarios. En 
nuestro país y,  en especial, en 
nuestra comunidad llevamos 
retraso en cuanto a la promoción y 
en cuanto al fortalecimiento, por 
parte de las administraciones, de 
los medios de comunicación 
comunitarios, algo que, como ya 
han dicho los compañeros, 
síocurre en el resto del mundo. 
 
En  una sociedad democrática del 
siglo XXI deben de coexistir los 
tres tipos de medios de 
comunicación, más que hacerse 
competencia, como de ciertos 
sectores, hacernos creer. Lo que 
hacen es complementarse. Así, de 
esta manera, construiremos una 
sociedad más rica de información 
y mejoraremos la calidad de la 
democracia, aquí en Galicia. 
Como también, ya han dicho, la 
Xunta ha incumplido la Ley 
General de la Comunicación 
Audiovisual del 2010 y pidiendo 
que los medios comunitarios de 
Galicia acedan legalmente al 
espectro radiofónico. Solamente 
se preocupan por las radios 
comerciales. 
 
Por eso apoyamos esta moción 

teñen dereito, non só a recibir 
información  e opinión, senón 
tamén a difundila, por calquera 
medio de expresión. 
 
Existen os medios de 
comunicación públicos, os 
privados e os comunitarios. No 
noso país e,  en especial, na nosa 
comunidade levamos atraso en 
canto á promoción e en canto ao 
fortalecemento, por parte das 
administración, dos medios de 
comunicación comunitarios, algo 
que, como xa dixeron os 
compañeiros, si ocorre no resto 
do mundo. 
 
Nunha  sociedade democrática do 
século XXI deben de coexistir os 
tres tipos de medios de 
comunicación, máis que facerse 
competencia, como de certos 
sectores, facernos crer. O que fan 
é complementarse. Así desta 
maneira, construiremos unha 
sociedade máis rica de 
información e melloraremos a 
calidade da democracia, aquí en 
Galicia. Como tamén, xa dixeron, 
a Xunta incumpriu a Lei Xeral da 
Comunicación Audiovisual do 
2010 e pedindo que os medios 
comunitarios de Galicia acedan 
legalmente ao espectro 
radiofónico. Soamente 
preocúpanse polas radios 
comerciais. 
 
Por iso apoiamos esta moción que 
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que se ha presentado, y le 
pedimos a los presentes, a la  
gente que nos está escuchando en 
streaming, o la emisora CUAC 
FM, que a patir de ahora 
sintonicen el 103.4 y escuchen 
CUAC FM. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Polo Grupo do Partido Popular. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Sí. 
 
No está previsto que vayamos a 
intervenir, sólo anunciar la 
abstención. 
 
Presidencia 
 
Procedemos, entonces a votar la 
moción presentada por la Marea 
Atlántica. 
 
A las diecinueve horas y 
cincuenta y siete minutos entra 
en el Salón de Sesiones la señora 
Gallego Neira. 
 
Votación de la primera moción 
del Grupo Municipal de Marea 
Atlántica 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la primera 
moción presentada por el Grupo 

se presentou, e pedímoslle aos 
presentes, á  xente que nos está 
escoitando en streaming, ou a 
emisora CUAC FM, que a patir 
de agora sintonicen o 103.4 e 
escoiten CUAC FM. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Polo Grupo do Partido Popular. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Si. 
 
Non está previsto que vaiamos 
intervir, só anunciar a abstención. 
 
 
Presidencia 
 
Procedemos, entón a votar a 
moción presentada pola Marea 
Atlántica. 
 
Ás dezanove horas e cincuenta e 
sete minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Gallego Neira. 
 
 
Votación da primeira moción do 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presentada polo Grupo 
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Municipal de Marea Atlántica, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (9 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (8 
abstenciones). 
 
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). 
 
Se contabilizan las abstenciones 
del Excmo. Sr. Alcalde, D. Xulio 
Ferreiro Baamonde y de Don  
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 
presentes en el momento de la 
votación. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Queda entonces aprobada la 
moción. 
 
Muchas gracias. 
 

Municipal de Marea Atlántica, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (9 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (8 
abstencións). 
 
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). 
 
Contabilízanse as abstencións do 
Excmo. Sr. Alcalde, D. Xulio 
Ferreiro Baamonde e de Don  
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 presentes no momento da 
votación. 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda entón aprobada a moción. 
 
 
Moitas grazas. 
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49 – Apoyo a las  licencias de 
radio comunitarias atendiendo 
al caso de CUAC FM. 
 
1. Que inste a la Administración 
General del Estado, especialmente 
a la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de Información (SETSI), 
a habilitar el dominio público 
radioeléctrico necesario para la 
prestación de los servicios de 
comunicación audiovisual 
comunitarios (art. 32 LGCA). 
Previendo distintos ámbitos de 
coberturas (local, autonómico y 
estatal) en los distintos soportes 
(radio y televisión); dando 
respuesta a las solicitudes 
realizadas por las CC.AA que 
requieren frecuencias para 
adjudicar a las entidades que 
solicitan licencias de Servicios de 
Comunicación Audiovisual 
Comunitarios. Y a que 
establezcan el procedimiento de 
concesión de licencias para los 
Servicios de Comunicación 
Audiovisual Comunitarios 
previsto en la DT 14º de la Ley 
General de Comunicación 
Audiovisual, que ya llega con más 
de cuatro años de retraso. 
 
2. Que solicite del Ministerio de 
Industria y Energía los medios de 
apoyo y líneas de financiación 
para el desarrollo de servicios de 
la sociedad de la información sin 
finalidad lucrativa en 

49 - Apoio ás licenzas de radio 
comunitarias atendendo ao caso 
de CUAC FM. 
 
1. Que inste á Administración 
Xeral do Estado, nomeadamente á 
Secretaría de Estado de 
Telecomunicacións e para a 
Sociedade de Información 
(SETSI), a habilitar o dominio 
público radioeléctrico necesario 
para a prestación dos servizos de 
comunicación audiovisual 
comunitarios (art. 32 LGCA). 
Prevendo distintos ámbitos de 
coberturas (local, autonómico e 
estatal) nos distintos soportes 
(radio e televisión); dando 
resposta ás solicitudes realizadas 
polas CC.AA que requiren 
frecuencias para adxudicar ás 
entidades que solicitan licenzas 
de Servizos de Comunicación 
Audiovisual Comunitarios. E a 
que establezan o procedemento de 
concesión de licenzas para os 
Servizos de Comunicación 
Audiovisual Comunitarios 
previsto na DT 14º da Lei Xeral 
de Comunicación Audiovisual, 
que xa chega con máis de catro 
anos de atraso. 
 
 
2. Que solicite do Ministerio de 
Industria e Enerxía os medios de 
apoio e liñas de financiamento 
para o desenvolvemento de 
servizos da sociedade da 
información sen finalidade 
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cumplimiento de la Disposición 
Transitoria 15º de la Ley 56/2007, 
de 28 de diciembre, de Medidas 
de Impulso de la Sociedad de la 
Información.  
 
3. Que reclame de la Xunta de 
Galicia el cumplimiento de 
manera real, actual y efectivo del 
artículo 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos; la Declaración de 
Maputo sobre Promover la 
Libertad de Expresión, el Acceso 
a la Información y la 
Emancipación de las Personas; las 
recomendaciones en la materia de 
los Relatores Especiales para la 
Libertad de Expresión de la ONU 
y de la OSCE (que recomiendan el 
reparto equitativo del espectro 
radioeléctrico entre medios 
públicos, privados comerciales y 
comunitarios); así como la 
Declaración del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa 
sobre el rol de los medios 
comunitarios para promover la 
cohesión social y el diálogo 
intercultural de 2009; la 
Resolución del Parlamento 
Europeo de 25 de septiembre de 
2008 sobre los medios del Tercer 
Sector de la Comunicación; los 
artículos 20.1 apartados a) y d) de 
la Constitución Española; el 
artículo 4 de la Ley General de 
Comunicación Audiovisual; y la 
sección tercera del Decreto de la 
Xunta de Galicia 102/2012. 

lucrativa en cumprimento da 
Disposición Transitoria 15º da 
Lei 56/2007, de 28 de decembro, 
de Medidas de Impulso da 
Sociedade da Información.  
 
3. Que reclame da Xunta de 
Galicia o cumprimento de xeito 
real, actual e efectivo do artigo 
19 da Declaración Universal dos 
Dereitos Humanos; a 
Declaración de Maputo sobre 
Promover a Liberdade de 
Expresión, o Acceso á 
Información e a Emancipación 
das Persoas; as recomendacións 
na materia dos Relatores 
Especiais para a Liberdade de 
Expresión da ONU e da OSCE 
(que recomendan o reparto 
equitativo do espectro 
radioeléctrico entre medios 
públicos, privados comerciais e 
comunitarios); así como a 
Declaración do Comité de 
Ministros do Consello de Europa 
sobre o rol dos medios 
comunitarios para promover a 
cohesión social e o diálogo 
intercultural de 2009; a 
Resolución do Parlamento 
Europeo de 25 de setembro de 
2008 sobre os medios do Terceiro 
Sector da Comunicación; os 
artigos 20.1 apartados a) e d) da 
Constitución Española; o artigo 4 
da Lei Xeral de Comunicación 
Audiovisual; e a sección terceira 
do Decreto da Xunta de Galiza 
102/2012. Normas e declaracións 
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Normas y declaraciones todas 
ellas coincidentes en el papel 
socialmente beneficioso e 
imprescindible que juegan los 
medios del Tercer Sector de la 
comunicación.  
 
4. Que solicite de la Secretaría 
General de Medios de la Xunta, y 
de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, una 
reserva de espacio radioeléctrico 
suficiente, y unas licencias de 
emisión que garanticen unas 
condiciones dignas de prestación 
de los servicios audiovisuales 
comunitarios sin ánimo de lucro, 
en igualdad con los otros 
operadores, y habida cuenta las 
peculiaridades del Tercer Sector 
de la Comunicación. 
 
5. Que haga una declaración 
institucional de apoyo a CUAC 
FM, la radio comunitaria de A 
Coruña, por su labor en el c de la 
alfabetización mediática, el 
vertebramiento del tejido 
asociativo, la dinamización social 
y cultural y la especial atención a 
los colectivos desfavorecidos y a 
la sociedad civil organizada. 
También por su contribución al 
Tercer Sector de la Comunicación 
impulsando la Red Gallega de 
Radios Libres y Comunitarias, y 
la Red de Medios Comunitarios, 
la entidad estatal más 
representativa del sector, cuya 

todas elas coincidentes no papel 
socialmente beneficioso e 
imprescindible que xogan os 
medios do Terceiro Sector da 
comunicación.  
 
 
4. Que solicite da Secretaría 
Xeral de Medios da Xunta, e da 
Secretaría de Estado de 
Telecomunicacións e para a 
Sociedade da Información, unha 
reserva de espazo radioeléctrico 
suficiente, e unhas licenzas de 
emisión que garantan unhas 
condicións dignas de prestación 
dos servizos audiovisuais 
comunitarios sen ánimo de lucro, 
en igualdade cos outros 
operadores, e tendo en conta as 
peculiaridades do Terceiro Sector 
da Comunicación. 
 
5. Que faga unha declaración 
institucional de apoio a CUAC 
FM, a radio comunitaria da 
Coruña, polo seu labor no c da 
alfabetización mediática, o 
vertebramento do tecido 
asociativo, a dinamización social 
e cultural e a especial atención ós 
colectivos desfavorecidos e á 
sociedade civil organizada. 
Tamén pola súa contribución ao 
Terceiro Sector da Comunicación 
impulsando a Rede Galega de 
Radios Libres e Comunitarias, e a 
Rede de Medios Comunitarios, a 
entidade estatal máis 
representativa do sector, cuxa 
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sede está en nuestra ciudad. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
A seguinte moción ten que ver coa 
venda por parte do Ministerio de 
Defensa das parcelas do PERI da 
Maestranza. 
 
Marea Atlántica. 
 
Segunda.- Moción de la Marea 
Atlántica sobre la venta por 
parte del Ministerio de Defensa 
de parcelas del PERI de la 
Maestranza 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas. 
 
Boa noite a todas e todos.  
 
Vou a contextualizar a parte 
expositiva, lendo tres extractos da 
moción e, bueno, o contrato do 24 
de febreiro de 2016, o Ministerio 
de Defensa Publica no BOE, a 
resolución de Instituto de 
Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento a la Defensa, por la 
que se anuncia la enajenación por 
subasta pública, con proposición 
económica en sobre cerrado de 
siete propiedades sitas en Sevilla, 
Melilla, Coruña, Madrid, 
Zaragoza. 
 

sede está na nosa cidade. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
A seguinte moción ten que ver coa 
venda por parte do Ministerio de 
Defensa das parcelas do PERI da 
Maestranza. 
 
Marea Atlántica. 
 
Segunda.- Moción da Marea 
Atlántica sobre a venda por parte 
do Ministerio de Defensa de 
parcelas do PERI da Maestranza 
 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas. 
 
Boa noite a todas e todos.  
 
Vou a contextualizar a parte 
expositiva, lendo tres extractos da 
moción e, bo, o contrato do 24 de 
febreiro de 2016, o Ministerio de 
Defensa Publica no BOE, a 
resolución de Instituto de 
Vivenda, Infraestrutura e 
Equipamento á Defensa pola que 
se anuncia o alleamento por poxa 
pública con proposición 
económica en sobre pechado de 
sete propiedades sitas en Sevilla, 
Melilla, Coruña, Madrid, 
Zaragoza. 
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A las diecinueve horas y 
cincuenta y ocho minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones la 
señora Lendoiro Otero. 
 
As parcelas postas a venda 
localizanse na área cicundante ao 
antigo Campo de Intendencia e 
actual Avenida do Metrosideiro, 
área con un alto potencial 
arqueolóxico. Xa no seu subsolo 
atópase parte do antigo sistema 
defensivo da cidade da Coruña.  
 
Tanto a lexislación vixente, como 
en materia de patrimonio 
arqueolóxico, como a 
documentación arqueolóxica 
recollida nos últimos 30 anos, 
sumada a cartografía militar dos 
séculos XVII e XVIII, xunto coa 
clasificación do PEPRI da área 
dentro da zona arqueolóxica A, 
cautela de grao I, a mostran 
importancia patrimonial deste 
espazo e, por tanto, as cargas ás 
que pode estar sometida calquera 
obra de edificación que se 
proxecte realizar no mesmo. O cal 
xa foi expresamente advertido por 
este Concello ao Ministerio de 
Defensa. 
 
Polo tanto, é polo que se fai a 
seguinte proposta  de acordo: 
 
Primeiro.-Instar ao Ministerio de 
Defensa á renuncia e arquivo do 
expediente de licitación en curso. 
 

Ás dezanove horas e cincuenta e 
oito minutos auséntase do Salón 
de Sesións a señora Lendoiro 
Otero. 
 
As parcelas postas a venda 
localizanse na área cicundante ao 
antigo Campo de Intendencia e 
actual Avenida do Metrosideiro, 
área cun alto potencial 
arqueolóxico. Xa no seu subsolo 
atópase parte do antigo sistema 
defensivo da cidade da Coruña.  
 
Tanto a lexislación vixente, como 
en materia de patrimonio 
arqueolóxico, como a 
documentación arqueolóxica 
recollida nos últimos 30 anos, 
sumada a cartografía militar dos 
séculos XVII e XVIII, xunto coa 
clasificación do PEPRI da área 
dentro da zona arqueolóxica A, 
cautela de grao I,  mostran a 
importancia patrimonial deste 
espazo e, por tanto, as cargas ás 
que pode estar sometida calquera 
obra de edificación que se 
proxecte realizar no mesmo. O cal 
xa foi expresamente advertido por 
este Concello ao Ministerio de 
Defensa. 
 
Polo tanto, é polo que se fai a 
seguinte proposta  de acordo: 
 
Primeiro.-Instar ao Ministerio de 
Defensa á renuncia e arquivo do 
expediente de licitación en curso. 
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Segundo.-Demandar do 
Ministerio e goberno municipal a 
negociación bilateral co obxectivo 
de adquisición ou cesión polo 
concello das parcelas para súa 
posta en valor como espazo de 
titularidade e uso público 
municipal asociado ao patrimonio 
histórico da cidade da Coruña. 
 
Esta… 
 
Presidencia 
 
Quedou lida a parte expositiva? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. Esta é a parte dispositiva. 
Presidencia 
 
Esta é a parte dispositiva e, aínda 
falta a parte expositiva? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si 
 
Presidencia 
 
Vale. 
 
(Incidencia: Hablan al mismo 
tiempo la Presidencia y el señor 
Concejal y no se entiende lo que 
dicen). 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. Estou contextualizando porque 

Segundo.-Demandar do 
Ministerio e goberno municipal a 
negociación bilateral co obxectivo 
de adquisición ou cesión polo 
concello das parcelas para súa 
posta en valor como espazo de 
titularidade e uso público 
municipal asociado ao patrimonio 
histórico da cidade da Coruña. 
 
Esta… 
 
Presidencia 
 
Quedou lida a parte expositiva? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. Esta é a parte dispositiva. 
Presidencia 
 
Esta é a parte dispositiva e, aínda 
falta a parte expositiva? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si 
 
Presidencia 
 
Vale. 
 
(Incidencia: Falan ao mesmo 
tempo a presidencia e o señor 
concelleiro e non se entende o 
que din). 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. Estou contextualizando porque 
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a parte dispositiva era moi 
escueta, e non se ía a entender, se 
non a contextualizaba. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Entonces procedemos a ler, agora, 
a parte expositiva, por parte da 
Marea Atlántica. 
 
Si.  
 
Vale. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Estamos ante outro proceso, 
consecuencia das políticas 
urbanísticas depredadoras, 
especulativas, sufridas por esta 
cidade nas últimas décadas. Este 
goberno non pode permitir que 
repitamos dinámicas de espolio do 
patrimonio, como as que viviron, 
precisamente, na Avenida do 
Metrosideiro co desmantelamento, 
no 2002, das murallas que nos 
ocupan, o  máis recentemente coa 
construcción do aparcamento do 
Parrote sobre a antiga muralla 
medieval da cidade.  
 
 
Como administradores temos a 
obriga de manter a seguridade 
urbana da cidade da Coruña, o que 
a fai diferente doutras ciudades, 
nos singulariza e nos fai 

a parte dispositiva era moi 
concisa, e non se ía a entender, se 
non a contextualizaba. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Entón procedemos a ler, agora, a 
parte expositiva, por parte da 
Marea Atlántica. 
 
Si.  
 
Vale. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Estamos ante outro proceso, 
consecuencia das políticas 
urbanísticas depredadoras, 
especulativas, sufridas por esta 
cidade nas últimas décadas. Este 
goberno non pode permitir que 
repitamos dinámicas de espolio 
do patrimonio, como as que 
viviron, precisamente, na Avenida 
do Metrosideiro co 
desmantelamento, non 2002, das 
murallas que nos ocupan, ou  
máis recentemente coa 
construción do aparcamento do 
Parrote sobre a antiga muralla 
medieval da cidade.  
 
Como administradores temos a 
obriga de manter a seguridade 
urbana da cidade da Coruña, ou 
que a fai diferente doutras 
ciudades, nos singulariza e nos fai 
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recoñecibles. Chegamos máis 
tarde do que nos gustaría. 
Desgraciadamente, a cidade sufriu 
demasiados espolios. Para mostra 
de destrucción, por exemplo, do 
asilo de Adelaida Muro, o 
desmantelamento dos restos 
arqueolóxicos do edificio da rúa 
Príncipe ou a destrucción do 
antigo edificio de Sanidade da 
Mariña. Estos son algúns dos 
exemplos dunha longa lista. 
 
E todo isto, para que? Este 
exercicio de destrucción da nosa 
memoria, para que? Para 
financiamento dunha 
administración pública como o 
Ministerio de Defensa. Un 
organismo público debería de 
velar e protexer o patrimonio de 
todos. 
 
Estamos ante unha ordenación 
urbanística herdada do 1984, nun 
momento no que os planes xerais 
estaban dimensionados para outra 
realidade. A realidade da burbulla 
inmobiliaria que deu como froito 
a crise económica que, todavía 
hoxe, vivimos.  
 
O noso plan de rexeneración 
urbana vixente incorpora, sen a 
máis mínima reflexión, unha 
cantidade importante de grandes 
pezas de suelo urbanizable, 
herdadas dos plans xerais 
anteriores e, a realidade, hoxe, con 
casi 20.000 vivendas baleiras na 

recoñecibles. Chegamos máis 
tarde do que nos gustaría. 
Desgraciadamente, a cidade 
sufriu demasiados espolios. Para 
mostra de destrución, por 
exemplo, do asilo de Adelaida 
Muro, o desmantelamento dos 
restos arqueolóxicos do edificio 
da rúa Príncipe ou a destrución 
do antigo edificio de Sanidade da 
Mariña. Estes son algúns dos 
exemplos dunha longa lista. 
 
E todo isto, para que? Este 
exercicio de destrución da nosa 
memoria, para que? Para 
financiamento dunha 
administración pública como o 
Ministerio de Defensa. Un 
organismo público debería de 
velar e protexer o patrimonio de 
todos. 
 
Estamos ante unha ordenación 
urbanística herdada do 1984, nun 
momento no que os plans xerais 
estaban dimensionados para 
outra realidade.  A realidade da 
burbulla inmobiliaria que deu 
como froito a crise económica 
que, aínda hoxe, vivimos.  
 
O noso plan de rexeneración 
urbana vixente incorpora, sen a 
máis mínima reflexión, unha 
cantidade importante de grandes 
pezas de chan urbanizable 
herdadas dos plans xerais 
anteriores e, a realidade, hoxe, 
con case 20.000 vivendas baleiras 
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cidade, é ben distinta. No caso que 
nos ocupa, falamos de 30.000 
metros cuadrados de 
aproveitamento, que suporían 
unhas 300 vivendas máis na 
Cidade Vella. Tres mamotretos de 
seis plantas, o máis largo dos 
cales terá 120 de lonxitude, que 
interrumperían a relación directa 
da Cidade Vella co Mar, polo seu 
noroeste. Estamos ante a zona non 
edificada con maior 
potencialidade arqueolóxica da 
cidade. A nosa responsabilidade é 
a de poñela en valor, como espazo 
de uso público municipal, 
asociado co patrimonio histórico 
da cidade da Coruña, un espazo de 
coñecememto e disfrute. 
 
A las diecinueve horas y 
cincuenta y nueve minutos entra 
en el Salón de Sesiones el 
Excmo. Sr. Alcalde. 
 
E xa remato. Este goberno ten a 
obriga de preservar e protexer o 
patrimonio histórico e ten a 
vontade de construir unha cidade, 
en base ao interese xeral e, non ao 
interese particular. Que ninguén 
dubide de que este goberno vai 
facer todo o que estea nas súas 
máns, para protexer o interese 
xeral, a calidade urbana e o valor 
da memoria. 
 
 
Presidencia 
 

na cidade, é ben distinta. No caso 
que nos ocupa, falamos de 30.000 
metros cadrados de 
aproveitamento, que suporían 
unhas 300 vivendas máis na 
Cidade Vella. Tres mamotretos de 
seis plantas, o máis longo dos 
cales terá 120 de lonxitude, que 
interrumperían a relación directa 
da Cidade Vella co Mar, polo seu 
noroeste. Estamos ante a zona 
non edificada con maior 
potencialidade arqueolóxica da 
cidade. A nosa responsabilidade é 
a de poñela en valor, como 
espazo de uso público municipal, 
asociado co patrimonio histórico 
da cidade da Coruña, un espazo 
de coñecememto e goce. 
 
Ás dezanove horas e cincuenta e 
nove minutos entra no Salón de 
Sesións o Excmo. Sr. Alcalde. 
 
 
E xa remato. Este goberno ten a 
obriga de preservar e protexer o 
patrimonio histórico e ten a 
vontade de construír unha cidade, 
en base ao interese xeral e, non 
ao interese particular. Que 
ninguén dubide de que este 
goberno vai facer todo o que 
estea nas súas máns, para 
protexer o interese xeral, a 
calidade urbana e o valor da 
memoria. 
 
Presidencia 
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Moitas grazas. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Adiantar, por suposto, que imos a 
votar a favor desta moción. 
Estamos, polo tanto, a favor da 
defensa e da protección da zona 
da Maestranza fronte a un negocio 
redondo de Defensa, comenzado 
en 1984 por Paco Vázquez, pero 
sen dúbida… 
 
A las veinte horas y dos minutos 
se ausenta del Salón de Sesiones 
la señora Canabal Pérez. 
 
… culminado polo señor Negreira 
e no anterior mandato, que 
concedeu en xullo de 2013, 
licenza urbanística para agregar ás 
fincas, e cuestión que permitiu, 
polo tanto, a súa regularización 
catastral e que hoxe puidesen sair 
a subasta. 
 
Imos votar a favor, porque nós 
entendemos que a Cidade Vella é 
unha zona na que se debería de 
rehabilitar, unha zona na que 
precisamente, se deba de edificar 
e de construir vivenda nova. Non 
estamos a favor… 
 
 A las veinte horas y tres 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Barcón 
Sánchez. 

Moitas grazas. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Adiantar, por suposto, que imos a 
votar a favor desta moción. 
Estamos, polo tanto, a favor da 
defensa e da protección da zona 
da Maestranza fronte a un 
negocio redondo de Defensa, 
comezado en 1984 por Paco 
Vázquez, pero sen dúbida… 
 
Ás vinte horas e dous minutos 
auséntase do Salón de Sesións a 
señora Canabal Pérez. 
 
… culminado polo señor Negreira 
e no anterior mandato, que 
concedeu en xullo de 2013, 
licenza urbanística para agregar 
ás leiras, e cuestión que permitiu, 
polo tanto, a súa regularización 
catastral e que hoxe puidesen sair 
a poxa. 
 
Imos votar a favor, porque nós 
entendemos que a Cidade Vella é 
unha zona na que se debería de 
rehabilitar, unha zona na que 
precisamente se deba de edificar e 
de construír vivenda nova. Non 
estamos a favor… 
 
 Ás vinte horas e tres minutos 
auséntase do Salón de Sesións a 
señora Barcón Sánchez. 
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… desta operación que se 
pretende facer nesta zona da 
cidade e, tamén apoiamos, por 
suposto, que se poña en valor os 
baluartes da cidade e o patrimonio 
arqueolóxico e histórico da 
cidade. Pero cremos que a defensa 
non ten que ir única e 
exclusivamente nese sentido, 
senón defender , digamos, o que 
foi, nalgún momento, patrimonio 
público, patrimonio da cidade, 
para que volva a ser da cidade e 
de xeito gratuito, por suposto, 
porque estamos falando, 
efectivamente, de dúas 
administracións públicas que 
deberían de estar, teóricamente, 
pois, na misma línea, de defender 
o interese público e non o interese 
privado e un interese meramente 
económico, fronte ao benestar ou 
a mellora da nosa cidade.  
 
Polo tanto, vaia por diante ese 
voto a favor, que seguramente 
virán máis cuestións a Pleno, 
porque ademáis, temos que 
recordar que a sociedade civil 
tamén está organizada e ao redor 
desta cuestión, e seguramente 
tamén nos mande acordar algunha 
outra cuestión máis. 
 
Nada maís. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 

…desta operación que se pretende 
facer nesta zona da cidade e, 
tamén apoiamos, por suposto, que 
se poña en valor os baluartes da 
cidade e o patrimonio 
arqueolóxico e histórico da 
cidade. Pero cremos que a 
defensa non ten que ir única e 
exclusivamente nese sentido, 
senón defende, digamos, o que foi, 
nalgún momento, patrimonio 
público, patrimonio da cidade, 
para que volva a ser da cidade e 
de xeito gratuíto, por suposto, 
porque estamos falando, 
efectivamente, de dúas 
administracións públicas que 
deberían de estar, teóricamente, 
pois, na mesma liña, de defender 
o interese público e non o interese 
privado e un interese meramente 
económico, fronte ao benestar ou 
a mellora da nosa cidade.  
 
Polo tanto, vaia por diante ese 
voto a favor, que seguramente 
virán máis cuestións a Pleno, 
porque ademais temos que 
lembrar que a sociedade civil 
tamén está organizada e ao redor 
desta cuestión, e seguramente 
tamén mándenos acordar algunha 
outra cuestión máis. 
 
Nada maís. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
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Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
No curso dunha xuntaza que 
mantivemos fai uns días, cunha 
representación da nova xunta 
directiva dos veciños da Cidade 
Vella, tivemos ocasión de 
coñecer, de primeira man, 
diversas preocupacións deles. 
Practicamente na súa totalidade, 
no Grupo Municipal Socialista 
facemos nosas. Entre elas a 
rehabilitación dos edificios do 
espazo público da Cidade Vella, a 
protección dos bens monumentais 
dos espazos públicos, a 
renovación e coidado de espazos 
axardinados, a conservación e 
revalorización das murallas, un 
plano de peonalización, que inclúa 
a dotación de aparcamento en 
superficie ás persoas alí 
residentes.  Temas, como xa ve, 
enlazan, dalgun xeito, co tema que 
hoxe traen ao Pleno. 
 
Resulta tamén curioso, que 
presenten vostedes a Pleno unha 
moción para instarse así mesmos, 
a ser goberno. Semella, desde 
logo, un exercicio ou un recurso, 
máis ben, propio dun manual de 
autoaxuda, pero ben está o que 
ben se fai. 
 

Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
No curso dunha xuntaza que 
mantivemos fai uns días, cunha 
representación da nova xunta 
directiva dos veciños da Cidade 
Vella, tivemos ocasión de 
coñecer, de primeira man, 
diversas preocupacións deles, 
Practicamente na súa totalidade, 
no Grupo Municipal Socialista 
facemos nosas. Entre elas a 
rehabilitación dos edificios do 
espazo público da Cidade Vella, a 
protección dos bens monumentais 
dos espazos públicos, a 
renovación e coidado de espazos 
axardinados, a conservación e 
revalorización das murallas, un 
plano de peonalización, que 
inclúa a dotación de aparcamento 
en superficie ás persoas alí 
residentes.  Temas, como xa ve, 
enlazan, dalgun xeito, co tema 
que hoxe traen ao Pleno. 
 
Resulta tamén curioso, que 
presenten vostedes a Pleno unha 
moción para instarse así mesmos, 
a ser goberno. Semella, desde 
logo, un exercicio ou un recurso 
máis ben, propio dun manual de 
autoaxuda, pero ben está o que 
ben se fai. 
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Vostedes, que non dialogan nin 
consulta con niguén, solicitan o 
respaldo do Pleno, vía moción. 
Cousas veredes! Sorpréndenos, 
porque vostedes, na Marea 
entende o diálogo, a negociación 
como unha política de feitos 
consumados. Os seus reiterados 
comportamentos nestes meses de 
goberno local, así puxeronno en 
evidencia e así amosano a todos 
os niveis. 
 
A las veinte horas y cinco 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Canabal 
Pérez. 
 
Incapaces de xestionar e incapaces 
de alcanzar acordos con niguén, 
en ningún ámbito. A nivel político 
non logran consensuar cos demais 
Grupos da Corporación Municipal 
a confección dos Orzamentos para 
2016.  
 
 
Cos veciños tampouco se 
entenden. Non consensuan cos 
praceiros, tampouco coas 
entidades sociais da cidade, 
tampouco falan coa xeneralidade 
do común, da cidadanía, cuxos 
petos asaltan a traición, 
modificando, sen previo aviso, nin 
consulta o calendario fiscal, como 
xa vimos. 
 
En fin, un xeito moi especiais, 
desde logo, de entender a 

Vostedes, que non dialogan nin 
consulta con niguén, solicitan o 
respaldo do Pleno, vía moción. 
Cousas veredes! Sorpréndenos, 
porque vostedes, na Marea 
entende o diálogo, a negociación 
como unha política de feitos 
consumados. Os seus reiterados 
comportamentos nestes meses de 
goberno local, así puxeronno en 
evidencia e así amosano a todos 
os niveis. 
 
Ás vinte horas e cinco minutos 
entra no Salón de Sesións a 
señora Canabal Pérez. 
 
 
Incapaces de xestionar e 
incapaces de alcanzar acordos 
con niguén, en ningún ámbito. A 
nivel político non logran acordar 
cos demais Grupos da 
Corporación Municipal a 
confección dos Orzamentos para 
2016.  
 
Cos veciños tampouco se 
entenden. Non acordan cos 
praceiros, tampouco coas 
entidades sociais da cidade, 
tampouco falan coa xeneralidade 
do común, da cidadanía, cuxos 
petos asaltan a traizón, 
modificando, sen previo aviso, nin 
consulta o calendario fiscal, como 
xa vimos. 
 
En fin, un xeito moi especiais, 
desde logo, de entender a 
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transparencia e a participación. A 
nivel institucional non logran 
alcanzar acordos coa Autoridade 
Portuaria, co Ministerio de 
Fomento para a remodelación dos 
accesos á cidade. 
 
Abren, agora, un novo frente co 
Ministerio de Defensa. Podemos 
estar de acordo coa parte 
expositiva da súa moción, señor 
Varela, polas consideraciòns de 
interese público, asociadas a 
protección patrimonial e a propia 
necesidade de obtención e posta a 
disposición destas parcelas, con 
destinos a uso de interese público 
social. Usos que, por certo, están 
ainda, sen determinar. Con todo, 
se nos fai costa arriba, darlles a 
vostedes un mandato, un reforzo 
expreso, para unha negociación 
bilateral co Ministerio de Defensa 
e para a execución do acordo, 
recollido na moción. 
 
Se nos fai costa arriba votar a 
favor, polas razón explicitadas e, 
ainda máis, cando o interlocutor 
por obra e voto dos seus 
comilitóns da Marea, en Madrid, 
será o Ministro Popular  Pedro 
Morenés, ministro do PP, ainda en 
funcións. Xa saben, o ministro da 
empresa das bombas de racimo, 
que recibiu unha indemnización 
de 40.000.000 millones de euros 
do seu ministerio, por deixar de 
fabricalas. 
 

transparencia e a participación. A 
nivel institucional non logran 
alcanzar acordos coa Autoridade 
Portuaria, co Ministerio de 
Fomento para a remodelación dos 
accesos á cidade. 
 
Abren, agora, un novo fronte co 
Ministerio de Defensa. Podemos 
estar de acordo coa parte 
expositiva da súa moción, señor 
Varela, polas consideraciòns de 
interese público, asociadas a 
protección patrimonial e a propia 
necesidade de obtención e posta a 
disposición destas parcelas, con 
destinos a uso de interese público 
social. Usos que, por certo, están 
ainda, sen determinar. Con todo, 
se nos fai costa arriba, darlles a 
vostedes un mandato, un reforzo 
expreso, para unha negociación 
bilateral co Ministerio de Defensa 
e para a execución do acordo, 
recollido na moción. 
 
Se nos fai costa arriba votar a 
favor, polas razón explicitadas e, 
ainda máis, cando o interlocutor 
por obra e voto dos seus 
comilitóns da Marea, en Madrid, 
será o Ministro Popular  Pedro 
Morenés, ministro do PP ainda en 
funcións. Xa saben, o ministro da 
empresa das bombas de acio, que 
recibiu unha indemnización de 
40.000.000 millóns de euros do 
seu ministerio, por deixar de 
fabricalas. 
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Publicaba a prensa, non fai moito, 
que o Ministerio de Defensa, 
recoñecera, desde que o seu 
titular, Pedro Morenés, tomara 
posesión do seu cargo, firmaran 
como mínimo un total de 32 
contratos cas empresas, das cales 
el mesmo, fora conselleiro ata o 
ano 2009, e representante, ata ven 
entrado o ano 2011. 
 
Un interlocutor tan dotado para as 
negociacións, seguro que atopa 
boa sintonía co tema de 
enaxenación das parcelas, seguro. 
El ten que agradecerlle a vostedes, 
seguir de Ministro  en funcións, 
pero nese camiño ao terreo que 
recorrer sen o salvaconducto do 
Partido Socialista. 
 
 
A título particular, señor Varela, 
teño que reconocerlle os esforzos, 
cara ao diálogo e o subministro de 
información. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Varela. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Xa o fixen no anterior Pleno e o 
reitero neste, pero goberno como 
no conxunto, como Marea, non 
nos podemos fiar das súas 
capacidades, nin das súas 
intencións, porque no camiño 
municipal temos atopado falta de 

Publicaba a prensa, non fai 
moito, que o Ministerio de 
Defensa, recoñecera, desde que o 
seu titular, Pedro Morenés, 
tomase posesión do seu cargo, 
asinasen como mínimo un total de 
32 contratos cas empresas, das 
cales, o mesmo, fora conselleiro 
ata o ano 2009, e representante, 
ata ven entrado o ano 2011. 
 
Un interlocutor tan dotado para 
as negociacións, seguro que 
atopa boa sintonía co tema de 
alleamento das parcelas, seguro. 
El ten que agradecerlle a 
vostedes, seguir de Ministro  en 
funcións, pero nese camiño ao 
terreo que percorrer sen o 
salvaconducto do Partido 
Socialista. 
 
A título particular, señor Varela, 
teño que reconocerlle os esforzos, 
cara ao diálogo e o subministro 
de información. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Varela. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Xa o fixen non anterior Pleno e o 
reitero neste, pero goberno como 
no conxunto, como Marea, non 
podémonos fiar das súas 
capacidades, nin das súas 
intencións, porque no camiño 
municipal temos atopado falta de 
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respecto, deslealdade negociadora 
e incumprimento dos acordos 
acadados. 
 
Mentras non se restableza o 
respecto e a confianza non poden 
contar con noso voto favorable, en 
temas como este. Contarán neste 
caso coa nosa abstención. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Polo Grupo Popular, señor Martín 
Fernández Prado. 
 
Señor Fenández Prado 
 
Sí. 
 
Muchas gracias. 
 
Buenas tardes noches a todos. 
 
Quiero empezar adelantado el 
voto favorable del Grupo Popular 
a la Moción de la Marea. Pero es 
un voto favorable, pues, para que 
trabajen, para que se pongan a 
negociar, de verdad, para que 
intenten llegar a acuerdos, porque 
hasta ahora, lo único que vemos, 
cada vez que hay un tema que 
afecta a otra administración, es 
conflicto, poco diálogo y, pues, de 
verdad, que entrar con una 
voluntad poco conciliadora a estos 

respecto, deslealdade 
negociadora e incumprimento dos 
acordos acadados. 
 
Mentras non se restableza o 
respecto e a confianza non poden 
contar con noso voto favorable, 
en temas como este. Contarán 
neste caso coa nosa abstención. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Martín Fernández Prado. 
 
Señor Fenández Prado 
 
Si. 
 
Moitas grazas. 
 
Boas tardes noites a todos. 
 
Quero empezar adiantado o voto 
favorable do Grupo Popular á 
Moción da Marea. Pero é un voto 
favorable, pois, para que 
traballen, para que se poñan a 
negociar, de verdade, para que 
tenten chegar a acordos, porque 
ata agora, o único que vemos, 
cada vez que hai un tema que 
afecta a outra administración, é 
conflito, pouco diálogo e, pois, de 
verdade, que entrar cunha 
vontade pouco conciliadora a 
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acuerdos, es igual que sea 
Fomento, que el Puerto, que 
Defensa, que la Xunta, bronca con 
todos. Con los únicos que parece 
que se entienden es con 
Varoufakis. Parece que en griego, 
a lo mejor. 
 
Sinceramente, no creemos que 
amenazar a Defensa,  con temas 
de Patrimonio, sea la mejor forma 
de empezar una negociación. 
Sacar los tanques con los de 
Defensa, no creo que  sea lo que 
nos vaya a la mejor negociación. 
En cualquier caso, lo que también 
queremos pedirle, ya votando a 
favor, es que cumplan alguna 
moción. Ya no digo las que 
aprueba este Pleno, hoy .Tienen 
dos o tres que son buenos 
ejemplos, como la de anular ese 
adelanto del IBI, pero las propias 
que ustedes presentan, pues, que 
las cumplan, porque es un retahíla 
de mociones aprobadas por este 
Pleno que no se aprueban. Esta 
será una más, o perdón, que no se 
ejecutan.  
 
Tuvimos hace dos o tres meses la 
del Puerto. Estamos todavía 
esperando que nos trasladen 
alguna cosa. También se aprobó 
sin votos en contra, como parece 
que  se va a aprobar esta. Nos 
parece que lo que hay que hacer 
es empezar a concretar las 
mociones, porque ya está bien de 
fotos, grandilocuencias, viajes y 

estes acordos, é igual que sexa 
Fomento, que o Porto, que 
Defensa, que a Xunta, rifa con 
todos. Cos únicos que parece que 
se entenden é con Varoufakis. 
Parece que en grego, se cadra. 
 
 
Sinceramente, non cremos que 
ameazar a Defensa,  con temas de 
Patrimonio sexa a mellor forma 
de empezar unha negociación. 
Sacar os tanques cos de Defensa, 
non creo que  sexa o que nos vaia 
á mellor negociación. En 
calquera caso, o que tamén 
queremos pedirlle, xa votando a 
favor, é que cumpran algunha 
moción. Xa non digo as que 
aproba este Pleno, hoxe. Teñen 
dous ou tres que son bos 
exemplos, como a de anular ese 
adianto do IBI, pero as propias 
que vostedes presentan, pois, que 
as cumpran, porque é un retahíla 
de mocións aprobadas por este 
Pleno que non se aproban. Esta 
será unha máis, ou perdón, que 
non se executan.  
 
Tivemos fai dous ou tres meses a 
do Porto. Estamos aínda 
esperando que nos trasladen 
algunha cousa. Tamén se aprobou 
sen votos en contra, como parece 
que se vai a aprobar esta. 
Parécenos que o que hai que 
facer é empezar a concretar as 
mocións, porque xa está ben de 
fotos, grandilocuencias, viaxes e 
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cosas, pero lo que importa de 
verdad es cumplir esas emociones. 
Porque también, señor Alcalde, es 
una forma de mentir, decir, aquí, 
que los ciudadanos crean que se 
aprueba una cosa y, luego, no 
poner los medios para que se 
ejecuten las tres, cuatro, cinco 
docenas de  mociones que se han 
aprobado por este Pleno y que, si  
hace un chequeo, comprobará que 
son muy pocas las que  se han 
puesto, algún medio, el primer  
paso, para que se cumplan.  
 
 
Creemos que se puede hacer. 
Nosotros  hemos conseguido en el 
gobierno anterior, la cesión del 
edificio del Consulado, la (…) del 
antiguo Gobierno Militar, que es 
ahora un centro cívico para la  
Ciudad Vieja y creemos que se 
puede conseguir, si se negocia y 
se habla. Teníamos con Defensa 
ya unas primeras negociaciones 
para trasladar los campos de 
fútbol de la Torre a la parcela de 
automóviles, pues, ese sitio, como 
puede ser otro cualquiera, pero lo 
que creemos, es que  hay que 
hablar con las Administraciones y 
hay que buscar puntos de 
encuentro y de consenso. 
 
Señora Avia, las licencias fueron 
(…) para defender los intereses de 
La Coruña.  
 
Quiero contarle, la totalidad del 

cosas, pero o que importa de 
verdade é cumprir esas emocións. 
Porque tamén, señor alcalde, é 
unha forma de mentir, dicir, aquí, 
que os cidadáns crean que se 
aproba unha cousa e, logo, non 
poñer os medios para que se 
executen as tres, catro, cinco 
ducias de mocións  que se 
aprobaron por este Pleno e que, 
se  fai un recoñecemento, 
comprobará que son moi poucas 
as que  se puxeron, algún medio, 
el primer paso, para que se 
cumpran.  
 
Cremos que se pode facer. Nós  
conseguimos no goberno anterior, 
a cesión do edificio do 
Consulado, a (…) do antigo 
Goberno Militar, que é agora un 
centro cívico para a  Cidade Vella 
e cremos que se pode conseguir, 
se se negocia e fálase. Tiñamos 
con Defensa xa unhas primeiras 
negociacións para trasladar os 
campos de fútbol da Torre á 
parcela de automóbiles, pois, ese 
sitio, como pode ser outro 
calquera, pero o que cremos, é 
que  hai que falar coas 
Administracións e hai que buscar 
puntos de encontro e de consenso. 
 
 
Señora Avia, as licenzas foron 
(…) para defender os intereses da 
Coruña.  
 
Quero contarlle, a totalidade do 
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suelo estaba a nombre de Defensa, 
estaba a nombre de Defensa la 
Avenida del Metrosidero, la 
concesión que se hizo sobre ella. 
La Luís Seoane, el Rectorado. 
Todo estaba a nombre de Defensa. 
Para obtener suelos que 
estaban…,  para poder demoler el 
edificio que estaba construido 
encima de la muralla, también 
hubo que regularizar esa parcela, 
que también estaba a nombre de 
Defensa, y que estaba en el 
Convenio que nombró el PSOE 
que iba a ser cedida.  
 
A las veinte horas y once 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones  la señora Lendoiro 
Otero. 
 
Pero, además, y le digo,  me 
gustaría que esto no fuese sólo 
para el señor Varela, sino para el 
Concejal de Cultura que hizo 
algunas declaraciones, esta 
semana. La lista de defensa del  
Patrimonio, de lo que hizo el 
Gobierno anterior, es 
innumerable. Desde aprobar los 
primeros catálogos de verdad, 
para que dejen de perderse 
servicios, como esos que 
hablaban, hasta los temas como el 
primer plan de murallas, como la 
coraza del Orzán, la arqueta de los 
(…), Valparaíso. 
 
Presidencia 
 

chan estaba a nome de Defensa, 
estaba a nome de Defensa a 
Avenida do Metrosidero, a 
concesión que se fixo sobre ela. A 
Luís Seoane, o Reitorado. Todo 
estaba a nome de Defensa. Para 
obter chans que estaban…,  para 
poder demoler o edificio que 
estaba construído encima da 
muralla, tamén houbo que 
regularizar esa parcela, que 
tamén estaba a nome de Defensa, 
e que estaba no Convenio que 
nomeou o PSOE que ía ser 
cedida. 
 
Ás vinte horas e once minutos 
entra no Salón de Sesións  a 
señora Lendoiro Otero. 
 
 
Pero, ademais, e dígolle,  
gustaríame que isto non fose só 
para o señor Varela, senón para o 
Concelleiro de Cultura que fixo 
algunhas declaración, esta 
semana. A lista de defensa do  
Patrimonio, do que fixo o 
Goberno anterior, é innumerable.  
Desde aprobar os primeiros 
catálogos de verdade, para que 
deixen de perderse servizos, como 
eses que falaban, ata os temas 
como o primeiro plan de 
murallas, como a coraza do 
Orzán, a arqueta dos (…), 
Valparaíso. 
 
Presidencia 
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Remate, señor Fernández. 
 
Señor Fernández Prado 
 
El año pasado decían los 
arqueólogos que no se recordaba 
en la historia de Galicia, una 
ciudad que tuvieran siete puntos 
arqueológicos abiertos, a la vez, 
porque estaban investigando siete 
puntos arqueológicos. La lista 
llevaría todo el Pleno. En 
cualquier caso, nos van a tener no 
sólo en la defensa de ese 
patrimonio, nos van a tener en la 
defensa de los intereses de la 
ciudad. Lo que le pedimos  es que 
concreten, es que trabajen y 
cumplan las mociones que 
aprueban en este Pleno. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moi ben.  
 
Moitas grazas, señor Fernández. 
Procedemos a votar a moción. 
 
Votación de la segunda moción 
del Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica (MA) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la moción 
número dos presentada por el 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica, produciéndose el 
siguiente resultado: 

Remate, señor Fernández. 
 
Señor Fernández Prado 
 
O ano pasado dicían os 
arqueólogos que non se lembraba 
na historia de Galicia, unha 
cidade que tivesen sete puntos 
arqueolóxicos abertos, á vez, 
porque estaban a investigar sete 
puntos arqueolóxicos. A lista 
levaría todo o Pleno. En calquera 
caso, vannos ter non só na 
defensa dese patrimonio, vannos 
ter na defensa dos intereses da 
cidade. O que lle pedimos  é que 
concreten, é que traballen e 
cumpran as mocións que aproban 
neste Pleno. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben.  
 
Moitas grazas, señor Fernández. 
Procedemos a votar a moción. 
 
Votación da segunda moción do 
Grupo Municipal da Marea 
Atlántica (MA) 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a moción 
número dúas presentada polo 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica, producíndose o 
seguinte resultado: 



 
 
 
 
 
 
 

- 205 - 
 

 
 

Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (1 voto). 
 
Se contabiliza la abstención de 
Dª Maria del Mar Barcón 
Sánchez 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. 
 
50 – Venta por parte del 
Ministerio de Defensa de 
parcelas del PERI de la 
Maestranza. 
 
Primero.-Instar al Ministerio de 
Defensa a la renuncia y archivo 
del expediente de licitación en 
curso. 
 
Segundo.-Demandar del 
Ministerio y gobierno municipal 
la negociación bilateral con el 
objetivo de adquisición/cesión por 
el ayuntamiento de las parcelas 

Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (8 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) 
(5 abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (1 voto). 
 
Contabilízase a abstención de Dª 
Maria do Mar Barcón Sánchez 
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. 
 
 
50 - Venda por parte do 
Ministerio de Defensa de 
parcelas do PERI dá 
Maestranza. 
 
Primeiro.-Instar ao Ministerio de 
Defensa á renuncia e arquivo do 
expediente de licitación en curso. 
 
 
Segundo.-Demandar do 
Ministerio e goberno municipal a 
negociación bilateral co obxectivo 
de adquisición/cesión polo 
concello das parcelas para su 
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para su puesta en valor como 
espacio de titularidad y uso 
público municipal asociado al 
patrimonio histórico de la ciudad 
de A Coruña. 
 
Tercero.-Se faculta al alcalde-
presidente a la ejecución del 
presente acuerdo, del cual se dará 
traslado al Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento de 
la Defensa, del Ministerio de 
Defensa. 
 
Presidencia 
 
Finalmente moción conxunta de 
Marea, Partido Socialista e 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas.  
 
Moción solicitada pola Plataforma 
Galega polo dereito ao aborto da 
Coruña. 
 
Proceda a ler a parte expositiva da 
sentenza. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Os acordos? 
 
Presidencia 
 
Claro. 
 
Moción conjunta presentada 
por los Grupos Municipales de 
Marea Atlántica (MA), Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) y 

posta en valor como espazo de 
titularidade e uso público 
municipal asociado ao patrimonio 
histórico da cidade da Coruña. 
 
 
Terceiro.-Facúltase ao alcalde-
presidente á execución do 
presente acordo, do cal darase 
traslado ao Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa, do Ministerio de 
Defensa. 
 
Presidencia 
 
Finalmente moción conxunta de 
Marea, Partido Socialista e 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas.  
 
Moción solicitada pola 
Plataforma Galega polo dereito 
ao aborto da Coruña. 
 
Proceda a ler a parte expositiva 
da sentenza. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Os acordos? 
 
Presidencia 
 
Claro. 
 
Moción conxunta presentada 
polos Grupos Municipais de 
Marea Atlántica (MA), Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) e 
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Bloque Nacionalista Galego- 
Asembleas Abertas(BNG-AA) 
solicitada pola Plataforma 
Galega polo dereito ao Aborto 
da Coruña. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
1º.Instar ao SERGAS á apertura 
dunha investigación respecto de 
cal foi a atención prestada ás 
mulleres que precisaron dun 
aborto de máis de 14 semanas por 
causas médicas, tanto aquelas que 
tiveron o expulsivo (parto) na 
habitación de ingreso, como as 
que foron derivadas a un centro 
privado de Madrid. 
 
A las veinte horas y trece 
minutos se ausentan del Salón 
de Sesiones las señoras Padín 
Fernández y Lendoiro Otero y 
entra la Señora Barcón 
Sánchez. 
 
2º. Demandamos que as mulleres 
dispoñan dunha atención axeitada 
tal e como recollen os protocolos 
internacionais, garantindo a 
mesma atención que nun parto 
(indución, expulsivon e a atención 
posterior en sala axeitada, con 
posibilidade de anestesia epidural 
e atención por parte de 
profesionais de xinecoloxía e 
matrona), incluído o apoio 
emocional á muller durante todo o 
proceso, tendo en conta as súas 
necesidades, inquedanzas e 

Bloque Nacionalista Galego- 
Asembleas Abertas(BNG-AA) 
solicitada pola Plataforma 
Galega polo dereito ao Aborto dá 
Coruña. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
1º.Instar ao SERGAS á apertura 
dunha investigación respecto de 
cal foi a atención prestada ás 
mulleres que precisaron dun 
aborto de máis de 14 semanas por 
causas médicas, tanto aquelas 
que tiveron o expulsivo (parto) na 
habitación de ingreso, como as 
que foron derivadas a un centro 
privado de Madrid. 
 
Ás vinte horas e trece minutos 
auséntanse do Salón de Sesións a 
señoras Padín Fernández e 
Lendoiro Otero e entra a Señora 
Barcón Sánchez.. 
 
 
2º. Demandamos que as mulleres 
dispoñan dunha atención axeitada 
tal e como recollen os protocolos 
internacionais, garantindo a 
mesma atención que nun parto 
(indución, expulsivo e a atención 
posterior en sala axeitada, con 
posibilidade de anestesia epidural 
e atención por parte de 
profesionais de xinecoloxía e 
matrona), incluído o apoio 
emocional á muller durante todo 
o proceso, tendo en conta as súas 
necesidades, inquedanzas e 
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desexos para poder abordar de 
xeito integral a súa saúde física e 
psíquica. 
 
3º. Esiximos ao SERGAS que 
dote aos concellos da área 
sanitaria da Coruña afectados (A 
Laracha, Abegondo, Aranga, 
Arteixo, Bergondo, Betanzos, 
Cabanas, Camariñas, Carballo, 
Cee, Cerceda, Coirós, Corcubión, 
Coristanco, Culleredo, Curtis, 
Dumbría, Fisterra, Irixoa, 
Malpica, Miño, Muxía, Oza-
Cesuras, Paderne, Ponteceso, 
Sobrado dos Monxes, Vilarmaior, 
Vilasantar, Vimianzo e Zas) de 
profesional de xinecoloxía no 
Centro de Orientación Familiar, 
dado que dende xaneiro de 2013 
non se cubre a praza do COF do 
Ventorrillo,  para garantir a 
atención dos dereitos sexuais e 
reprodutivos das mulleres destes 
trinta concellos que produce unha 
sobrecarga de traballo no COF de 
Orillamar sen incremento de 
recursos nin de persoal para 
garantir unha atención en 
condicións. 
 
 
4º. Instar a creación de dous 
centros de referencia no país para 
a atención da Interrupción 
Voluntaria do Embarazo (IVE), 
un na zona norte e outro da zona 
sur, con persoal sanitario 
especializado, co obxecto de 
garantir a execución dos 

desexos para poder abordar de 
xeito integral a súa saúde física e 
psíquica. 
 
3º. Esiximos ao SERGAS que dote 
aos concellos da área sanitaria 
da Coruña afectados (A Laracha, 
Abegondo, Aranga, Arteixo, 
Bergondo, Betanzos, Cabanas, 
Camariñas, Carballo, Cee, 
Cerceda, Coirós, Corcubión, 
Coristanco, Culleredo, Curtis, 
Dumbría, Fisterra, Irixoa, 
Malpica, Miño, Muxía, Oza-
Cesuras, Paderne, Ponteceso, 
Sobrado dos Monxes, Vilarmaior, 
Vilasantar, Vimianzo e Zas) de 
profesional de xinecoloxía no 
Centro de Orientación Familiar 
de referencia (dado que dende 
xaneiro de 2013 non se cubre a 
praza do COF do Ventorrillo), 
para garantir a atención dos 
dereitos sexuais e reprodutivos 
das mulleres destes trinta 
concellos que produce unha 
sobrecarga de traballo no COF 
de Orillamar sen incremento de 
recursos nin de persoal para 
garantir unha atención en 
condicións. 
 
4º. Instar a creación de dous 
centros de referencia no país para 
a atención da Interrupción 
Voluntaria do Embarazo (IVE), 
un na zona norte e outro da zona 
sur, con persoal sanitario 
especializado, co obxecto de 
garantir a execución dos 
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protocolos internacionais sobre os 
“Dereitos Sexuais e 
Reprodutivos” -recoñecidos como 
dereitos humanos- na rede pública 
de saúde galega. 
 
5º. Garantir que as mulleres van 
ter unha atención integral do 
aborto nos hospitais públicos sen 
que o seu dereito estea 
subordinado a criterios 
ideolóxicos como o da obxección 
de conciencia. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. Dado que é unha 
moción conxunta, pois, vamos a 
proceder a seguir a orde ordinaria 
de defensa dos puntos. Así que,  
ten a palabra, dona Avia Veira. 
 
 
Pero bueno, conxunta, polo 
menos, de tres Grupos. Sen 
ningún problema, pois, señora 
Fraga, proceda á defensa da 
moción, por favor. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Ben.  
 
Bueno, en primeiro lugar, me 
gustaría que, tamén, poñer de 
manifesto, que me parece unha 
falta de respecto o que fixeron na 
anterior moción, na que, nin 

protocolos internacionais sobre 
os “Dereitos Sexuais e 
Reprodutivos” - recoñecidos 
como dereitos humanos – na rede 
pública de saúde galega. 
 
5º. Garantir que as mulleres van 
ter unha atención integral do 
aborto nos hospitais públicos sen 
que o seu dereito estea 
subordinado a criterios 
ideolóxicos como o da obxección 
de conciencia. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. Dado que é unha 
moción conxunta, pois, imos 
proceder a seguir a orde 
ordinaria de defensa dos puntos. 
Así que, ten a palabra, dona Avia 
Veira. 
 
Pero bo, conxunta, polo menos, 
de tres Grupos. Sen ningún 
problema, pois, señora Fraga, 
proceda á defensa da moción, por 
favor. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Ben.  
 
Bo, en primeiro lugar, gustaríame 
que, tamén, poñer de manifesto, 
que me parece unha falta de 
respecto o que fixeron na anterior 
moción, na que, nin sequera, 
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sequera, tiveron a ben  a 
darexplicacións sobre a súa 
abstención, cando é unha moción 
presentada a petición dunha 
entidade do Terceiro Sector, iso 
que tanto defenden, pero parece 
que sólo selectivamente, pero que 
ademais temos nas das gradas, 
hoxe, do Pleno, unha moción de 
CUAC, que decidiron non dar 
explicacións da súa abstención, 
que me parece unha falta de 
respecto. 
 
Respecto á moción que nos ocupa, 
deixar  claro, que, bueno, que 
unha moción presentada pola 
Plataforma Galega polo dereito ao 
aborto da Coruña, que presentou 
en data 20 de xuño de 2015, 
entregou no Rexistro do CHUAC 
escritos dirixidos ao xerente do 
Complexo, ás directoras médicas 
de enfermería, no que se 
describiría como debía de ser a 
atención ás mulleres que teñen un 
aborto no segundo trimestre de 
estación, segundo os protocolos 
internacionais. Non se estaban a 
cumprir os mínimos que marcaban 
eses protocolos, polo que se 
instaba ás autoridades a tomar 
medidas oportunas para garantir 
esa atención integral de calidade 
ás mulleres nun aborto (…), nun 
aborto no segundo trimestre do 
seu embarazo. Despois, de moito 
tempo, casi sete meses, non se 
obtivo resposta por parte da 
Administración e se fixo esta 

tiveron a ben  a dar explicacións 
sobre a súa abstención, cando é 
unha moción presentada a 
petición dunha entidade do 
Terceiro Sector, iso que tanto 
defenden, pero parece que só 
selectivamente, pero que ademais 
temos nas das bancadas, hoxe, do 
Pleno, unha moción de CUAC, 
que decidiron non dar 
explicacións da súa abstención, 
que me parece unha falta de 
respecto. 
 
Respecto á moción que nos ocupa, 
deixar  claro, que, bo, que unha 
moción presentada pola 
Plataforma Galega polo dereito 
ao aborto da Coruña, que 
presentou en data 20 de xuño de 
2015, entregou non Rexistro do 
CHUAC escritos dirixidos ao 
xerente do Complexo, ás 
directoras médicas de enfermería, 
no que se describiría como debía 
de ser a atención ás mulleres que 
teñen un aborto no segundo 
trimestre de estación, segundo os 
protocolos internacionais. Non 
estábanse a cumprir os mínimos 
que marcaban eses protocolos, 
polo que se instaba ás 
autoridades a tomar medidas 
oportunas para garantir esa 
atención integral de calidade ás 
mulleres nun aborto (…), nun 
aborto no segundo trimestre do 
seu embarazo. Despois, de moito 
tempo, case sete meses, non se 
obtivo resposta por parte da 
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denuncia pública que saiu nos 
medios, para a que tivemos o 
coñecemento e escoitaron 
vostedes, e se escoitaron nos 
medios de comunicación a 
situación nas que están abortando 
as mulleres nos centros 
hospitalarios, non só da Coruña, 
senón de toda Galicia. 
 
 
Responde todo isto ás políticas do 
Partido Popular, non só de 
recortes, senón  tamén, cremos, 
que ten unha cuestión ideolóxica 
de fondo, como todo o que ten que  
ver cos dereitos sexuais e 
reprodutivos das mulleres. De aí 
que non quixesmos, nin sequera, 
tentar presentar a moción 
conxuntamente, xa que cremos 
que son vostedes os responsables 
de todo isto. Así se reflexa tamén, 
na actividad e co COF de 
Orillamar, que é tamén, parte, de 
xestión municipal, que 
actualmente non pode realizar, por 
non ter Xine no Ventorrillo, desde 
2013. No COF do Orillamar non 
se realizan as revisións xerais que 
se realizaban, por exemplo, cando 
se realizaba a revisión do método 
anticonceptivo, co cual perderon 
as mulleres, non só da Coruña, 
senón de todos estes trinta 
concellos, esa atención 
xinecolóxica.  
 
 
E supresión das tardes xoves, polo 

Administración e se fixo esta 
denuncia pública que saiu nos 
medios, para a que tivemos o 
coñecemento e escoitaron 
vostedes, e se escoitaron nos 
medios de comunicación a 
situación nas que están a abortar 
as mulleres nos centros 
hospitalarios, non só da Coruña, 
senón de toda Galicia. 
 
Responde todo isto ás políticas do 
Partido Popular, non só de 
recortes, senón  tamén, cremos, 
que ten unha cuestión ideolóxica 
de fondo, como todo o que ten que  
ver cos dereitos sexuais e 
reprodutivos das mulleres. De aí 
que non quixesmos, nin sequera, 
tentar presentar a moción 
conxuntamente, xa que cremos 
que son vostedes os responsables 
de todo isto. Así se reflicte tamén, 
na actividade e co COF de 
Orillamar, que é tamén, parte, de 
xestión municipal, que 
actualmente non pode realizar, 
por non ter Xine no Ventorrillo, 
desde 2013. No COF do 
Orillamar non se realizan as 
revisións xerais que se 
realizaban, por exemplo, cando 
realizábase a revisión do método 
anticonceptivo, co cal perderon as 
mulleres, non só da Coruña, 
senón de todos estes trinta 
concellos, esa atención 
xinecolóxica.  
 
E supresión das tardes xoves, 
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cal, os xovénes e as xovénes da 
cidade, non teñen… Perderon 
bastante capacidade de acceso á 
información e saúde sexual e 
reprodutiva. E bueno, un pouco 
por todos estes motivos, queremos 
pedir o apoyo para esta moción. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Fraga.  
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Como dicía a señora Fraga, 
efectivamente, nos medios de 
comunicación, grazas a 
mobilización, precisamente á 
denuncia da Plataforma Galega 
polo dereito ao aborto… 
 
A las veinte horas y diecisiete 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Díaz Grandío. 
 
… da Coruña, pois, escoitamos 
testemuñas como a seguinte: 
 
“Puxen a cuña no baño e de pé 
parín.  
 
E moi violento, inhumano. Ia por 
una revisión rutinaria, dixerome 
que non se escoitaba, pediron 
outro doppler, baixáronme a facer 
unha ecografía, dixéronme que se 

polo cal, os xovénes e as xovénes 
da cidade, non teñen… Perderon 
bastante capacidade de acceso á 
información e saúde sexual e 
reprodutiva. E bo, un pouco por 
todos estes motivos, queremos 
pedir o apoio para esta moción. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Fraga.  
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Como dicía a señora Fraga, 
efectivamente, nos medios de 
comunicación, grazas a 
mobilización, precisamente á 
denuncia da Plataforma Galega 
polo dereito ao aborto… 
 
Ás vinte horas e dezasete minutos 
auséntase do Salón de Sesións o 
señor Díaz Grandío. 
 
…da Coruña, pois, escoitamos 
testemuñas como a seguinte: 
 
“Puxen a cuña no baño e de pé 
parín.  
 
E moi violento, inhumano. Ia por 
unha revisión rutineira, dixerome 
que non se escoitaba, pediron 
outro doppler, baixáronme a 
facer unha ecografía, dixéronme 
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quería fose a urxencias, a ver que 
me dicían alí. Soa no meu coche, 
era unha revisión rutinaria. Eu 
sentíame ben.  En urxencias 
confirmaronmo, inician o proceso 
de inducción ao parto, non che 
dan tempo, o único que che poñen 
é unha morea de papeis diante 
para asinar. Pasaronme a unha 
habitación chea de mulleres 
embarazadas que estaban a 
preparar o seu plan de parto e 
unha nai recén parida.  
 
Coido que no andar de ciruxía 
xinecolóxica, que unha muller a 
querían operar de cancro de mama 
o día seguinte. Non tes 
intimidade. Deronme dúas pílulas 
cada catro horas. Dixeronme, pon 
as pílulas o máis dentro que 
poidas. Déronme unha cuña de 
orinar e dixeronme que cando 
expulsase o feto que avisase. 
Dixollo unha fermeira máis unha 
auxiliar. Non viu ao xinecólogo 
nin a xinecóloga para nada. 
 
Por volta das 12 da noite, puxen a 
cuña no banco e de pé parín. Saín 
do baño e aviseinas. Tardaron 
cinco minutos, puxeron unhas 
luvas, colleronon e meteronno nun 
bote. Cada catro horas, máis 
pílulas. Pensei que me desangraba 
e preguntaba. Isto é normal? Mais. 
ninguén dicía nada. Pensei que me 
ia deixar morrer. O día seguinte, 
deronme a alta” 
 

que se quería fose a urxencias, a 
ver que me dicían alí. Soa no meu 
coche, era unha revisión 
rutineira. Eu sentíame ben.  En 
urxencias confirmaronmo, inician 
o proceso de indución ao parto, 
non che dan tempo, o único que 
che poñen é unha morea de 
papeis diante para asinar. 
Pasaronme a unha habitación 
chea de mulleres embarazadas 
que estaban a preparar o seu plan 
de parto e unha nai recén parida.  
 
Coido que no andar de ciruxía 
xinecolóxica, que unha muller a 
querían operar de cancro de 
mama o día seguinte. Non tes 
intimidade. Deronme dúas pílulas 
cada catro horas. Dixeronme, pon 
as pílulas o máis dentro que 
poidas. Déronme unha cuña de 
ouriñar e dixeronme que cando 
expulsase o feto que avisase. 
Dixollo unha fermeira máis unha 
auxiliar. Non viu ao xinecólogo 
nin a xinecóloga para nada. 
 
Por volta das 12 da noite, puxen a 
cuña no banco e de pé parín. Saín 
do baño e aviseinas. Tardaron 
cinco minutos, puxeron unhas 
luvas, colleronon e meteronno 
nun bote. Cada catro horas, máis 
pílulas. Pensei que me 
desangraba e preguntaba. Isto é 
normal? Mais. ninguén dicía 
nada. Pensei que me ia deixar 
morrer. Odía seguinte, deronme a 
alta” 
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Ao transcorrer os días e as 
semanas, vin que iso non é 
normal, que é unha barbaridade. 
Non é humano, referíanse a min 
coma a do aborto ou a do legrado. 
Nen sequera tiña nome para eles. 
A desinformación é total, Galiza 
no século XXI. 
 
A las veinte horas y diecinueve 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Padín 
Fernández. 
 
Testemuñas veraces que destapan 
unha barbaridade, que estas  
testemuñas, que estas palabras 
durísimas servan para que 
ningunha outra muller volva a 
sufrir iso soa, coa falta de 
humanidade por parte, sobre todo, 
da xerencia e das dirección de 
enfermería e mediciña do 
CHUAC, que non atenderon as 
demandas da Plataforma Galega  
do dereito ao Aborto da Coruña.  
 
Demandamos, só, única e 
exclusivamente, algo tan 
complicado como que se trate con 
humanidade a estas mulleres  e 
que se cumpran os protocolos 
internacionais. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas señora Veira. 
 

Ao transcorrer os días e as 
semanas, vin que iso non é 
normal, que é unha barbaridade. 
Non é humano, referíanse a min 
coma a do aborto ou a do 
legrado. Nen sequera tiña nome 
para eles. A desinformación é 
total, Galiza no século XXI. 
 
Ás viente horas e dezanove 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Padín 
Fernández. 
 
Testemuñas veraces que destapan 
unha barbaridade, que estas 
testemuñas,  que estas palabras 
durísimas servan para que 
ningunha outra muller volva a 
sufrir iso soa, coa falta de 
humanidade por parte, sobre 
todo, da xerencia e das dirección 
de enfermería e mediciña do 
CHUAC, que non atenderon as 
demandas da Plataforma Galega  
do dereito ao Aborto da Coruña.  
 
Demandamos, só, única e 
exclusivamente, algo tan 
complicado como que se trate con 
humanidade a estas mulleres  e 
que se cumpran os protocolos 
internacionais. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas señora Veira. 
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Polo Grupo Socialista. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias. 
 
Después de lo que acaba de leer la 
Concejala Avia Veira, es difícil 
argumentar más, que no sea el 
propio testimonio de una de estas 
mujeres y, como esta mujer, hay 
más. 
 
Y la cuestión es ¿Dónde está el 
Partido Popular, dónde está el 
Conselleiro de Sanidad al que se 
le pidió una comparecencia… 
 
 
A las veinte horas y veinte 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Díaz Grandío. 
 
… en el Parlamento Gallego y que 
todavía no ha dado respuesta, más 
allá de las notas de prensa que 
mandan los gabinetes de 
comunicación del SERGAS? 
 
Es absolutamente lamentable que 
esto pase, efectivamente, en la 
Galicia del siglo XXI, en el 
Materno Infantil de A Coruña y en 
Ferrol. No sé si pasa en otros 
hospitales gallegos. No sé si es 
por acción o por omisión, pero, 
desde luego, sí sé que quien es el 
último responsable, y es, el 
Conselleiro de Sanidad y el 
Presidente de la Xunta de Galicia, 

Polo Grupo Socialista. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas. 
 
Despois do que acaba de ler a 
Concelleira Avia Veira, é difícil 
argumentar máis, que non sexa o 
propio testemuño dunha destas 
mulleres e, como esta muller, hai 
máis. 
 
E a cuestión é, onde está o 
Partido Popular, onde está o 
Conselleiro de Sanidade ao que 
se lle pediu unha 
comparecencia… 
 
Ás vinte horas e vinte minutos 
entra no Salón de Sesións o 
señor Díaz Grandío. 
 
…no Parlamento Galego e que 
aínda non deu resposta, máis aló 
das notas de prensa que mandan 
os gabinetes de comunicación do 
SERGAS? 
 
É absolutamente lamentable que 
isto pase, efectivamente, na 
Galicia do século XXI, no 
Materno Infantil da Coruña e en 
Ferrol. Non sei se pasa noutros 
hospitais galegos. Non sei se é 
por acción ou por omisión, pero, 
desde logo, si sei que quen é o 
último responsable, e é, o 
Conselleiro de Sanidade e o 
Presidente da Xunta de Galicia, 
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que es quien tiene competencias 
en esto.  
 
Solamente con que pase una vez, 
solamente con que se denuncie  
una vez, quien tiene 
responsabilidades y la capacidad 
para ejecutar determinadas 
decisiones, tiene que hacerlo y 
quien no lo hace y quien calla, con 
su silencio y con la omisión, es 
tan responsable, como en ese 
caso, el médico, la matrona o el 
jefe de servicio que lo hace. 
 
Desde el año 2011 hasta el año 
2015, 169 mujeres fueron 
remitidas por el COF de 
Orillamar, 81 al CHUAC, 71 a 
Madrid, ya que les dan la opción 
en Madrid de parir ese feto que 
tiene malformaciones, parirlo con 
epidural y no como un animal, 
como se hace en el Materno 
Infantil, teniendo en cuenta, que 
muchas de ellas, por razones 
familiares y por razones 
económicas, no pueden 
desplazarse a la capital, ya que a 
sus acompañantes no se les va 
sufragar, desde luego, los gastos. 
 
Y el 12,75 % de esas mujeres que 
han sido atendidas en el COF, 
después, han tenido 
complicaciones psicológicas y 
nadie hace absolutamente nada. 
Pero qué les vamos a decir a 
ustedes, que gobiernan en la 
Xunta de Galicia, cuando ustedes 

que é quen ten competencias 
nisto.  
 
Soamente con que pase unha vez, 
soamente con que se denuncie  
unha vez, quen ten 
responsabilidades e a capacidade 
para executar determinadas 
decisión, ten que facelo e quen 
non o fai e quen cala, co seu 
silencio e coa omisión, é tan 
responsable, como nese caso, o 
médico, a matrona ou o xefe de 
servizo que o fai. 
 
Desde o ano 2011 ata o ano 2015, 
169 mulleres foron remitidas polo 
COF de Orillamar, 81 ao 
CHUAC, 71 a Madrid, xa que lles 
dan a opción en Madrid de parir 
ese feto que ten malformacións, 
parilo con epidural e non como 
un animal, como se fai no 
Materno Infantil, tendo en conta, 
que moitas delas, por razóns 
familiares e por razóns 
económicas, non poden 
desprazarse á capital, xa que aos 
seus acompañantes non se lles vai 
sufragar, desde logo, os gastos. 
 
 
E o 12,75 % desas mulleres que 
foron atendidas no COF, despois, 
tiveron complicacións 
psicolóxicas e ninguén fai 
absolutamente nada. Pero que 
lles imos a dicir a vostedes, que 
gobernan na Xunta de Galicia, 
cando vostedes foron 
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han sido demoledores con una  
Ley del aborto, cuando no ha 
habido, ni una sola voz crítica en 
el Partido Popular. Cuando se 
busca en hemeroteca, 
efectivamente hubo tres diputados 
que pidieron hacer uso de la 
conciencia, y yo pensaba que eran 
tres diputados para votar en 
contra, en un primer momento, del 
anteproyecto y después de la 
última de las modificaciones que 
hacen, y no, porque les parecía 
poco, la última de las reformas 
que ustedes hacían, cuando 
limitaban los derechos  de las 
mujeres, de 16 a 18 años. 
 
Si nosotros hacemos un repaso de 
lo que han sido las leyes en este 
país, que han dado derechos y que 
han dado dignidad a las personas, 
¿dónde ha estado el Partido 
Popular? Con el aborto ya 
podemos ir a la historia. La 
primera Lley del aborto que se 
hace en este país, se hace en la II 
República en el año 1937, por un 
gobierno, en aquel momento, 
dirigido por un socialista, Largo 
Caballero y por una Ministra que 
era Federica Montseny que 
después, evidentemente, con el 
franquismo se deroga. 
 
Y en el año 2012, nada más llegar, 
el Ministro Rúíz Gallardón quiere 
llevarnos a algo que los Jueces 
para la Democracia dicen que es 
una situación absolutamente 

demoledores cunha  Lei do 
aborto, cando non houbo, nin 
unha soa voz crítica no Partido 
Popular. Cando se busca en 
hemeroteca, efectivamente houbo 
tres deputados que pediron facer 
uso da conciencia, e eu pensaba 
que eran tres deputados para 
votar en contra, nun primeiro 
momento, do anteproxecto e 
despois da última das 
modificacións que fan, e non, 
porque lles parecía pouco, a 
última das reformas que vostedes 
facían, cando limitaban os 
dereitos  das mulleres, de 16 a 18 
anos. 
 
Se nós facemos un repaso do que 
foron as leis neste país, que deron 
dereitos e que deron dignidade ás 
persoas, onde estivo o Partido 
Popular? Co aborto xa podemos 
ir á historia. A primeira Lei do 
aborto que se fai neste país, faise 
na II República no ano 1937, por 
un goberno, naquel momento, 
dirixido por un socialista, Largo 
Caballero e por unha Ministra 
que era Federica Montseny, que 
despois, evidentemente, co 
franquismo derrógase. 
 
 
 
E no ano 2012, nada máis chegar, 
o Ministro Rúíz Gallardón quere 
levarnos a algo que os Xuíces 
para a Democracia din que é 
unha situación absolutamente 
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preconstitucional, donde se 
vulneran los derechos de las 
mujeres, que tenemos a decidir. 
 
Y ustedes no hacen absolutamente 
nada, con una voz crítica dentro 
de su Partido, ni una sola mujer 
que levante la voz de lo que está 
pasando. Están todas ustedes de 
acuerdo con todo lo que están 
haciendo en las direcciones de su 
Partido. Yo entiendo lo que es   la 
disciplina de Partido, también 
entiendo lo  que es   la 
discrepancia con las directrices, 
cuando atenta contra derechos 
básicos, y no nos digan ahora que 
no se les   pide a ustedes   el 
apoyo,… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, por 
favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
…porque pedir el apoyo pasa por 
reconocer derechos y por seguir 
avanzando, en lo que es  un 
derecho de todas las mujeres a 
decidir, por esa Ley de plazos que 
ustedes quisieron derogar, y por 
muchas cosas más. No han estado 
en una sola  Ley, desde la Ley del 
divorcio, desde el año 1988, que 
ustedes votaron en contra pero 
que utilizaron después, pasando 
por la Ley homosexual y después 
con la Ley del aborto. Non han 

preconstitucional, onde se 
vulneran os dereitos das mulleres, 
que temos a decidir. 
 
E vostedes non fan absolutamente 
nada, cunha voz crítica dentro do 
seu Partido, nin unha soa muller 
que levante a voz do que está a 
pasar. Están todas vostedes de 
acordo con todo o que están a 
facer nas direccións do seu 
Partido. Eu entendo o que é   a 
disciplina de Partido, tamén 
entendo o  que é   a discrepancia 
coas directrices, cando atenta 
contra dereitos básicos, e non nos 
digan agora que non se lles   pide 
a vostedes   o apoio,… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Neira, 
por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
…porque pedir o apoio pasa por 
recoñecer dereitos e por seguir 
avanzando, no que é  un dereito 
de todas as mulleres a decidir, 
por esa Lei de prazos que 
vostedes quixeron derogar, e por 
moitas cousas máis. Non 
estiveron nunha soa  Lei, desde a 
Lei do divorcio, desde o ano 
1988, que vostedes votaron en 
contra pero que utilizaron 
despois, pasando pola Lei 
homosexual e despois coa Lei do 
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estado, ni una sola vez, a favor de 
los derechos que otros 
aprobábamos. 
 
Eso sí, para ejercerlos, 
obviamente, como todo el mundo 
sí. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Neira. 
 
Polo Grupo Popular, señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bueno, antes de nada, decir que es 
una moción presentada no 
conjuntamente, sino por tres 
Grupos y no es que no hayamos 
negociado, es que nos enteramos 
cuando estaba presentada en el 
Registro, eso ya para empezar, 
firmada por tres Grupos, que 
algunos Concejales… 
 
 
A las veinte horas y veinticinco 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Mourelo 
Barreiro. 
 
… pensaban que era unánime. 
Fíjese lo que le digo. 
 
Pero bueno, muestra el caos. Hoy 
convocan una Junta de Gobierno, 
a las tres y ocho minutos y a las 
diecisiete y doce, dos horas, 

Aborto. Non estiveron, nin unha 
soa vez, a favor dos dereitos que 
outros aprobabamos. 
 
Iso si, para exercelos, 
obviamente, como todo o mundo 
si. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
 
Polo Grupo Popular, señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bo, antes de nada, dicir que é 
unha moción presentada non 
conxuntamente, senón por tres 
Grupos e non é que non 
negociásemos, é que nos 
decatamos cando estaba 
presentada no Rexistro, iso xa 
para empezar, asinada por tres 
Grupos, que algúns 
Concelleiros… 
 
Ás vinte horas e vinte e cinco 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Mourelo 
Barreiro. 
 
…pensaban que era unánime. 
Fixese o que lle digo. 
 
Pero bo, mostra o caos. Hoxe 
convocan unha Xunta de 
Goberno, ás tres e oito minutos e 
ás dezasete e doce, dúas horas, 
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exactamente después, la 
desconvocan. O sea, esto es lo que 
pasa aquí. Pero bueno… 
 
Evidentemente la atención a las 
mujeres que realizan 
interrupciones voluntarias del 
embarazo, en los Centros del 
Sergas, sigue  unos protocolos, y 
en los casos en que no los sigan 
como no… Si hay algún caso 
denunciado en el que no se hayan 
seguido, hay que denunciarlos y, 
de hecho, el SERGAS está 
investigando. Lo que pasa, que 
esos son temas muy delicados, 
que tienen que seguir su proceso y 
que sacarán sus conclusiones y de 
esas investigaciones tendrán que 
dar respuesta de los resultados. 
Como es lógico. 
 
En la atención a esta pacientes 
intervienen facultativos, 
especialistas en obstetricia y 
ginecología, personal de 
enfermería y auxiliares de clínica. 
El objetivo principal de todos los 
sanitarios que acompañan a las 
pacientes que tienen que pasar por 
esta situación, es su confort y 
bienestar, como no podría ser de 
otra manera. Tanto físico como 
emocional.  
 
Lo que me gustaría es, a estos 
médicos y enfermeras, a los que 
ustedes están cuestionando, 
porque están generalizando, 
porque aquí  se está 

exactamente despois, 
desconvócana. Ou sexa, isto é o 
que pasa aquí. Pero bo… 
 
Evidentemente a atención ás 
mulleres que realizan 
interrupcións voluntarias do 
embarazo, nos Centros do Sergas, 
segue  uns protocolos, e nos casos 
en que non os sigan como non… 
Se hai algún caso denunciado no 
que non se seguiron, hai que 
denuncialos e, de feito, o SERGAS 
está a investigar. O que pasa, que 
eses son temas moi delicados, que 
teñen que seguir o seu proceso e 
que sacarán as súas conclusións e 
desas investigacións terán que 
dar resposta dos resultados. 
Como é lóxico. 
 
 
Na atención a esta pacientes 
interveñen facultativos, 
especialistas en obstetricia e 
ginecología, persoal de 
enfermería e auxiliares de clínica. 
O obxectivo principal de todos os 
sanitarios que acompañan ás 
pacientes que teñen que pasar por 
esta situación, é o seu confort e 
benestar, como non podería ser 
doutra maneira. Tanto físico 
como emocional.  
 
O que me gustaría é, a estes 
médicos e enfermeiras, aos que 
vostedes están a cuestionar, 
porque están a xeneralizar, 
porque aquí  estase 
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generalizando... Me gustaría leer 
el comunicado de prensa a raíz de 
las informaciones difundidas en 
diversos medios de comunicación, 
en relación con este tema. El 
equipo de enfermería de la Unidad 
de Ginecología del Hospital 
Materno Infantil Santa Teresa ha 
hecho este comunicado, 
públicamente en los siguientes 
aspectos: 
 
1. Que el equipo de enfermería de 
la Unidad de Ginecología del 
Hospital Materno Infantil Santa 
Teresa es un conjunto de 
profesionales perfectamente 
capacitados para el desarrollo de 
las funciones propias de la 
enfermería, todos y todas ellas con  
varios años de experiencia en la 
Unidad. 
 
2. Que la dilatada experiencia de 
los integrantes del equipo de 
enfermería de la Unidad de 
Ginecología en el Hospital 
Materno Infantil Santa Teresa, 
siempre ha realizado sus 
cometidos profesionales según los 
parámetros que exige, tanto la 
propia lex artis  profesional como 
la normativa de ordenación de las 
profesiones sanitarias y el código 
deontológico enfermero. 
 
3. Que nunca y en ningún caso, se 
ha desatendido una paciente 
durante su ingreso y estancia en la 
Unidad. Más al contrario, a cada 

xeneralizando... Gustaríame ler o 
comunicado de prensa por mor 
das informacións difundidas en 
diversos medios de comunicación, 
en relación con este tema. O 
equipo de enfermería da Unidade 
de Ginecología do Hospital 
Materno Infantil Santa Teresa 
fixo este comunicado, 
publicamente nos seguintes 
aspectos: 
 
1. Que o equipo de enfermería da 
Unidade de Ginecología do 
Hospital Materno Infantil Santa 
Teresa é un conxunto de 
profesionais perfectamente 
capacitados para o 
desenvolvemento das funcións 
propias da enfermería, todos e 
todas elas con varios  anos de 
experiencia na Unidade. 
 
2. Que a dilatada experiencia dos 
integrantes do equipo de 
enfermería da Unidade de 
Ginecología no Hospital Materno 
Infantil Santa Teresa, sempre 
realizou os seus labores 
profesionais segundo os 
parámetros que esixe, tanto a 
propia lex artis profesional como 
a normativa de ordenación das 
profesións sanitarias e o código 
deontolóxico enfermeiro. 
 
3. Que nunca e en ningún caso, 
desatendeuse unha paciente 
durante o seu ingreso e estancia 
na Unidade. Máis ao contrario, a 
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una de las pacientes ingresadas se 
les asigna un profesional de 
enfermería, se le realiza un plan 
específico de cuidados según las 
necesidades clínicas que precisan 
y se  personaliza su atención en 
habitaciones individualizadas con 
un estricto respecto a la dignidad e 
intimidad personal. 
 
 
Eso es así y debe se así. En los 
casos en los que no haya sido, que 
se investigue. 
 
Por su parte, la Sociedad Gallega 
de Obstetricia y Ginecología, 
también se ha pronunciado al 
respecto, señalando que se 
cumplen los protocolos 
mundiales, se respetan y hace 
respetar la ley. Que las 
informaciones publicadas 
adolecen de un desconocimiento 
del proceso. Los ginecólogos 
gallegos se sienten acosados, lo 
dicen ellos, por distintos 
movimientos y en especial las 
ginecólogas que son más del 70%. 
Son ellas las que se sienten más 
ofendidas, dicen.  
 
Eso lo dicen ellos. 
 
Les pedimos que no criminalicen 
y que no cuestionen a los 
profesionales. No estamos ante 
una cuestión política. Es algo muy 
serio y hay unos protocolos que 
llevan funcionando muchos años. 

cada unha das pacientes 
ingresadas asígnaselles un 
profesional de enfermería, 
realízaselle un plan específico de 
coidados segundo as necesidades 
clínicas que precisan e 
personalízase   a súa atención en 
habitacións individualizadas cun 
estrito respecto da dignidade e 
intimidade persoal. 
 
Iso é así e debe se así. Nos casos 
nos que non sexa, que se 
investigue. 
 
Pola súa banda, a Sociedade 
Galega de Obstetricia e 
Xinecoloxía, tamén se pronunciou 
respecto diso, sinalando que se 
cumpren os protocolos mundiais, 
respéctanse e fai respectar a lei. 
Que as informacións publicadas 
adoecen dun descoñecemento do 
proceso. Os xinecólogos galegos 
séntense acosados, dino eles, por 
distintos movementos e en 
especial as xinecólogas que son 
máis do 70%. Son elas as que 
séntense máis ofendidas, din.  
 
 
 
Iso dino eles. 
 
Pedímoslles que non criminalicen 
e que non cuestionen aos 
profesionais. Non estamos ante 
unha cuestión política. É algo moi 
serio e hai uns protocolos que 
levan funcionando moitos anos. O 
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Lo que haya que investigar que se 
investigue, pero por favor, tengan 
cuidado con las condenas 
anticipadas a las que son muy 
aficionados. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la moción conjunta 
presentada por los Grupos 
Municipales de Marea Atlántica 
(MA), Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) y Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
 
 
Seguidamente por la presidencia 
se somete a votación la moción 
conjunta presentada por los 
Grupos Municipales de Marea 
Atlántica (MA), Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) y Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abetas (BNG-AA), 
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). 

que haxa que investigar que se 
investigue, pero por favor, teñan 
coidado coas condenas 
anticipadas ás que son moi 
afeccionados. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da moción conxunta 
presentada polos Grupos 
Municipais de Marea Atlántica 
(MA), Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) e Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas 
(BNG-AA) 
 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a moción 
conxunta presentada polos 
Grupos Municipais de Marea 
Atlántica (MA), Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) e Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abetas (BNG-AA), 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). 
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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 
Dª. Rosa María Lendoiro Otero, 
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. 
 
51 – Moción solicitada por la 
Plataforma Galega por el 
derecho al Aborto de A Coruña. 
 
1º.Instar al SERGAS a la apertura 
de una investigación respecto a 
cuál fue la atención prestada a las 
mujeres que precisaron de un 
aborto de más de 14 semanas por 
causas médicas, tanto aquellas que 
tuvieron el expulsivo (parto) en la 
habitación de ingreso, como las 
que fueron derivadas a un centro 
privado de Madrid. 
 
2º.Demandamos que las mujeres 
dispongan de una atención idónea 
tal y como recogen los protocolos 
internacionales, garantizando la 
misma atención que en un parto 
(inducción, expulsivo y la 
atención posterior en sala idónea, 

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 Dª. 
Rosa María Lendoiro Otero, 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. 
 
 
51 –Moción solicitada pola 
Plataforma Galego polo dereito 
ao Aborto da Coruña. 
 
1º.Instar ao SERGAS á apertura 
dunha investigación respecto de 
cal foi a atención prestada ás 
mulleres que precisaron dun 
aborto de máis de 14 semanas por 
causas médicas, tanto aquelas 
que tiveron o expulsivo (parto) na 
habitación de ingreso, como as 
que foron derivadas a un centro 
privado de Madrid. 
 
2º.Demandamos que as mulleres 
dispoñan dunha atención axeitada 
tal e como recollen os protocolos 
internacionais, garantindo a 
mesma atención que nun parto 
(indución, expulsivo e a atención 
posterior en sala axeitada, con 
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con posibilidad de anestesia 
epidural y atención por parte de 
profesionales de ginecología y 
matrona), incluido el apoyo 
emocional a la mujer durante todo 
el proceso, teniendo en cuenta sus 
necesidades, inquietudes y deseos 
para poder abordar de manera 
integral su salud física y psíquica. 
 
 
3º.Exigimos al SERGAS que dote 
a los ayuntamientos del área 
sanitaria de A Coruña afectados 
(A Laracha, Abegondo, Aranga, 
Arteixo, Bergondo, Betanzos, 
Cabanas, Camariñas, Carballo, 
Cee, Cerceda, Coirós, Corcubión, 
Coristanco, Culleredo, Curtis, 
Dumbría, Fisterra, Irixoa, 
Malpica, Miño, Muxía, Oza-
Cesuras, Paderne, Ponteceso, 
Sobrado dos Monxes, Vilarmaior, 
Vilasantar, Vimianzo y Zas) de 
profesional de ginecología en el 
Centro de Orientación Familiar de 
referencia (dado que desde enero 
de 2013 no se cubre la plaza del 
COF del Ventorrillo), para 
garantizar la atención de los 
derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres de estos treinta 
ayuntamientos que produce una 
sobrecarga de trabajo en el COF 
de Orillamar sin incremento de 
recursos ni de personal para 
garantizar una atención en 
condiciones. 
 
4º.Instar la creación de dos 

posibilidade de anestesia epidural 
e atención por parte de 
profesionais de xinecoloxía e 
matrona), incluído o apoio 
emocional á muller durante todo 
o proceso, tendo en conta as súas 
necesidades, inquedanzas e 
desexos para poder abordar de 
xeito integral a súa saúde física e 
psíquica. 
 
3º.Esiximos ao SERGAS que dote 
aos concellos da área sanitaria 
da Coruña afectados (A Laracha, 
Abegondo, Aranga, Arteixo, 
Bergondo, Betanzos, Cabanas, 
Camariñas, Carballo, Cee, 
Cerceda, Coirós, Corcubión, 
Coristanco, Culleredo, Curtis, 
Dumbría, Fisterra, Irixoa, 
Malpica, Miño, Muxía, Oza-
Cesuras, Paderne, Ponteceso, 
Sobrado dos Monxes, Vilarmaior, 
Vilasantar, Vimianzo e Zas) de 
profesional de xinecoloxía no 
Centro de Orientación Familiar 
de referencia (dado que dende 
xaneiro de 2013 non se cubre a 
praza do COF do Ventorrillo), 
para garantir a atención dos 
dereitos sexuais e reprodutivos 
das mulleres destes trinta 
concellos que produce unha 
sobrecarga de traballo no COF 
de Orillamar sen incremento de 
recursos nin de persoal para 
garantir unha atención en 
condicións. 
 
4º.Instar a creación de dous 
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centros de referencia en el país 
para la atención de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE), 
uno en la zona norte y otro de la 
zona sur, con personal sanitario 
especializado, con el objeto de 
garantizar la ejecución de los 
protocolos internacionales sobre 
los “Derechos Sexuales y 
Reproductivos” - reconocidos 
cómo derechos humanos - en la 
red pública de salud gallega. 
 
5º.Garantizar que las mujeres van 
a tener una atención integral del 
aborto en los hospitales públicos 
sin que su derecho esté 
subordinado a criterios 
ideológicos como el de la 
objeción de conciencia. 
 
Y por todo esto instamos a que se 
adopten las medidas oportunas 
para garantizar una atención 
integral y de calidad. 
 
3º.- Preguntas orales 
 
Preguntas orales presentadas 
por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego- 
Asembleas Abertas 
 
Presidencia 
 
Preguntas de resposta oral. 
 
A las veinte horas y veintiocho 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Dapena 

centros de referencia no país para 
a atención da Interrupción 
Voluntaria do Embarazo (IVE), 
un na zona norte e outro da zona 
sur, con persoal sanitario 
especializado, co obxecto de 
garantir a execución dos 
protocolos internacionais sobre 
os “Dereitos Sexuais e 
Reprodutivos” - recoñecidos 
como dereitos humanos – na rede 
pública de saúde galega. 
 
5º.Garantir que as mulleres van 
ter unha atención integral do 
aborto nos hospitais públicos sen 
que o seu dereito estea 
subordinado a criterios 
ideolóxicos como o da obxección 
de conciencia. 
 
E por todo isto instamos a que se 
adopten as medidas oportunas 
para garantir unha atención 
integral e de calidade. 
 
3º.- Preguntas orais 
 
Preguntas orais presentadas polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego- Asembleas 
Abertas 
 
Presidencia 
 
Preguntas de resposta oral. 
 
Ás vinte horas e vinte e oito 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Dapena Varela. 
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Varela. 
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego sobre aplicación das 
conclusións do proceso 
participativo. 
 
Primera.- Pregunta oral sobre 
sobre aplicación de las 
conclusiones del proceso 
participativo. 
 
Señora Veira González 
 
¿Cómo e cando se van a aplicar as 
conclusións do proceso 
participativo para a conformación 
dos distritos? 
 
Señora Delso Carreira 
 
Cando teñamos un marco xurídico 
adecuado para a súa partipación. 
 
 
Señora Veira González 
 
O certo é que, logo do proceso  
participativo por barrios, a 
concelleira de Participación 
sinalou por rolda de prensa que, 
ainda non sabía, nin cantos 
distritos tiña pensado o Goberno 
Municipal implementar.  
Simplemente, que había máis de 
duascentas entidades 
poboacionais, identificadas pola 
xente, e que o Goberno Municipal 
crearía o tentaría crear, máis de 
dous distritos, que son 

 
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego sobre aplicación das 
conclusións do proceso 
participativo. 
 
Primeira.- Pregunta oral sobre 
sobre aplicación das conclusións 
do proceso participativo. 
 
 
Señora Veira González 
 
Como e cando van aplicar as 
conclusións do proceso 
participativo para a 
conformación dos distritos? 
 
Señora Delso Carreira 
 
Cando teñamos un marco 
xurídico adecuado para a súa 
partipación. 
 
Señora Veira González 
 
O certo é que, logo do proceso  
participativo por barrios, a 
concelleira de Participación 
sinalou por rolda de prensa que, 
ainda non sabía, nin cantos 
distritos tiña pensado o Goberno 
Municipal implementar.  
Simplemente, que había máis de 
duascentas entidades 
poboacionais, identificadas pola 
xente e que o Goberno Municipal 
crearía ou tentaría crear, máis de 
dous distritos, que son 
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evidentemente os que marca o 
actual regulamento de 
Paticipación Cidadá. 
 
A las veinte horas y veintinueve 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Freire 
Vázquez. 
 
Si esas foron as conclusións do 
proceso da Porta Aberta, que 
simplemente se van crear máis de 
dous distritos, cremos que, 
podíamos ter aforrado máis de 
95.000 euros, que foi finalmente o 
que costou todo o proceso e non 
45.000 euros, como se dixo 
publicamente. 
 
De todas maneiras, insistimos 
como xa insistimos en máis 
ocasións, que é necesario 
modificar o regulamento, o actual 
regulamento de Participación 
Cidadá. Insistimos ademáis, que 
despois da constitución,… 
 
A las veinte horas y treinta 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Lendoiro 
Otero. 
 
… precisamente, da Comisión de 
Reforma do Regulamento de 
Participación Cidadá, o certo é, 
que non nos volvimos a ver, que 
non temos nin periodicidade de 
sesións, que non temos, ni 
sequera, unha metodoloxía 
establecida, que, nin sequera, os 

evidentemente os que marca o 
actual regulamento de 
Paticipación Cidadá. 
 
Ás vinte horas e vinte e nove 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Freire Vázquez. 
 
 
Se esas foron as conclusións do 
proceso da Porta Aberta, que 
simplemente se van crear máis de 
dous distritos, cremos que, 
podiamos ter aforrado máis de 
95.000 euros, que foi finalmente o 
que costou todo o proceso e non 
45.000 euros, como se dixo 
publicamente. 
 
De todas maneiras, insistimos 
como xa insistimos en máis 
ocasións, que é necesario 
modificar o regulamento, o actual 
regulamento de Participación 
Cidadá. Insistimos ademáis, que 
despois da constitución,… 
 
Ás vinte horas e trinta minutos 
entra no Salón de Sesións a 
señora Lendoiro Otero. 
 
 
… precisamente, da Comisión de 
Reforma do Regulamento de 
Participación Cidadá, o certo é, 
que non volvemos ver, que non 
temos nin periodicidade de 
sesións, que non temos, nin 
sequera, unha metodoloxía 
establecida, que, nin sequera, os 



 
 
 
 
 
 
 

- 229 - 
 

 
 

mesmos da propia Comisión, 
coñecemeos as conclusións sobre 
as que poder traballar, para facer 
propostas para o regulamento, co 
cal insistimos, si sabe, o Goberno 
Municipal, como, cando ten 
pensado facer ou executar estas 
conclusións e, tamén que 
conclusións son, en concreto. 
 
Si ten algunha proposta sobre o 
tema, ademais dese aumento de 
distritos, que era máis que 
previsíbel. 
 
Nada máis. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Ben. 
 
Como ben sabe o BNG, pola súa 
propia experiencia na etapa de 
goberno 2007-2011,  os procesos  
de participación cidadá, tendentes 
á determinación de ordenanzas, 
instrumentos, deben reunir dous 
requisitos básicos. O primeiro a 
definición dos obxectivos e o 
segundo, a garantía de que os 
instrumentos do proceso 
contribúan a unha real 
participación da cidadanía na 
toma de decisións.  
 
Moito máis cando, como é o caso, 
trátase de determinar a estructura 
básica de descentralización 
territorial da estructura municipal. 
 

mesmos da propia Comisión, 
coñecemeos as conclusións sobre 
as que poder traballar, para facer 
propostas para o regulamento, co 
cal insistimos, se sabe, o Goberno 
Municipal, como, cando ten 
pensado facer ou executar estas 
conclusións e, tamén que 
conclusións son, en concreto. 
 
Se ten algunha proposta sobre ou 
tema, ademais dese aumento de 
distritos, que era máis que 
previsíbel. 
 
Nada máis. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Ben. 
 
Como ben sabe o BNG, pola súa 
propia experiencia na etapa de 
goberno 2007-2011,  os procesos  
de participación cidadá, tendentes 
á determinación de ordenanzas, 
instrumentos, deben reunir dous 
requisitos básicos. O primeiro a 
definición dos obxectivos e o 
segundo, a garantía de que os 
instrumentos do proceso 
contribúan a unha real 
participación da cidadanía na 
toma de decisións.  
 
Moito máis cando, como é o caso, 
trátase de determinar a estrutura 
básica de descentralización 
territorial da estrutura municipal. 
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Trátase, nin máis nin menos, de 
operar en dous niveis de 
actuación. Por unha banda o da 
descentralización   administrativa 
e, pola outra, o de asentar os 
niveis e instrumentos de 
participación que aseguren un real 
e efectivo empoderamento cidadá, 
que garanta a permanencia 
estructural da participación 
cidadá, como sinal de identidade, 
de funcionamento diario da 
Administración Municipal e a 
correspondente toma de decisión, 
dende as materias orzamentarias, 
como os orzamentos 
participativos, ata a propia xestión 
municipal ordinaria. 
 
 
Para elo, entenderá o BNG que se 
require unha fase previa de 
recollida de información, (…) 
participativa, a súa debida análise 
e tratamento e o posterior 
contraste cidadá.  
 
Para realizar procesos de calidade 
e que teñan e conta a participación 
das persoas, pero tamén todos os 
datos técnicos, xurídicos, 
administrativos precisos, é 
necesario realizar traballos con 
seriedade, rigor e, polo tanto, cos 
tempos precisos. 
 
Dito isto, comentar que a 
devolución á cidadanía, dos datos 
de participación do proceso 
participativo da Porta Aberta, da 

Trátase, nin máis nin menos, de 
operar en dous niveis de 
actuación. Por unha banda o da 
descentralización  administrativa 
e, pola outra o de asentar os 
niveis e instrumentos de 
participación que aseguren un 
real e efectivo empoderamento 
cidadá, que garanta a 
permanencia estrutural da 
participación cidadá, como sinal 
de identidade, de funcionamento 
diario da Administración 
Municipal e a correspondente 
toma de decisión, dende as 
materias orzamentarias, como os 
orzamentos participativos, ata a 
propia xestión municipal 
ordinaria. 
 
Para elo, entenderá o BNG que se 
require unha fase previa de 
recollida de información, (…) 
participativa, a súa debida 
análise e tratamento e o posterior 
contraste cidadá.  
 
Para realizar procesos de 
calidade e que teñan e conta a 
participación das persoas, pero 
tamén todos os datos técnicos, 
xurídicos, administrativos 
precisos, é necesario realizar 
traballos con seriedade, rigor e, 
polo tanto, cos tempos precisos. 
 
Dito isto, comentar que a 
devolución á cidadanía, dos datos 
de participación do proceso 
participativo da Porta Aberta, da 
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organización de cidade en 
distritos, fixose no mes de 
xaneiro, nun encontro presencial 
no Ágora. 
 
Agora hai que dar continuidade, 
obviamente ao informe realizado 
tras o proceso participativo que, 
como saben, incorpora, por un 
lado, os datos do proceso 
participativo e, polo outro, un 
estudo e análise sistemáticas sobre 
os barrios da cidade, sobre a 
experiencia… 
 
A las veinte horas y treinta y 
dos minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Dapena 
Varela. 
 
… de conformación e xestión 
doutros distritos operativos en 
máis de vinte e dúas cidades do 
Estado, entre outros datos, 
imprescindibles para realizar unha 
proposta coherente e responsable 
e recoñecible dos distritos, para 
que estes sexan realmente uns 
distritos efectivos na cidade. 
 
 
O informe será publicado durante 
este mes de marzo. A 
continuidade realizarase nos 
meses vindeiros, cun estudo 
xurídico administrativo, pero 
tamén técnico, para realizar unha 
proposta xa formal e precisa de 
organización da cidade en distrito, 
que será obxecto de constraste 

organización de cidade en 
distritos, fixose no mes de 
xaneiro, nun encontro presencial 
no Ágora. 
 
Agora hai que dar continuidade, 
obviamente ao informe realizado 
tras o proceso participativo que, 
como saben, incorpora por unha 
banda os datos do proceso 
participativo e polo outro un 
estudo e análise sistemáticas 
sobre os barrios da cidade, sobre 
a experiencia… 
 
Ás vinte horas e trinta e dous 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Dapena Varela. 
 
 
… de conformación e xestión 
doutros distritos operativos en 
máis de vinte e dúas cidades do 
Estado, entre outros datos, 
imprescindibles para realizar 
unha proposta coherente e 
responsable e recoñecible dos 
distritos, para que estes sexan 
realmente uns distritos efectivos 
na cidade. 
 
O informe será publicado durante 
este mes de marzo. A 
continuidade realizarase nos 
meses vindeiros, cun estudo 
xurídico administrativo, pero 
tamén técnico, para realizar unha 
proposta xa formal e precisa de 
organización da cidade en 
distrito, que será obxecto de 
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participativo cidadá a través de 
distintas vías, o máis accesibles 
posibles, como xa vemos facendo, 
nos próximos meses, 
 
 
Por último, e, tal e como, sinalei 
ao comezo da miña intervención, 
en paralelo estamos traballando na 
modificación das normas 
regulamentarias que dean soporte 
institucional e administrativo á 
nova estructuración da cidade en 
distritos, razón pola cal, 
necesariamente, o ROM e o 
Regulamento de Participación, 
deberán ser obxecto de 
modificación. O obxectivo que 
esta concellería considera como 
básico para complementar  o 
proceso participativo en marcha.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. 
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego sobre a 
remunicipalización de servizos. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre 
remunicipalización de servicios. 
 
Presidencia 
 
Diga, señora Gallego. 
 
 

constraste participativo cidadá a 
través de distintas vías, o máis 
accesibles posibles, como xa 
vimos facendo, nos próximos 
meses, 
 
Por último, e, tal e como, sinalei 
ao comezo da miña intervención, 
en paralelo estamos traballando 
na modificación das normas 
regulamentarias que dean soporte 
institucional e administrativo á 
nova estruturación da cidade en 
distritos, razón pola cal, 
necesariamente, o ROM e o 
Regulamento de Participación, 
deberán ser obxecto de 
modificación. O obxectivo que 
esta concellería considera como 
básico para complementar  o 
proceso participativo en marcha.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego sobre a 
remunicipalización de servizos. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre 
remunicipalización de servizos. 
 
Presidencia 
 
Diga, señora Gallego. 
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Señora Gallego Neira 
 
Es el Teresa Herrera, no el Santa 
Teresa. Es el Teresa Herrera. Que 
conste en acta, es el público, 
vamos, el Materno. 
 
A las veinte horas y treinta y 
cinco minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
García Gómez. 
 
Presidencia 
 
Non quixo vostede privatizar o 
Hospital.  
 
Moi ben. 
 
Ahora si, pregunta do Bloque 
Nacionalista Galego sobre 
remunicipalización de servizos. 
 
Señora Veira González 
 
Ten pensado o Goberno Local, ten 
realizado, perdón, o Goberno 
Local un estudo para facer posíbel 
a remunicipalización dos servizos 
municipais? 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Como ten o BNG, non seu poder  
temos feitos os informes de 
Asesoría Xuridica e Intervención 
que se emitiron con ocasión de ver 
a posibilidade de 
municipalización do servizo da 
ORA. 

Señora Gallego Neira 
 
É o Teresa Herrera, non o Santa 
Teresa. É o Teresa Herrera. Que 
conste en acta, é o público, imos, 
o Materno. 
 
Ás vinte horas e trinta e cinco 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora García Gómez. 
 
 
Presidencia 
 
Non quixo vostede privatizar o 
Hospital.  
 
Moi ben. 
 
Agora si, pregunta do Bloque 
Nacionalista Galego sobre 
remunicipalización de servizos. 
 
Señora Veira González 
 
Ten pensado o Goberno Local, 
ten realizado, perdón, o Goberno 
Local un estudo para facer 
posíbel a remunicipalización dos 
servizos municipais? 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Como ten o BNG, non seu poder  
temos feitos os informes de 
Asesoría Xuridica e Intervención 
que se emitiron con ocasión de 
ver a posibilidade de 
municipalización do servizo da 
ORA. 
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Señora Veira González 
 
Si. 
 
Evidentemente temos no noso 
poder ese informe, pero non estou 
referindome a ese servizo, en 
concreto, senón estou 
referindome, en xeral, a 
remunicipalización dos servizos. 
É certo que  unha das promesas 
máis relevantes do actual goberno, 
durante a campaña electoral, era 
que se remunicipalizarían, ou 
mellor dito, está escrito 
literalmente, que se xestionarían 
directamente os servizos 
municipais. Máis a realidade e que 
isto non se está a facer.  
 
 
Nos Orzamentos municipais, na 
negociación dos Orzamentos 
puxemos enriba da mesa esta 
cuestión e o Goberno Municipal 
limitouse a dicir, que segue 
estudando a maneira de como 
facer posíbel a remunicipalización 
dos servizos. 
 
Ben. Pois, eu pregunto, si existe 
algún servizo, en xeral, se se están 
estudando eses mecanismos para 
facer realidade esta promesa 
electoral, se existen eses 
mecanismos, se existen eses 
estudos,  en xeral. Non estou 
falando de cada un dos servizos, 
porque tamén temos un informe 
de Intervención sobre o Servizo 

Señora Veira González 
 
Si. 
 
Evidentemente temos no noso 
poder ese informe, pero non estou 
referindome a ese servizo, en 
concreto, senón estou 
referindome, en xeral, a 
remunicipalización dos servizos. 
É certo que  unha das promesas 
máis relevantes do actual 
goberno, durante a campaña 
electoral, era que se 
remunicipalizarían, ou mellor 
dito, está escrito literalmente, que 
se xestionarían directamente os 
servizos municipais. Máis a 
realidade e que isto non se esta  a 
facer.  
 
Nos Orzamentos municipais, na 
negociación dos Orzamentos 
puxemos enriba da mesa esta 
cuestión e o Goberno Municipal 
limitouse a dicir, que segue 
estudando a maneira de como 
facer posíbel a 
remunicipalización dos servizos. 
 
Ben. Pois, eu pregunto, se existe 
algún servizo, en xeral, se se 
estan estudando eses mecanismos 
para facer realidade esta promesa 
electoral, se existen eses 
mecanismos, se exísten  eses 
estudos,  en xeral. Non estou 
falando de cada un dos servizos, 
porque tamén temos un informe 
de Intervención sobre o Servizo de 
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de Socorrismo, en concreto, pero, 
en que está traballando o Goberno 
Municipal para facer posíbel e 
real esta promesa electoral? Esa é 
a nosa pregunta, máis aló dos 
servizos que se foron 
efectivamente sacando a concurso 
ou adxudicando, como é o caso da 
ORA ou o Servizo de Socorrismo 
e outros que se están prorrogando 
sistemáticamente en Xuntas de 
Goberno Local. 
 
Existen eses estudos, que se está 
facendo? Esa é a pregunta 
concreta. 
 
A las veinte horas y treinta y 
seis minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora García 
Gómez. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bueno, en primeiro lugar, dicir 
que foi e tamén seguirá sendo 
intención e vontade política deste 
Goberno, a xestión directa dos 
Servizos Municipais, porque 
consideramos que ese obxectivo 
de municipalización, 
evidentemente concorda con 
razóns de interese público e que 
están asociadas a unha mellor 
calidade da prestación deses 
servizos, e tamén a un aforro no 
seu custo de explotación e xestión. 
 
Pero  tamén, ben sabe, o BNG que 
a vontade política é unha cousa e 

Socorrismo, en concreto, pero, en 
que está traballando o Goberno 
Municipal para facer posíbel e 
real esta promesa electoral? Esa 
é a nosa pregunta, máis aló dous 
servizos que se foron 
efectivamente sacando a concurso 
ou adxudicando, como é o caso 
da ORA ou o Servizo de 
Socorrismo e outros que se están 
prorrogando sistematicamente en 
Xuntas de Goberno Local. 
 
Existen eses estudos, que se está 
facendo? Esa é a pregunta 
concreta. 
 
Ás vinte horas e trinta e seis 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora García Gómez. 
 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bo, en primeiro lugar, dicir que 
foi e tamén seguirá sendo 
intención e vontade política deste 
Goberno, a xestión directa dos 
Servizos Municipais, porque 
consideramos que ese obxectivo 
de municipalización, 
evidentemente concorda con 
razóns de interese público e que 
están asociadas a unha mellor 
calidade da prestación deses 
servizos, e tamén a un aforro no 
seu custo de explotación e xestión. 
 
Pero  tamén, ben sabe, o BNG 
que a vontade política é unha 
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outra é, que se poida executar na 
práctica, cando, como é  caso, se 
dan impedimentos por parte da 
lexislación estatal e as 
circunstancias da propia situación 
económica financeira do 
Concello, tamén o impiden. 
 
Respecto do primeiro, este 
goberno lembra que tamén os 
impedimentos legais, que respecto 
da municipalización dos servizos  
se contemplan na lexislación 
básica do Estado e, por certo, 
aprobada polo Goberno do Estado 
do PP. Tanto a Lei de 
Racionalización e 
Sustentabilidade da 
Administración Local, como a Lei 
de Orzamentos Xerais do Estado 
para 2016, ten que saber o BNG, 
que establece, en ese nivel, de 
limitacións, prohibicións e 
condicionantes para a contratación 
de novo persoal e tamén, para o 
cambio da forma instrumental de 
xestión de servizos que, tal e  
como, puxeron de manifesto eses 
informes mencionados e emitidos, 
no seu momento, con ocasión de 
verificar a posibilidade de 
municipalización da ORA, actúan 
como bloqueo legal a dita 
municipalización.  
 
 
E tamén, igualmente, temos 
aprobado no Concello un Plan de 
Axuste, desde o mandato anterior, 
e que sigue vixente, o que limita 

cousa e outra é, que se poida 
executar na práctica, cando, 
como é caso, danse impedimentos 
por parte da lexislación estatal e 
as circunstancias da propia 
situación económica financeira 
do Concello, tamén o impiden. 
 
Respecto do primeiro, este 
goberno lembra que tamén os 
impedimentos legais, que respecto 
da municipalización dos servizos  
contémplanse na lexislación 
básica do Estado e, por certo, 
aprobada polo Goberno do 
Estado do PP.Tanto a Lei de 
Racionalización e 
Sustentabilidade da 
Administración Local, como a Lei 
de Orzamentos Xerais do Estado 
para 2016, ten que saber o BNG, 
que establece, nese nivel, de 
limitacións, prohibicións e 
condicionantes para a 
contratación de novo persoal e 
tamén, para o cambio da forma 
instrumental de xestión de 
servizos que, tal e  como, puxeron 
de manifesto eses informes 
mencionados e emitidos, no seu 
momento, con ocasión de 
verificar a posibilidade de 
municipalización da ORA, actúan 
como bloqueo legal a dita 
municipalización.  
 
E tamén, igualmente, temos 
aprobado no Concello un Plan de 
Axuste, desde o mandato anterior, 
e que segue vixente, o que limita 
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tamén, e condiciona esa 
municipalización de servizos. 
 
Esas circunstancias externas, por 
un lado, o marco lexislativo 
estatal, internas, a vixencia do 
Plan de Axuste, non impediron, 
desde logo, que este goberno 
tamén aprobase e desenvolvera 
medidas concretas de mellora, 
naqueles contratos de servizos e 
licitación. Para iso, aprobamos a 
instrucción de cláusulas 
estratéxicas, que xa se traduciu na 
incorporación efectiva os pregos 
de cláusulas administrativas e 
prescripcións técnicas e que se 
aplican, como criterios de 
execución e, tamén como 
condicións especiais de 
execución. 
 
E están dirixidas a unha mellor 
garantía desas prestacións de 
servizos muncipais, acompañada 
igualmente, pola esixencia de 
cumprimento polas concesionarias 
das condicións laboráis 
convencionalmente pactadas. 
 
 
Esixencia que, non só se aplica, 
no procedemento de 
adxudicación, senón tamén ao 
longo de execución do contrato.  
 
Temos claro que este Goberno 
nunca vai a defender o modelo de 
privatización de servizos 
municipais, nin, desde logo, 

tamén, e condiciona esa 
municipalización de servizos. 
 
Esas circunstancias externas, por 
unha banda, o marco lexislativo 
estatal, internas, a vixencia do 
Plan de Axuste, non impediron, 
desde logo, que este goberno 
tamén aprobase e desenvolvera 
medidas concretas de mellora, 
naqueles contratos de servizos e 
licitación. Para iso, aprobamos a 
instrución de cláusulas 
estratéxicas, que xa se traduciu 
na incorporación efectiva os 
pregos de cláusulas 
administrativas e prescripcións 
técnicas e que se aplican, como 
criterios de execución e, tamén 
como condicións especiais de 
execución. 
 
E están dirixidas a unha mellor 
garantía desas prestacións de 
servizos muncipais, acompañada 
igualmente, pola esixencia de 
cumprimento polas 
concesionarias das condicións 
laboráis convencionalmente 
pactadas. 
 
Esixencia que, non só  se aplica 
no procedemento de 
adxudicación, senón tamén ao 
longo de execución do contrato.  
 
Temos claro que este Goberno 
nunca vai  defender o modelo de 
privatización de servizos 
municipais, nin, desde logo, 
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privatizará servizos que deberían 
ser de xestión directa polo 
Concello. Caso, como por 
exemplo, do Concello de 
Pontevedra, coa xestión 
recadatoria. Un concello, goberno, 
modelo de referencia para o BNG, 
que, sin embargo, en cuestión de 
municipalización de servizos, non 
debería ser, nin para  o BNG da 
Coruña, nin para nós, como Marea 
Atlántica. 
 
En calquera caso, este goberno 
segue e seguirá, pola vía de tentar 
a municipalización dos servizos, 
sempre que, por suposto, eso sexa 
viable legalmente e conste cos 
informes favorables. Entendemos, 
por suposto, que o BNG, nos 
apoiará e compartirá ese 
obxectivo. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego sobre non contestar a 
escritos da Xunta de Persoal. 
 
Tercera.- Pregunta del Bloque 
Nacionalista Galego sobre no 
contestar a escritos de la Junta 
de Personal. 
 
Señora Veira González 
 
Supoño que disto tamén ten culpa 
o Concello de Pontevedra. 

privatizará servizos que deberían 
ser de xestión directa polo 
Concello. Caso, como por 
exemplo, do Concello de 
Pontevedra, coa xestión 
recadatoria. Un concello, 
goberno, modelo de referencia 
para o BNG, que, con todo, en 
cuestión de municipalización de 
servizos, non debería ser, nin 
para  o BNG da Coruña, nin para 
nós, como Marea Atlántica. 
 
En calquera caso, este goberno 
segue e seguirá, pola vía de tentar 
a municipalización dos servizos, 
sempre que, por suposto, iso sexa 
viable legalmente e conste cos 
informes favorables. Entendemos, 
por suposto, que o BNG, nos 
apoiará e compartirá ese 
obxectivo. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego sobre non contestar a 
escritos da Xunta de Persoal. 
 
Terceira.- Pregunta do Bloque 
Nacionalista Galego sobre non 
contestar a escritos da Xunta de 
Persoal. 
 
Señora Veira González 
 
Supoño que disto tamén ten culpa 
o Concello de Pontevedra. 
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Considera aceptable o Goberno 
Local non ter contestado os 
escritos presentados pola Xunta de 
Persoal desde xullo de 2015? 
 
A las veinte horas y cuarenta 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones  el señor Lorenzo 
Torres. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
O consideraría, se gran parte deses 
escritos non se tiveran tratado xa, 
en Mesas Xerais de Negociación, 
ou solucionado, ou en vías de 
estar solucionados. 
 
Señora Veira González 
 
Moi ben. 
 
Entón, agora temos a versión da 
concelleira de Persoal e a versión 
da Xunta de Persoal, e cal é  a que 
temos… E que cre… 
 
Vamos a ver, a través dun correo 
electrónico masivo ao conxunto 
do persoal do Concello da Coruña, 
o 25 de febreiro deste mesmo ano, 
enterámonos de que o Goberno 
Local desatendeu 28 dos 29 
escritos que a Xunta de Persoal 
dirixiu ao Goberno Local. E que 
os primeiros escritos datan do 3-7-
2015 É que aínda están sen 
contestar. Aínda están sen 
contestar e sen tratar, porque nesa 
mesma relación, ensinola, se 

Considera aceptable o Goberno 
Local non ter contestado os 
escritos presentados pola Xunta 
de Persoal desde xullo de 2015? 
 
Ás vinte horas e corenta minutos 
auséntase do Salón de Sesións  o 
señor Lorenzo Torres. 
 
 
Señora Vieito Blanco 
 
O consideraría, se gran parte 
deses escritos non se tiveran 
tratado xa, en Mesas Xerais de 
Negociación, ou solucionado, ou 
en vías de estar solucionados. 
 
Señora Veira González 
 
Moi ben. 
 
Entón, agora temos a versión da 
concelleira de Persoal e a versión 
da Xunta de Persoal, e cal é  a 
que temos… E que cre… 
 
Imos ver, a través dun correo 
electrónico masivo ao conxunto 
do persoal do Concello da 
Coruña, o 25 de febreiro deste 
mesmo ano, enterámonos de que o 
Goberno Local desatendeu 28 dos 
29 escritos que a Xunta de 
Persoal dirixiu ao Goberno 
Local. E que os primeiros escritos 
datan do 3-7-2015. É que aínda 
están sen contestar. Aínda están 
sen contestar e sen tratar, porque 
nesa mesma relación, ensinolla, 
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quere, está aquí especificado, que 
aparecen tanto a data como o 
motivo, como o estado de 
constatación e hai unha, 
efectivamente, que se tratou na 
Mesa  Xeral de Negociación, pero 
o resto, nin foron contestados nin 
sabemos se teñen… 
 
A las veinte horas y cuarenta y 
un minutos se ausenta del Salón 
de Sesiones la señora Gallego 
Neira. 
 
… vostedes intención de 
contestar.  Para nós é inconcebíbel 
que  un goberno, un executivo 
local, teña ao máximo órgano de 
representación das traballadoras e 
dos traballadores, agardando oito 
meses, para contestar un simple 
escrito. 
 
Ademais, son temáticas variadas, 
non son temáticas a  pillar. Van 
cousas desde o Plan de Pensións 
ao Orzamento de 2016, ao escrito 
de apoio á Banda Municipal, 
Seguridade nos Centros Sociais 
Cívicos etcétera, etcétera, etcétera. 
Unha, bueno, unha cantidade e 
variedade de cuestións que non se 
entenden, porque non foron 
contestados polo Goberno Local, 
que se di progresista, que pon por 
diante as persoas. Nós 
entendemos que debe de atender, 
precisamente, precisamente, as 
demandas do seu persoal e non 
telos, pois iso, 8 meses, con 

se quere, está aquí especificado, 
que aparecen tanto a data como o 
motivo, como o estado de 
constatación e hai unha, 
efectivamente, que se tratou na 
Mesa  Xeral de Negociación, pero 
o resto, nin foron contestados nin 
sabemos se teñen… 
 
Ás vinte horas e corenta e un 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Gallego Neira. 
 
 
… vostedes intención de 
contestar.  Para nós é 
inconcebíbel que  un goberno, un 
executivo local, teña ao máximo 
órgano de representación das 
traballadoras e dos traballadores, 
agardando oito meses, para 
contestar un simple escrito. 
 
Ademais, son temáticas variadas, 
non son temáticas a pillar.  Van 
cousas desde o Plan de Pensións 
ao Orzamento de 2016, ao escrito 
de apoio á Banda Municipal, 
Seguridade nos Centros Sociais 
Cívicos etcétera, etcétera, 
etcétera. Unha, bo, unha 
cantidade e variedade de 
cuestións que non se entenden, 
porque non foron contestados 
polo Goberno Local, que se di 
progresista, que pon por diante as 
persoas. Nós entendemos que 
debe de atender, precisamente, 
precisamente, as demandas do 
seu persoal e non telos, pois iso, 8 
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escritos sen contestar. 
 
Non sei, entón, que obxecto tería 
que a Xunta de Persoal fixese 
chegar o conxunto do Cadro de 
Persoal do Concello esta 
información senon é que é certa, 
como están dicindo que minte a 
Xunta de Persoal. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bueno, en primeiro lugar, dicir 
que cando chegamos ao Concello 
o primeiro que fixemos e a 
primeira semana, foi facer unha 
reunión con todos os 
representantes dos sindicatos con 
presenza na Xunta de Persoal.  
 
 E xa tamén nesa primera semana 
recibimos unha lista moi longa de 
asuntos sen resolver desde… 
 
 
A las veinte horas y cuarenta y 
tres minutos entra en el Salón 
de Sesiones el señor Lorenzo 
Torres. 
 
… hai tempo, máis concretamente 
anos. Y deses numerosos asuntos 
sen resolver, e xa enquistados, na 
situación de persoal do Concello, 
destacaba a situación de 
inseguridade na que se atopa o 
persoal, nunha situación moi 
longa de comisión de servizos e 
adscripcións provisionais sen que 
se convocaran concursos de 

meses, con escritos sen contestar. 
 
Non sei, entón, que obxecto tería 
que a Xunta de Persoal fixese 
chegar ou conxunto do Cadro de 
Persoal do Concello esta 
información senon é que é certa, 
como están dicindo que minte a 
Xunta de Persoal. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bo, en primeiro lugar, dicir que 
cando chegamos ao Concello o 
primeiro que fixemos e a primeira 
semana, foi facer unha reunión 
con todos os representantes dos 
sindicatos con presenza na Xunta 
de Persoal.  
 
 E xa tamén nesa primeira 
semana recibimos unha lista moi 
longa de asuntos sen resolver 
desde… 
 
Ás vinte horas e corenta e tres 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Lorenzo Torres. 
 
 
… hai tempo, máis concretamente 
anos. E deses numerosos asuntos 
sen resolver, e xa enquistados, na 
situación de persoal do Concello, 
destacaba a situación de 
inseguridade na que se atopa o 
persoal, nunha situación moi 
longa de comisión de servizos e 
adscripcións provisionais sen que 
se convocasen concursos de 
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traslado, como é debido, que 
poidan  garantir a súa actividade 
na obtención de novos postos e así 
poder facer efectivo o dereito á 
carreira profesional.  
 
A este problema, tamén se lle 
engaden moitos outros de carácter 
extructural, e que non teñen fácil 
solución a curto plazo, e que 
pasan por unha revisión profunda 
da RPT, como este goberno 
abordará posteriormente, despois 
de adptar a RPT a unha nova 
estructura, como xa se comunicou, 
tamén  en varias mesas de 
negociación  e se explicou 
sobradamente.  
 
Outro problema fundamental, e 
moi importente, é a falta de 
persoal que están a padecer casi 
todos os servizos, e que tratamos 
de solucionar todos os días, 
relacionado principalmente coa 
substitución de baixas, coberturas 
de xubilacións e debido, sobre 
todo, a esas limitacións que 
establecen  a Lei de 
Racionalización e 
Substentabilidade da 
Administración Local e  a Lei de 
Orzamentos Xerais do Estado para 
2016, como xa dixemos. 
 
Iso trae como resultado a 
progresiva diminución das 
plantillas das Administracións 
Públicas e a precaria situación 
dalgúns servizos igualmente. 

traslado, como é debido, que 
poidan  garantir a súa actividade 
na obtención de novos postos e 
así poder facer efectivo o dereito 
á carreira profesional.  
 
A este problema, tamén se lle 
engaden moitos outros de 
carácter extructural, e que non 
teñen fácil solución a curto prazo, 
e que pasan por unha revisión 
profunda da RPT, como este 
goberno abordará 
posteriormente, despois de adptar 
a RPT a unha nova estrutura, 
como xa se comunicou, tamén  en 
varias mesas de negociación  e se 
explicou sobradamente.  
 
Outro problema fundamental, e 
moi importente, é a falta de 
persoal que están a padecer case 
todos os servizos, e que tratamos 
de solucionar todos os días, 
relacionado principalmente coa 
substitución de baixas, coberturas 
de xubilacións e debido, sobre 
todo, a esas limitacións que 
establecen  a Lei de 
Racionalización e 
Substentabilidade da 
Administración Local e  a Lei de 
Orzamentos Xerais do Estado 
para 2016, como xa dixemos. 
 
Iso trae como resultado a 
progresiva diminución dos cadros 
de persoal das Administracións 
Públicas e a precaria situación 
dalgúns servizos igualmente. 



 
 
 
 
 
 
 

- 243 - 
 

 
 

Todos estes problemas e tamén 
outros se foron tratando e 
intentando solucionar, dentro das 
posibilidades orzamentarias e 
destas limitacións de contratación 
coas que nos atopamos, e que nos 
deixan moitas veces nunha 
situación complicada para poder 
reponer persoal, cando é 
necesario, que é un dos temas 
presentes en eses escritos.  
 
Desde a Xunta de Persoal, Comité 
de Empresa e os diferentes 
sindicatos se foron recibindo 
precisamente, escritos e 
demandas, que sempre se están 
resolvendo e, moitos deles, xa se 
trataron e se resolveron 
igualmente. 
 
De feito, unha gran parte deses 
escritos que vostede menciona e 
que se traen aquí, como non 
contestados, son realmente 
propostas de resolución, non 
preguntas que merezan ser 
contestadas, senón propostas de 
resolución ou peticións, que xa se 
foron solucionando, e moitas 
delas tamén, se trataron e se 
responderon, incluso, en mesas de 
negociación, como así consta nas 
actas. 
 
Por exemplo, a proposta de 
cobertura de dirección da Banda 
de Música. É un posto que se 
atopa cuberto en Comisión de 
Servizos  desde o 13 de outubro 

Todos estes problemas e tamén 
outros se foron tratando e 
tentando solucionar, dentro das 
posibilidades orzamentarias e 
destas limitacións de contratación 
coas que nos atopamos, e que nos 
deixan moitas veces nunha 
situación complicada para poder 
repoñer persoal, cando é 
necesario, que é uns dos temas 
presentes neses escritos.  
 
Desde a Xunta de Persoal, Comité 
de Empresa e os diferentes 
sindicatos se foron recibindo 
precisamente, escritos e 
demandas, que sempre se están 
resolvendo e, moitos deles, xa se 
trataron e se resolveron 
igualmente. 
 
De feito, unha gran parte deses 
escritos que vostede menciona e 
que se traen aquí, como non 
contestados, son realmente 
propostas de resolución, non 
preguntas que merezan ser 
contestadas, senón propostas de 
resolución ou peticións, que xa se 
foron solucionando, e moitas 
delas tamén se trataron e se 
responderon, mesmo, en mesas de 
negociación, como así consta nas 
actas. 
 
Por exemplo, a proposta de 
cobertura de dirección da Banda 
de Música. É un posto que se 
atopa cuberto en Comisión de 
Servizos  desde o 13 de outubro 
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de 2015, e esta circunstancias xa é 
coñecida polos representantes 
sindicais do Concello. 
 
Por outra parte, a problemática 
por exemplo, que se apunta da 
Estación de Autobuses, tanto 
organizativa como de persoal. 
Tamén se convocaron, con 
ocasión deste escrito, e tiveron 
lugar varias reunións cos 
representantes sindicais, 
traballadores e con presenza de 
responsables do servizo, e se deu 
solución a parte delas tamén… 
 
Presidencia 
 
Vai rematando, señora Vieito, por 
favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
…con escritos relativos a que se 
respeten  os xustificantes médicos, 
sen cuestionalos, nin interpretalos, 
respecto da data da ausencia. 
 
 
Tamén se trataron e se contestaron 
estes asuntos na Mesa Xeral de 
Contratación do 2 de outubro. 
Igualmente, si que, 
evidentemente, si hai cuestión, 
que, aínda están pendentes de 
solución, e que se están a estudar 
polos servizos de persoal e outros 
servizos correspondentes. 
 
É intención deste goberno, en todo 

de 2015, e esta circunstancias xa 
é coñecida polos representantes 
sindicais do Concello. 
 
Por outra parte, a problemática 
por exemplo, que se apunta da 
Estación de Autobuses, tanto 
organizativa como de persoal. 
Tamén se convocaron, con 
ocasión deste escrito, e tiveron 
lugar varias reunións cos 
representantes sindicais, 
traballadores e con presenza de 
responsables do servizo, e se deu 
solución a parte delas tamén. 
 
Presidencia 
 
Vai rematando, señora Vieito, por 
favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Con escritos relativos a que se 
respecten  os xustificantes 
médicos, sen cuestionalos, nin 
interpretalos, respecto da data da 
ausencia. 
 
Tamén se trataron e se 
contestaron estes asuntos na 
Mesa Xeral de Contratación do 2 
de outubro. Igualmente, si que 
evidentemente, si hai cuestións 
que aínda están pendentes de 
solución, e que si están a estudar 
polos servizos de persoal e outros 
servizos correspondentes. 
 
É intención deste goberno, en 



 
 
 
 
 
 
 

- 245 - 
 

 
 

caso, a miña propia, tamén, de ir 
avanzando, como xa fumos 
demostrando na recuperación dos 
dereitos… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Vieito, por 
favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
… que as políticas do  PP 
arrebataron aos funcionarios 
públicos e o cumprimento dos 
principios de igualdade, mérito e 
capacidade no acceso, como 
estamos demostrando e tamén, a 
garantía da carreira e a promoción 
profesional.  
 
Nada máis.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Socialista 
(PSOE) sobre situación do 
programa Talón Restaurante. 
 
Preguntas orales del Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Primera.- Pregunta oral sobre 
situación del programa Talón 
Restaurante. 
 
 

todo caso, a miña propia, tamén, 
de ir avanzando, como xa fumos 
demostrando na recuperación dos 
dereitos… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Vieito, por 
favor. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
…  que as políticas do PP, 
arrebataron aos funcionarios 
públicos e o cumprimento dos 
principios de igualdade, mérito e 
capacidade no acceso, como 
estamos a demostrar e tamén, a 
garantía da carreira e a 
promoción profesional.  
 
Nada máis.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Socialista 
(PSOE) sobre situación do 
programa Talón Restaurante. 
 
Preguntas orais do Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Primeira.- Pregunta oral sobre 
situación do programa Talón 
Restaurante. 
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Señora Longueira Castro 
 
¿Piensa reformular el programa 
Talón Restaurante para que 
responda fielmente al concepto 
con el que fue creado? 
 
A  las veinte horas y cuarenta y 
ocho minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Veira González. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. 
 
Pensamos reformular o programa 
de Talón Restaurante, porque un 
programa de prevención social 
xamais se debeu convertir nun 
programa existencialista. 
 
 
Señora Longueira Castro 
 
Pois, nos alegramos moito de 
sabelo, porque este programa que 
foi creado polo goberno socialista 
no ano 2010 y que tenía una 
finalidad primordial, que era el 
acompañamiento de un 
envejecimiento activo, una 
población de cierta edad y que 
además, conquería con un trabajo 
de seguimientos, sobre la 
situación de la población, además 
de también dar apoyo a la 
hostelería, a la pequeña hostelería 
de la ciudad, tenía como misión 
eliminar, sobre todo, un estigma 

Señora Longueira Castro 
 
Pensa reformular o programa 
Talón Restaurante para que 
responda fielmente o concepto co 
que foi creado? 
 
Ás  vinte horas e corenta e oito 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Veira González. 
 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. 
 
Pensamos reformular o  
programa de Talón Restaurante, 
porque un programa de 
prevención social xamais se 
debeu converter nun programa 
existencialista. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Pois, alegrámonos moito de 
sabelo, porque este programa que 
foi creado polo goberno socialista 
no ano 2010 e que tiña unha 
finalidade primordial, que era o 
acompañamento dun 
envellecemento activo, unha 
poboación de certa idade e que 
ademáis, conquería cun traballo 
de seguimentos, sobre a situación 
da poboación, ademais de tamén 
dar apoio á hostalería, á pequena 
hostalería da cidade, tiña como 
misión eliminar, sobre todo, un 
estigma que era o dos comedores 
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que era el de los comedores 
sociales, de forma que en aras de 
igualar a  aquellos que acudían a 
un restaurante con un bono, como 
sabrán, podían comer 
absolutamente con total 
normalidad con personas que, en 
principio, no lo necesitaban y en 
esta forma llegamos a una 
homogenización de la sociedad. 
 
La puesta en marcha del programa 
de los Servicios Sociales 
Municipales. Con esta puesta en 
marcha de este programa, además, 
se trataban de prever situaciones 
como las que alguna vez, hemos 
hablado aquí, en este Pleno, de 
una abuela que acudía el primer 
día sola a comer, el segundo día 
con uno de sus nietos y el tercero 
con sus dos nietos, de forma que 
compartían la comida de aquel 
talón restaurante. Y esto hubiera 
sido una buena forma para que los 
Servicios Sociales hubieran 
actuado con una prevención, sobre 
lo que estaba ocurriendo, pero 
desgraciadamente, como todos 
sabemos, el PP convirtió esto en 
una suerte de tómbola. O bien 
tenías 5, o bien tenías 10, o bien 
tenías 15, o bien tenías 20 talones 
en esa política de caridad, de 
reparto de dones y favores a los 
que  lo habían postergado. 
 
Bien. 
 
Pues, desde el año 2010 hasta hoy, 

sociais, de forma que en aras de 
igualar a aqueles que acudían a 
un restaurante cun bono, como 
saberán, podían comer 
absolutamente con total 
normalidade con persoas que, en 
principio, non o necesitaban e 
nesta forma chegamos a unha 
homoxenización da sociedade. 
 
 
A posta en marcha do programa 
dos Servizos Sociais Municipais. 
Con esta posta en marcha deste  
programa, ademais, tratábanse de 
prever situacións como as que 
algunha vez, falamos aquí, neste 
Pleno, dunha avoa que acudía o 
primeiro día soa a comer, o 
segundo día cun dos seus netos e 
o terceiro cos seus dous netos, de 
forma que compartían a comida 
daquel talón restaurante. E isto 
fose unha boa forma para que os 
Servizos Sociais houbesen 
actuado cunha prevención, sobre 
o que estaba a ocorrer, pero 
desgraciadamente, como todos 
sabemos, o PP converteu isto 
nunha sorte de tómbola. Ou ben 
tiñas 5, ou ben tiñas 10, ou ben 
tiñas 15, ou ben tiñas 20 talóns 
nesa política de caridade, de 
repartición de dons e favores aos 
que  o postergaban. 
 
 
Ben. 
 
Pois, desde o ano 2010 ata hoxe, 
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tras cuatro años de haber insistido 
en este Salón de Plenos que 
reformulase este programa y que 
tuviese que volver a la senda para 
la que fue creado, creemos que es 
el momento en el que tengan que 
abordarlo, puesto que aunque es 
un problema heredado, diez meses 
después de haber recibido esta 
herencia, ya es, casi, casi, un 
problema propio. 
 
Y no decimos que sea un 
problema en el que no haya el 
suficiente número de usuarios, en 
este momento, creo que, según 
informe que se pasó  a la 
Comisión de Xustiza Social, 700 
personas que son usuarias de este 
programa. No tanto se trata de 
mayor o menor número de 
usuarios, sino que, de aquilatar los 
baremos a los que se está, en estos 
momentos, otorgando. Tomar 
conciencia que hoy estamos en 
otro momento social y económico, 
muy diferente de que en su día 
existía, en el momento en que se 
crea el Talón y, sobre todo, que 
sea una forma, que era lo que en 
aquel momento pedíamos, de 
mediar, de vigilar y de acompañar 
a una población en riesgo de 
exclusión. 
 
A las veinte horas y cincuenta 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Veira 
González. 
 

tras catro anos de insistir neste 
Salón de Plenos que reformulase 
este programa e que tivese que 
volver á senda para a que foi 
creado, cremos que é o momento 
no que teñan que abordalo, posto 
que aínda que é un problema 
herdado, dez meses despois de 
recibir esta herdanza, xa é, case, 
case, un problema propio. 
 
 
E non dicimos que sexa un 
problema no que non haxa o 
suficiente número de usuarios, 
neste momento, creo que, segundo 
informe que se pasou  á Comisión 
de Xustiza Social, 700 persoas 
que son usuarias deste programa. 
Non tanto, se trata de maior ou 
menor número de usuarios, senón 
que, de aquilatar os baremos aos 
que se está, nestes momentos, 
outorgando. Tomar conciencia 
que hoxe estamos noutro 
momento social e económico, moi 
diferente de que no seu día 
existía, no momento en que se 
crea o Talón e, sobre todo, que 
sexa unha forma, que era o que 
naquel momento pediamos, de 
mediar, de vixiar e de acompañar 
a unha poboación en risco de 
exclusión. 
 
Ás vinte horas e cincuenta 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Veira González. 
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No es un programa meramente 
asistencial, en el estricto sentido 
de la palabra, sino que, también es 
un programa de control y, sobre 
todo, de acompañamiento de una 
parte de la población.  Al margen 
de que pueda ser un programa que 
tenga otras variantes y otras 
vertientes, y puede extenderse 
como un programa familiar, si la 
ocasión lo requiere. 
 
Y, dicho esto, para una mejor 
gestión, también deseamos pedir, 
desde aquí, que los pagos que se 
realizan a los restaurantes que 
están dentro del convenio, Talón-
Restaurante, se hagan de forma 
efectiva. 
 
En estos momentos hay 
restaurantes que no ven efectivo el 
cobro, desde el mes de noviembre. 
Lo cual no se nos oculta que esto 
ocasiona un perjuicio, porque no 
estamos hablando ni de grandes 
empresas, ni de líneas de 
financiación de grandes 
autónomos, en este sentido, sino 
de empresas modestas de las que 
viven… las que trabajan en el 
ámbito familiar y que tienen, 
algunos de ellos, serios problemas 
de subsistencia. 
 
Por nuestra parte, nada más y si es 
así, si realmente se reformula este 
programa y vuelve a la gente de la 
que nunca debió de salir,… 
 

Non é un programa meramente 
asistencial, no estrito sentido da 
palabra, senón que, tamén é un 
programa de control e, sobre 
todo, de acompañamento dunha 
parte da poboación.  Á marxe de 
que poida ser un programa que 
teña outras variantes e outras 
vertentes, e pode estenderse como 
un programa familiar, se a 
ocasión requíreo. 
 
E, dito isto, para unha mellor 
xestión, tamén desexamos pedir, 
desde aquí, que os pagos que se 
realizan aos restaurantes que 
están dentro do convenio Talón-
Restaurante, fáganse de forma 
efectiva. 
 
Nestes momentos hai restaurantes 
que non ven efectivo o cobro, 
desde o mes de novembro. O cal 
non se nos oculta que isto 
ocasiona un prexuízo, porque non 
estamos a falar nin de grandes 
empresas, nin de liñas de 
financiamento de grandes 
autónomos, neste sentido, senón 
de empresas modestas das que 
viven… as que traballan no 
ámbito familiar e que teñen, 
algúns deles, serios problemas de 
subsistencia. 
 
Pola nosa banda, nada máis e se 
é así, se realmente se reformula 
este programa e volve á xente da 
que nunca debeu de saír,… 
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Presidencia  
 
Remate, por favor. 
 
Señora Longueira Castro 
 
…termino ahora, pues, sería para 
nosotros una gran alegría. 
 
Nada más. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Bueno. 
 
Permítanme que faga mención, 
obviamente, ao día oito de marzo, 
que é mañá, o Día  Internacional 
das Mulleres, como muller que 
son. E permítanme tamén, que 
faga mención ao que está 
acontecendo hoxe aquí, pero 
tamén o que acontece noutros 
concellos non gobernados polo 
Partido Popular, onde, pois, 
lamentablemente se celebra o Día 
da Muller, decindo “ser mujer es 
llorar callada”, hoxe aquí, votando 
en contra dunha moción que o que 
reivindica é, que as mulleres, 
nesta cidade, no Centro 
Hospitalario Público, non estean 
abandonadas. 
 
Lamentablemente isto acontence 
aquí, noutros concellos e o que 
pretendo é, felicitar a todas as 
mulleres que non calan, que 
berran e que loitan polos dereitos 
de todas e de todos. 

Presidencia  
 
Remate, por favor. 
 
Señora Longueira Castro 
 
…termino agora, pois, sería para 
nós unha gran alegría. 
 
Nada máis. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Bo. 
 
Permítanme que faga mención, 
obviamente, ao día oito de marzo, 
que é mañá, o Día  Internacional 
das Mulleres, como muller que 
son. E permítanme tamén, que 
faga mención ao que está 
acontecendo hoxe aquí, pero 
tamén o que acontece noutros 
concellos non gobernados polo 
Partido Popular, onde, pois, 
lamentablemente celébrase o Día 
da Muller, decindo “ser muller é 
chorar calada”, hoxe aquí, 
votando en contra dunha moción 
que o que reivindica é, que as 
mulleres, nesta cidade, no Centro 
Hospitalario Público, non estean 
abandonadas. 
 
Lamentablemente isto acontence 
aquí, noutros concellos e o que 
pretendo é, felicitar a todas as 
mulleres que non calan, que 
berran e que loitan polos dereitos 
de todas e de todos. 
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Ben. 
 
Dito, isto, falaba a señora 
Longueira do momento, e de que 
xa pasaron 9 meses. Bueno, 
efectivamente pasaron 9 meses e 
efectivamente é moi difícil en 9 
meses volver a un estado duns 
Servizos Sociais fortes, despois do 
desmantelamento do Partido 
Popular. Pero dende logo, o que si 
deu tempo de sobra foi, en tres 
meses, poder aprobar uns 
orzamentos que o seu Grupo non 
decidiu, pois, negociar, nin 
apostar por eles. Donde estaban, 
no só estes programas sociais, 
senón outros, como a Renda 
Social Municipal, outros como un 
programa de baixa exixencia de 
atención a persoas sen teito, que 
hoxe, pois, non podemos aplicar, 
porque vostedes non quixeron 
negociar. 
 
E coincidimos e xa llo dixen 
anteriormente, con vostede, en 
que programa Talón Restaurante, 
necesita unha reformulación, de 
cara a cumprir co seu obxectivo 
inicial, porque si que é certo, que 
o modelo e marca do Partido 
Popular, nos Servizos  Sociais, 
por suposto, que se nota. Se nota 
de cara a cuestións como este 
novo programa, basado na 
caridade e en dar limosna cristiana 
ao pobre. Tamén no sentido da 
externalización, desmantelando 
uns servizos públicos que neste 

Ben. 
 
Dito, isto, falaba a señora 
Longueira do momento, e de que 
xa pasaron 9 meses. Bo, 
efectivamente pasaron 9 meses e 
efectivamente é moi difícil en 9 
meses volver a un estado duns 
Servizos Sociais fortes, despois do 
desmantelamento do Partido 
Popular. Pero dende logo, o que 
si deu tempo dabondo foi, en tres 
meses, poder aprobar uns 
orzamentos que o seu Grupo non 
decidiu, pois, negociar, nin 
apostar por eles. Onde estaban, 
non só estes programas sociais, 
senón outros, como a Renda 
Social Municipal, outros como un 
programa de baixa esixencia de 
atención a persoas sen teito, que 
hoxe, pois, non podemos aplicar, 
porque vostedes non quixeron 
negociar. 
 
E coincidimos e xa llo dixen 
anteriormente, con vostede, en 
que programa Talón Restaurante, 
necesita unha reformulación, 
para cumprir co seu obxectivo 
inicial, porque si que é certo, que 
o modelo e marca do Partido 
Popular, nos Servizos  Sociais, 
por suposto, que se nota. Nótase 
para cuestións como este novo 
programa, baseado na caridade e 
en dar esmola cristiá ao pobre. 
Tamén no sentido da 
externalización, desmantelando 
uns servizos públicos que neste 
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caso, como Servizos Sociais, son 
absolutamente esenciais. 
 
Cabe lembrar, ademais, que este 
programa, comentaba a 
compañeira Longueira, naceu coa 
finalidade de servir de ponte entre 
o servizo de axuda a domicilio e o 
servizo de comida a domicilio, 
conseguindo así retrasar a entrada 
das persoas maiores no sistema de 
dependencia e levando a cabo 
unha función preventiva. 
 
Nós apostamos por un modelo de 
Servizos Sociais, que outorgue 
dereitos que (…) á veciñanza, que 
cuestione as causas da 
desigualdade, por suposto, tamén 
da pobreza e que avance cara á 
xustiza social. 
 
Mais nada. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do PSdeG-PSOE, sobre 
Ordenanza de Mercados. 
 
Segunda.- Pregunta oral del 
PSdeG-PSOE, sobre la 
Ordenanza de Mercados. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 

caso, como Servizos Sociais, son 
absolutamente esenciais. 
 
Cabe lembrar, ademais, que este 
programa, comentaba a 
compañeira Longueira, naceu coa 
finalidade de servir de ponte entre 
o servizo de axuda a domicilio e o 
servizo de comida a domicilio, 
conseguindo así atrasar a entrada 
das persoas maiores no sistema 
de dependencia e levando a cabo 
unha función preventiva. 
 
Nós apostamos por un modelo de 
Servizos Sociais, que outorgue 
dereitos que (…) á veciñanza, que 
cuestione as causas da 
desigualdade, por suposto, tamén 
da pobreza e que avance cara á 
xustiza social. 
 
Mais nada. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do PSdeG-PSOE, sobre 
Ordenanza de Mercados. 
 
Segunda.- Pregunta oral do 
PSdeG-PSOE, sobre a 
Ordenanza de Mercados. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. 



 
 
 
 
 
 
 

- 253 - 
 

 
 

¿Piensan retomar la Ordenanza de 
Mercados? 
 
Señor Lema Suárez 
 
Para este goberno municipal as 
ordenanzas de mercados seguen 
sendo necesarias, e tamén nos 
gustaría saber hoxe se, por fin, o 
Partido Socialista descubriu por 
que está en contra do proxecto de 
ordenanzas que presentamos no 
último Pleno? 
 
Señor García Pérez 
 
Pues se lo voy a aclarar, señor 
Lema. 
 
Esta tarde usted, usted y yo 
tenemos una relación intensa. 
Creo que todas las preguntas se 
nos cruzan. 
 
Le recuerdo que en el Pleno 
anterior, no solamente el Partido 
Socialista rechazó su Ordenanza 
de Mercados y además, también le 
recuerdo, que nosotros le pedimos 
que nos la presentara, para 
estrellarse contra la ciudad en 
pleno,  y que le diera un poco más 
de tiempo, para que las 
asociaciones de placeras y 
placeros pudieran madurar las 
propuestas que hicieron, y los 
mismos planteamientos que le 
querían hacer llegar, pero más allá 
de eso, voy a intentar exponer 
cual es el planteamiento del 

Pensan retomar a Ordenanza de 
Mercados? 
 
Señor Lema Suárez 
 
Para este goberno municipal as 
ordenanzas de mercados seguen 
sendo necesarias, e tamén 
gustaríanos saber hoxe se, por 
fin, o Partido Socialista descubriu 
por que está en contra do 
proxecto de ordenanzas que 
presentamos non último Pleno? 
 
Señor García Pérez 
 
Pois llo vou a aclarar, señor 
Lema. 
 
Esta tarde vostede, vostede e eu 
temos unha relación intensa. Creo 
que todas as preguntas 
crúzansenos. 
 
Lémbrolle que no Pleno anterior, 
non soamente o Partido Socialista 
rexeitou a súa Ordenanza de 
Mercados e ademais, tamén lle 
lembro, que nós lle pedimos que 
nola presentase, para estrelarse 
contra a cidade en pleno,  e que 
lle dese un pouco máis de tempo 
para que as asociacións de 
praceiras e praceiros puidesen 
madurar as propostas que 
fixeron, e as mesmas propostas 
que lle querían facer chegar, pero 
máis aló diso, vou tentar expoñer 
cal é a proposta do Grupo 
Municipal Socialista sobre os 
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Grupo Municipal Socialista sobre 
los mercados. 
 
A usted no se le escapa que los 
mercados son unos equipamientos 
críticos en el ámbito de los 
barrios, articulan la ciudad, 
porque dan unos servicios 
singulares. Son equipamientos, 
además ancestrales, porque están 
en la ciudad desde la Edad Media; 
es un… algo intrínseco en ellas. 
El querer poner encima de la mesa 
de manera unilateral, como hizo 
usted, a través del desarrollo de 
una funcionaria, unas ordenanzas 
que no recogían los intereses y 
necesidades de los placeros, fue 
una temeridad. Pero más allá de 
eso, usted no quiso escuchar lo 
que este Pleno le decía, pidiéndole 
un poco más de tiempo, para que 
se pudieran reflexionar las 
medidas que estaban proponiendo, 
y para que pudiese incorporar las 
modificaciones que le querían 
hacer las placeras. 
 
 
Ya le adelanto que nosotros 
tenemos encima de la mesa unas 
modificaciones que incorporar. 
También le adelanto, que nos 
gustaría que en la Comisión de 
Empleo se retomara, por parte de 
la Presidenta, los trabajos propios 
de deliberación, para que los 
mercados puedan ser lo que toda 
la ciudad quieren que sea, que sea 
un complemento más de la ciudad, 

mercados. 
 
 
A vostede non se lle escapa que os 
mercados son uns equipamentos 
críticos no ámbito dos barrios, 
articulan a cidade, porque dan 
uns servizos singulares. Son 
equipamentos, ademais 
ancestrais, porque están na 
cidade desde a Idade Media; é 
un… algo intrínseco nelas. O 
querer poñer encima da mesa de 
maneira unilateral, como fixo 
vostede, a través do 
desenvolvemento dunha 
funcionaria, unhas ordenanzas 
que non recollían os intereses e 
necesidades dos praceiros, foi 
unha temeridade. Pero máis aló 
diso, vostede non quixo escoitar o 
que este Pleno dicíalle, pedíndolle 
un pouco máis de tempo, para que 
se puidesen reflexionar as 
medidas que estaban a proponer, 
e para que puidese incorporar as 
modificacións que lle querían 
facer as praceiras. 
 
Xa lle adianto que nós temos 
encima da mesa unhas 
modificacións que incorporar. 
Tamén lle adianto, que nos 
gustaría que na Comisión de 
Emprego se retomase, por parte 
da Presidenta, os traballos 
propios de deliberación, para que 
os mercados poidan ser o que 
toda a cidade queren que sexa, 
que sexa un complemento máis da 
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del cual sentirnos orgullosos. 
Porque, fíjese usted, el colectivo 
que representa a las personas que 
trabajan en los merados es una 
comunidad de pequeños 
emprendedores, que lo que hacen 
es levantarse a las cinco de la 
mañana, acostarse muy tarde, con 
las manos llenas de callos y que lo 
que están comprobando en las 
últimas semanas es, que por parte 
de la Administración Municipal 
no hay sensibilidad para con sus 
demandas.  
 
 
Se ha intentado, de alguna manera 
y yo creo que, basado en la 
inexperiencia, dividir a las 
asociaciones que actualmente 
tienen representatividad en los 
mercados. Cierto es que no había 
unanimidad en los planteamientos, 
pero cierto es también, que cuanto 
más unidos estén los mercados, 
mejor le irá a la ciudad, porque 
habrá un interlocutor con el cual 
poder construir proyectos de 
futuro. 
 
Mire, los mercados necesitan de 
una revitalización, de una 
modernización, de un enfoque 
más innovador, porque sino les va 
a costar mucho competir con las 
grandes superficies y los 
hipermercados. No basta con ser 
el sitio de la frescura de los 
alimentos. Como mandamiento, 
que eso, hoy, para mantener un 

cidade, do cal sentirnos 
orgullosos. Porque, fíxese 
vostede, o colectivo que 
representa ás persoas que 
traballan nos merados é unha 
comunidade de pequenos 
emprendedores, que o que fan é 
levantarse ás cinco da mañá, 
deitarse moi tarde, coas mans 
cheas de callos e que o que están 
a comprobar nas últimas semanas 
é, que por parte da 
Administración Municipal non hai 
sensibilidade para coas súas 
demandas.  
 
Tentouse, dalgunha maneira e eu 
creo que, baseado na 
inexperiencia, dividir ás 
asociacións que actualmente 
teñen representatividade nos 
mercados. Certo é que non había 
unanimidade nas propostas, pero 
certo é tamén, que canto máis 
unidos estean os mercados, 
mellor irá á cidade, porque 
haberá un interlocutor co cal 
poder construír proxectos de 
futuro. 
 
Mire, os mercados necesitan 
dunha revitalización, dunha 
modernización, dun enfoque máis 
innovador, porque senón vailles a 
custar moito competir coas 
grandes superficies e os 
hipermercados. Non basta con ser 
o sitio da frescura dos alimentos. 
Como mandamento, que iso, hoxe, 
para manter un negocio, non 
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negocio, no llega.  
 
Desde la ciudad, desde el 
Ayuntamiento podemos construir 
actuaciones innovadoras que 
vuelvan a revivalizar los mercados 
y, en ese camino, a nosotros nos 
van a encontrar. Lo que sí les 
pedimos es, que cuando se activen 
las interlocuciones con las 
asociaciones que representan a un 
colectivo, se haga con serenidad, 
se haga sin intentar presionar a 
través de tweets a últimas horas de 
la noche y que, en ese camino, a 
nosotros nos van a encontrar, por 
lo que les ruego que, a la mayor 
brevedad active, de nuevo, en la 
Comisión de Empleo, la 
negociación de las Ordenanzas de 
Mercados. 
 
Muchas gracias. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Señor  socialista, señor García, eu 
vexo que hoxe, por cuarta vez, 
segue sen saber vostede por que 
estaba en contra das anteriores 
ordenanzas, e mira que lle 
preguntamos  na Comisión 
Informativa de Emprego, a señora 
Veira, a señora Lendoiro e máis 
eu. Non dixo nada. 
Preguntámosllo no anterior Pleno. 
Tampouco dixo nada, e hoxe, 
volve a non dicir nada en serio. 
 
 

chega.  
 
Desde a cidade, desde o 
Concellopodemos construír 
actuacións innovadoras que 
volvan a revivalizar os mercados 
e, nese camino, a nós vannos a 
atopar. O que si lles pedimos é, 
que cando se activen as 
interlocucións coas asociacións 
que representan a un colectivo, 
fágase con serenidade, fágase sen 
tentar presionar a través de 
tweets a últimas horas da noite e 
que, nese camiño, a nós vannos a 
atopar, polo que lles rogo que, o 
máis axiña posible active, de 
novo, na Comisión de Emprego, a 
negociación das Ordenanzas de 
Mercados. 
 
 
 Moitas grazas. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Señor socialista, señor García, eu 
vexo que hoxe, por cuarta vez, 
segue sen saber vostede por que 
estaba en contra das anteriores 
ordenanzas, e mira que lle 
preguntamos na Comisión 
Informativa de Emprego, a señora 
Veira, a señora Lendoiro e máis 
eu. Non dixo nada. 
Preguntámosllo no anterior 
Pleno. Tampouco dixo nada, e 
hoxe, volve a non dicir nada en 
serio. 
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Mírese nun espello e preguntese 
que está a facer, porque responda, 
dunha vez, que tiña en contra das 
anteriores ordenanzas. Pero así e 
todo, vexo que vostede está nun 
proceso de  aprendizaxe bastante 
acelerado, porque agora ven 
recoñecendo que, talvez, a 
unanimidade sexa un obxectivo 
pouco realista. Por suposto, señor 
García, iso nós tamén o sabíamos 
desde o principio, que non era 
unha norma que procurase a 
unanimidade. Procuraba o 
consenso que vostede, ademais se 
encargou, bueno, pois, por todos 
os medios, de torpedear. Ahora 
nós estamos, tamén esperando a 
que vostedes cumpran as súas 
promesas. Vostedes impuxeronse 
así mesmos unha tarefa, 
encomiable, a verdade, en canto 
as súas intencións de traernos a 
esa Comisión Informativa de 
Economía, onde os recibiremos 
cos brazos abertos, unhas 
ordenanzas de mercados, 
consensuadas co sector. En serio, 
xa pasou un mes e eu creo que 
todos estamos intigrados, ademais 
estamos apurados. Queremos que, 
canto antes, vostedes nos traian 
esa proposta de ordenanzas que 
estea consensuada co sector.  
 
Que conste que á hora de medir 
ese consenso co sector, non será 
vostede o que poña o nivel de 
consenso, tamén temos que ser os 
demais os que avaliemos, canto de 

Mírese nun espello e preguntese 
que está a facer, porque responda 
dunha vez, que tinña en contra 
das anteriores ordenanzas. Pero 
así e todo, vexo que vostede está 
nun proceso de aprendizaxe  
bastante acelerado, porque agora 
ven recoñecendo que, talvez a 
unanimidade sexa un obxectivo 
pouco realista. Por suposto, señor 
García, iso nós tamén o sabiamos 
desde o principio, que non era 
unha norma que procurase a 
unanimidade. Procuraba o 
consenso que vostede, ademais se 
encargou, bo, pois, por todos os 
medios, de torpedear. Agora nós 
estamos, tamén esperando a que 
vostedes cumpran as súas 
promesas. Vostedes impuxeronse 
así mesmos unha tarefa, 
encomiable, a verdade, en canto 
as súas intencións de traernos a 
esa Comisión Informativa de 
Economía, onde os recibiremos 
cos brazos abertos, unhas 
ordenanzas de mercados, 
acordadas co sector. En serio, xa 
pasou un mes e eu creo que todos 
estamos intigrados, ademais 
estamos apurados. Queremos que, 
canto antes, vostedes nos  traian 
esa proposta de ordenanzas que 
estea acordada co sector.  
 
Que conste que á hora de medir 
ese consenso co sector, non será 
vostede o que poña o nivel de 
consenso, tamén temos que ser os 
demais os que avaliemos, canto 
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consensuada está esa ordenanza. 
Que conste, que se meteu vostede 
nunha trampa, da que creo que é 
complicado salir, a non ser que 
apliquen unha ordenanza 
semellante a anterior, súa, do ano 
2006, unha ordenanza 
privatizadora, unha ordenanza 
que, desde logo, para nós era 
superdefectuosa e, que cumpría 
superarse. 
 
Vostedes siguen por ese camiño, 
polo camiño do regreso. As 
ordenanzas que sacaron no ano 
2006, eu penso, que poderían 
atopar, probablemente, un 
consenso, un consenso, a costa, 
realmente, dunha regularización 
do sector.  
 
A súa responsabilidade é deixar 
sen regularizar a unha parte 
importante do colectivo de 
praceiros e praceiras. Un colectivo 
de praceiros e praceiras que, agora 
mesmo, lle está pedindo contas a 
vostede e ao seu Grupo, sobre a 
súa actuación, porque en 
realidade, aquí, a responsabilidade 
neste asunto foi súa. 
 
 
Vostedes non contribuiron ao 
proceso de ordenanzas. Non 
podemos dicir, creo que non imos 
a redundear  no mesmo, da 
actitude que tiveron outras persoas 
presentes neste Pleno, que lle 
agradecemos, de novo, pero xa lle 

de consensuada está esa 
ordenanza. Que conste, que se 
meteu vostede nunha trampa, da 
que creo que é complicado saír, a 
non ser que apliquen unha 
ordenanza semellante a anterior, 
súa, do ano 2006, unha 
ordenanza privatizadora, unha 
ordenanza que, desde logo, para 
nós era superdefectuosa, e que 
cumpría superarse. 
 
Vostedes seguen por ese camiño, 
polo camiño do regreso. As 
ordenanzas que sacaron non ano 
2006, eu penso, que poderían 
atopar, probablemente, un 
consenso, un consenso, a costa, 
realmente, dunha regularización 
do sector.  
 
A súa responsabilidade é deixar 
sen regularizar a unha parte 
importante do colectivo de 
praceiros e praceiras. Un 
colectivo de praceiros e praceiras 
que, agora mesmo, lle está 
pedindo contas a vostede e ao seu 
Grupo, sobre a súa actuación, 
porque en realidade, aquí, a 
responsabilidade neste asunto foi 
súa. 
 
Vostedes non contribuiron ao 
proceso de ordenanzas. Non 
podemos dicir, creo que non imos 
a redundear non mesmo, da 
actitude que tiveron outras 
persoas presentes neste Pleno, 
que lle agradecemos, de novo, 
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digo, eu sigo esperando a que 
vostede nos traiga ese proxecto de 
ordenanzas que superen incluso as 
súas de 2006, porque creo que xa 
están recoñecendo, que son moi 
mellorables, cando vostedes 
estannos pedindo que fagamos 
unhas novas, que nolas traen a 
comisión de información e, sobre 
todo, as ordenanzas moi 
consensuadas. 
 
Presidencia 
 
Vai rematando, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do PSdeG-PSOE, sobre 
falta de espazo para as asociacións 
socio sanitarias da cidade. 
 
 
Tercera.- Pregunta oral sobre la 
falta de espacio para las 
asociaciones socio sanitarias de 
la ciudad. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Señor Alcalde. 
 
¿Cómo piensan atender a las 
necesidades de instalaciones y de 

pero xa lle digo, eu sigo 
esperando a que vostede tráianos 
ese proxecto de ordenanzas que 
superen incluso as súas de 2006, 
porque creo que xa están 
recoñecendo, que son moi 
mellorables, cando vostedes 
estannos pedindo que fagamos 
unhas novas, que nolas traen a 
comisión de información e, sobre 
todo, as ordenanzas moi 
consensuadas. 
Presidencia 
 
Vai rematando, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do PSdeG-PSOE, sobre 
falta de espazo para as 
asociacións socio sanitarias da 
cidade. 
 
Terceira.- Pregunta oral sobre a 
falta de espazo para as 
asociacións socio sanitarias da 
cidade. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Señor alcalde. 
 
Como pensan atender ás 
necesidades de instalacións e de 
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financiación de las entidades socio 
sanitarias de A Coruña? 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. 
 
O goberno da Marea, plenamente 
coñecedor das necesidades das 
entidades que traballan no ámbito 
socio sanitario, e por este motivo, 
xa está a traballar en diferentes 
asuntos, e con diferentes solución, 
a curto longo e medio prazo. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Sí. 
 
Gracias. 
  
Estaba yo, señor Ferreiro, 
pensando que si el Talón 
Restaurante no hay o no se 
aprueba por culpa del Partido 
Socialista, que no aprueba los 
Presupuestos, y si la Ordenanza de 
Mercados la tiene que hacer el 
señor García, decir, igual, la 
próxima vez, hay que presentar 
una pregunta oral, de qué hace 
exactamente el Gobierno, porque 
si gobierna, si la responsabilidad 
es siempre de nosotros, el 
Gobierno no sabemos muy bien 
para qué está. 
 
¡Pero bueno! 
 
Señor Alcalde, la verdad es que, 

financiamento das entidades socio 
sanitarias da Coruña? 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. 
 
O goberno da Marea, plenamente 
coñecedor das necesidades das 
entidades que traballan no ámbito 
socio sanitario, e por este motivo, 
xa está a traballar en diferentes 
asuntos, e con diferentes solución, 
a curto longo e medio prazo. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Si. 
 
Grazas. 
 
Estaba eu, señor Ferreiro, 
pensando que se o Talón 
Restaurante non hai ou non se 
aproba por culpa do Partido 
Socialista, que non aproba os 
Orzamentos, e se a Ordenanza de 
Mercados tena que facer o señor 
García, dicir, igual, a próxima 
vez, hai que presentar unha 
pregunta oral, de que fai 
exactamente o Goberno, porque 
se goberna, se a responsabilidade 
é sempre de nós, o Goberno non 
sabemos moi ben para que está. 
 
 
Pero bo! 
 
Señor Alcalde, a verdade é que, 



 
 
 
 
 
 
 

- 261 - 
 

 
 

cuando hace una semana 
presentamos estas preguntas 
orales, no sabíamos, no tenía yo 
consciencia de que se iba a hablar 
tanto, de las entidades socio 
sanitarias a lo largo de este Pleno. 
En todo caso… y, señora Fraga, 
me alegro mucho de que se haya 
podido tratar este tema, porque es 
obvio que estas entidades tienen, 
en este momento, muchas 
dificultades. Ustedes lo decían, el 
señor Alcalde lo decía, que no 
tantas, pero bueno, no hace falta 
más que escucharlas. Dificultades 
para encontrar una ubicación 
definitiva, como tienen las que 
hablábamos,  de la Fundación 
Tenreiro o de la propia asociación 
de Daño Cerebral Adquirido que, 
como digo, atiende a 4.000 
personas, coruñeses y coruñesas 
de esta ciudad y que les han 
pedido reiteradamente otra 
ubicación, para poder así 
concertar servicios con la Xunta 
de Galicia. 
 
Dificultades económicas, porque 
no se tramitaron convenios. 
Dificultades, a la hora de 
planificar actividades de este año 
y dificultades de comprensión de 
algunas respuestas que se han 
dado. 
 
A una Entidad se le dijo que 
estaban evaluando que “a partir 
de ahora este servizo imos poñelo 
en marcha, nós”. Claro, isto 

cando hai unha semana 
presentamos estas preguntas 
orais, non sabiamos, non tiña eu 
consciencia de que se ía a falar 
tanto, das entidades socio 
sanitarias ao longo deste Pleno. 
En todo caso… e, señora Fraga, 
alégrome moito de que se puido 
tratar este tema, porque é obvio 
que estas entidades teñen, neste 
momento, moitas dificultades. 
Vostedes dicíano, o señor Alcalde 
dicíao, que non tantas, pero bo, 
non fai falta máis que escoitalas. 
Dificultades para atopar unha 
localización definitiva, como 
teñen as que falabamos,  da 
Fundación Tenreiro ou da propia 
asociación de Dano Cerebral 
Adquirido que, como digo, atende 
a 4.000 persoas, coruñeses e 
coruñesas desta cidade e que lles 
pediron reiteradamente outra 
localización, para poder así 
concertar servizos coa Xunta de 
Galicia. 
 
 
Dificultades económicas, porque 
non se tramitaron convenios. 
Dificultades, á hora de planificar 
actividades deste ano e 
dificultades de comprensión 
dalgunhas respostas que se deron. 
 
 
A unha Entidade díxoselle que 
estaban a avaliar que “a partir de 
agora este servizo imos poñelo en 
marcha, nós”. Claro, isto quere 
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quiere decir que se va a finalizar 
la relación, el convenio de una 
Entidad, para municipalizar, 
bueno, pues, para poner en 
marcha un servicio público. Y nos 
gustaría saber, bueno, pues cuáles 
son de estos servicios, en los que 
se está pensando en llevar 
adelante con personal municipal, 
y no con personal de las 
entidades. Da igual que hablemos 
de hemofilia, que  les vuelvo a 
decir, que están pendientes si les 
van a dar algún, o si está previsto 
algún convenio, para  poner en 
marcha los talleres de formación 
de los menores, pero incluso están 
pendientes muchos de los usuarios 
o usuarias de estos servicios, de 
otras cuestiones. Está pendiente el 
bono-taxi, que no se ha pagado y 
que no se ha sacado y que afecta a 
usuarios y usuarias de estas 
entidades socio sanitarias. 
 
Señor Ferreiro, usted dijo el día de 
su toma de posesión una frase que 
a mí me quedó en la cabeza: “A 
plaza entra no pazo”. Pero a mí 
me da la sensación, de que 10 
meses después, de la plaza están 
esperando que los que entraron en 
el pazo, que se pongan un poco las 
pilas, porque, a lo mejor, los del 
pazo tienen tiempo, pero los de la 
plaza no. 
 
Está bien que otorguemos 
dereitos, que ponderemos á 
veciñanza e que avancemos en 

dicir que se vai a finalizar a 
relación, o convenio dunha 
Entidade, para municipalizar, bo, 
pois, para poñer en marcha un 
servizo público. E gustaríanos 
saber, bo, pois cales son destes 
servizos, nos que se está pensando 
en levar adiante con persoal 
municipal, e non con persoal das 
entidades. Da igual que falemos 
de hemofilia, que  lles volvo a 
dicir, que están pendentes se lles 
van a dar algún, ou se está 
previsto algún convenio, para  
poñer en marcha os talleres de 
formación dos menores, pero 
mesmo están pendentes moitos 
dos usuarios ou usuarias destes 
servizos, doutras cuestións. Está 
pendente o bono-taxi, que non se 
pagou e que non se sacou e que 
afecta a usuarios e usuarias 
destas entidades socio sanitarias. 
 
 
Señor Ferreiro, vostede dixo o día 
da súa toma de posesión unha 
frase que a min quedoume na 
cabeza: “A praza entra no pazo” 
Pero a min dáme a sensación, de 
que 10 meses despois, da praza 
están a esperar que os que 
entraron no pazo, que se poñan 
un pouco as pilas, porque, se 
cadra, os do pazo teñen tempo, 
pero os da praza non. 
 
Está ben que outorguemos 
dereitos, que ponderemos á 
veciñanza e que avancemos en 
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xustiza social,… 
 
A las veinte horas y cincuenta y 
cuatro minutos entran en el 
Salón de Sesiones la señora 
Gallego Neira y la señora Freire 
Vázquez. 
 
… pero todo eso se hace 
confiando en estas entidades socio 
sanitarias y dándoles respuestas 
claras, rigurosas y marcando los 
plazos. 
 
Muchas gracias. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. 
 
Bueno, volvemos a insistir na 
mesma pregunta, polo tanto, 
repetiremos alguns dos 
argumentos. Efectivamente, non 
sólo somos conscientes do traballo 
que fan, senón que estamos en 
contacto permanente e diario con 
estas entidades, sobre todo, coas 
que máis dificultades teñen, desde 
a Concellería de Igualdade e 
Diversidade, desde a Concellería 
de Xustiza Social e desde a 
Concellería de Participación, 
porque cremos que é moi 
importante resolver a situación 
das que teñen problemas de 
espazo e resolver, desde logo, a 
situación das que están pendentes 
destes convenios. Convenios que, 
aínda, estaban agora en proceso de 

xustiza social,… 
 
Ás vinte horas e cincuenta e 
catro minutos entran no Salón de 
Sesións a Señora Gallego Neira e 
a señora Freire Vázquez. 
 
 
… pero todo iso faise confiando 
nestas entidades socio sanitarias 
e dándolles respostas claras, 
rigorosas e marcando os prazos. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. 
 
Bo, volvemos insistir na mesma 
pregunta, polo tanto, repetiremos 
alguns dos argumentos. 
Efectivamente, non só somos 
conscientes do traballo que fan, 
senón que estamos en contacto 
permanente e diario con estas 
entidades, sobre todo, coas que 
máis dificultades teñen, desde a 
Concellería de Igualdade e 
Diversidade, desde a Concellería 
de Xustiza Social e desde a 
Concellería de Participación, 
porque cremos que é moi 
importante resolver a situación 
das que teñen problemas de 
espazo e resolver, desde logo, a 
situación das que están pendentes 
destes convenios. Convenios que, 
aínda, estaban agora en proceso 
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xustificarse, e os orzamentos do 
ano que ven incorporan un 
proceso de continuidade nos 
Convenios con todas as entidades. 
Esto se lles comunicou, unha a 
unha a todas as entidades, e así se 
reflexa na proposta de orzamentos 
que traemos.  
 
E respecto ao tema dos locales, 
reitero, nos atopamos ao chegar 
con unha situación nos locales 
municipales bastante difícil de 
levantar sen orzamentos e,  desde 
logo, a curto prazo, porque están 
feitos un auténtico desastre e 
efectivamente, un inventario, o 
inventario municipal, a última 
actualización levada a Pleno é do 
ano 1995, co cual nos atopamos 
unha situación dos locais 
municipais, non solo en moi malas 
condicións de infraestructura, 
senón tamén con moitísimas 
irregularidades nas cesións, que se 
cedían, como xa dixen antes, se 
ofrecían a entidades, das que non 
sabemos se despois continuaron 
ou non. 
 
Se optou por seguir cos 
convenios, unha línea de 
continuidade, precisamente, para 
ir analizando un  a un todos eses 
convenios, sen perxuizo de que 
ningunha desas entidades quedase 
sen realizar a súa actividade. 
 
 
Se empezou a negociar con Padre 

de xustificarse, e os orzamentos 
do ano que ven incorporan un 
proceso de continuidade nos 
Convenios con todas as entidades. 
Isto se lles comunicou, unha a 
unha a todas as entidades, e así se 
reflexa na proposta de 
orzamentos que traemos.  
 
E respecto ao tema dos locais 
reitero, nos atopamos ao chegar 
cunha situación nos locais 
municipais bastante difícil de 
levantar sen orzamentos e,  desde 
logo, a curto prazo, porque están 
feitos un auténtico desastre e 
efectivamente, un inventario, ou 
inventario municipal, a última 
actualización levada a Pleno é do 
ano 1995, co cal nos atopamos 
unha situación dos locais 
municipais, non só en moi malas 
condicións de infraestrutura, 
senón tamén con moitísimas 
irregularidades nas cesións, que 
se cedían, como xa dixen antes, 
ofrecíanse a entidades, das que 
non sabemos se despois 
continuaron ou non. 
 
Se optou por seguir cos 
convenios, unha liña de 
continuidade, precisamente, para 
ir analizando un  a un todos eses 
convenios, sen perxuizo de que 
ningunha desas entidades 
quedase sen realizar a súa 
actividade. 
 
Se empezou a negociar con Pai 
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Rubinos as posibilidades dese 
espazo, que esperemos poder 
levar a cabo, tras un estudo 
pormenorizado e detallado das 
necesidades de inversión que ten. 
Calquera das entidades que teñen 
risco de perder o seu espazo 
municipal, actualmente, van ser 
reubicadas, a poder ser, coa maior 
estabilidade posible e senón, 
tamén está falado con elas, en 
múltiples ocasións, tal e como, 
nos trasladou, por exemplo, hoxe, 
Fegerec, que é un escrito que 
enviou a todos os Grupos 
Municipais, que se puxeron en 
contacto con todas as 
administracións e están confiando 
que vamos a cumprir a nosa 
palabra, que lle transmitimos en 
múltiples ocasións. 
 
Entón, insistir en que non cansa 
falar das entidades, que son quen 
están facendo ese traballo tan 
necesario, pero si resulta un pouco 
violento xa, ter que repetir, por 
escrito, por oral, por moción, o 
mesmo, unha e outra vez, solo 
polo feito de querer aproveitar 
políticamente o uso das entidades 
locais, a unhas prácticas que se 
veñen realizando históricamente 
nesta cidade. Entón, o 
compromiso con esas entidades se 
está, elas o saben, está 
comunicado e reiteramos, hoxe, 
aquí, o noso compromiso de 
reubicar a aquelas que o necesiten, 
na mellor das condicións. 

Rubinos as posibilidades dese 
espazo, que esperemos poder 
levar a cabo, tras un estudo 
pormenorizado e detallado das 
necesidades de investimento que 
ten. Calquera das entidades que 
teñen risco de perder o seu espazo 
municipal, actualmente, van ser 
recolocadas, a poder ser, coa 
maior estabilidade posible e 
senón, tamén está falado con elas, 
en múltiples ocasións, tal e como, 
nos trasladou, por exemplo, hoxe, 
Fegerec, que é un escrito que 
enviou a todos os Grupos 
Municipais, que se puxeron en 
contacto con todas as 
administracións e están a confiar 
que imos a cumprir a nosa 
palabra, que lle transmitimos en 
múltiples ocasións. 
 
Entón, insistir en que non cansa 
falar das entidades, que son quen 
están facendo ese traballo tan 
necesario, pero si resulta un 
pouco violento xa, ter que repetir, 
por escrito, por oral, por moción, 
ou mesmo, unha e outra vez, só 
polo feito de querer aproveitar 
politicamente o uso das entidades 
locais, a unhas prácticas que se 
veñen realizando historicamente 
nesta cidade. Entón, o 
compromiso con esas entidades 
estase, elas o saben, está 
comunicado e reiteramos, hoxe 
aquí o noso compromiso de 
recolocar a aquelas que o 
necesiten, na mellor das 
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Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Popular, 
sobre o sobrecoste dun 50% nas 
Festas do Entroido de 2016. 
 
Preguntas orales del Partido 
Popular (PP) 
 
Primera.- Pregunta oral sobre el 
sobrecoste de un 53% en las 
Fiestas de Carnaval de 2016. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
Muchas gracias, señor Alcalde. 
 
Gracias a todos los presentes y a 
los que nos siguen por streaming. 
 
La pregunta del Partido Popular, 
de hoy es la siguiente: 
 
Nos gustaría que nos explicase y 
que nos justificase, Xulio Ferreiro, 
qué ha hecho su Concejal de 
Fiestas anunciando públicamente 
el 28 de enero el gasto de 
Carnaval 2016 del por ciento 
5.710 euros y el 3 de febrero 
firmase un expediente con 
162.100 euros, un cincuenta y tres 
por ciento más. 
 
Señor Sande García 
 

condicións. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Popular, 
sobre o sobrecusto dun 50% nas 
Festas de Entroido de 2016. 
 
Preguntas orais do Partido 
Popular (PP) 
 
Primeira.- Pregunta oral sobre o 
sobrecusto dun 53% nas Festas 
de Entroido de 2016. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Grazas a todos os presentes e aos 
que nos seguen por streaming. 
 
A pregunta do Partido Popular, 
de hoxe é a seguinte: 
 
Gustaríanos que nos explicase e 
que nos xustificase, Xulio 
Ferreiro, que fixo o seu 
Concelleiro de Festas anunciando 
publicamente o 28 de xaneiro o 
gasto de Entroido 2016, del  por 
ciento 5.710 euros e o 3 de 
febreiro asinase un expediente 
con 162.100 euros, un cincuenta e 
tres por cento máis. 
 
Señor Sande García 
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Pois na primeira cifra aludiamos 
aos gastos principais de servizos, 
alugueres, quedando fóra algunhas 
cuestións de contratación, 
infraestrutura, pendentes, por 
exemplo, da marxe económica, 
ante unha climatoloxía adversa, 
como finalmente aconteceu, e a 
rolda de prensa foi feita con 
antelación, dado que o antroido 
coruñés ten certa duración, tamén. 
 
 
Señora Canabal Pérez 
 
Muchas gracias, Sande. 
 
Sí, los datos coinciden. Pasó una 
semana desde que anunció el 28 
de enero, ante los  medios de 
comunicación y mediante una 
nota de prensa, recordamos, que el 
gasto municipal en Carnaval de 
2016 sería de 105.710 euros, en 
ese momento, presumiendo ante 
los coruñeses de un ahorro de 
62.000 euros, que queda muy 
bonito, con respecto al año 
anterior, pero en realidad lo que se 
comprueba en el expediente y se 
firma, una semana después en el 
IMCE, es que sólo seis días 
después, ascendía a 162.100 
euros. Repito, ascendió a 162.100 
euros, el mismo que en el año 
anterior. 
 
Aquí, tuvimos una rueda de 
prensa, el 16 de febrero 
preguntándole y que nos 

Pois na primeira cifra aludiamos 
aos gastos principais de servizos, 
alugueres, quedando fóra 
algunhas cuestións de 
contratación, infraestrutura, 
pendentes, por exemplo, da marxe 
económica, ante unha 
climatoloxía adversa, como 
finalmente aconteceu, e a rolda de 
prensa foi feita con antelación, 
dado que o antroido coruñés ten 
certa duración, tamén. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
Moitas grazas, Sande. 
 
Si, os datos coinciden. Pasou 
unha semana desde que anunciou 
o 28 de xaneiro, ante os  medios 
de comunicación e mediante unha 
nota de prensa, lembramos, que o 
gasto municipal en Entroido de 
2016 sería de 105.710 euros, nese 
momento, presumindo ante os 
coruñeses dun aforro de 62.000 
euros, que queda moi bonito, con 
respecto ao ano anterior, pero en 
realidade o que se comproba no 
expediente e asínase, unha 
semana despois no IMCE, é que 
só seis días despois, ascendía a 
162.100 euros. Repito, ascendeu a 
162.100 euros, o mesmo que no 
ano anterior. 
 
 
Aquí, tivemos unha rolda de 
prensa, o 16 de febreiro 
preguntándolle e que nos 
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explicase, aclarase, por qué este 
sobre coste de un 53%. No 
tuvimos respuesta, no entendemos 
por qué no hemos  tenido 
respuesta. Yo creo que al señor 
Alcalde le molesta la palabra 
mentira, pero aquí hay una cosa 
que está clara, o sea, se anuncia 
públicamente ante los coruñeses 
un gasto y después se firma un 
expediente, otra cantidad, un 53%  
más. 
 
A mí me parece, que de lo que se 
dice a lo que se hace es diferente, 
estamos hablando de una mentira. 
Por lo tanto, es necesario aclarar y 
nos gustaría que se aclarase, ese 
misterioso sobre coste de la 
diferencia ante lo aprobado y lo 
denunciado. 
 
Le recuerdo sus palabras 
destacando el ahorro de más de 
60.000 euros y sus palabras fueron 
en la línea de austeridad del 
Concello, dijo textualmente, como 
recoge la nota de prensa, cuando 
en realidad, el gasto en estas 
fiestas, repito, de 162.100 euros  
es prácticamente el mismo que el 
año anterior, 167.900  euros, y 
con menos actividades y premios.  
 
A mí me suena repetitivo, porque 
esto ya lo he dicho muchísimas 
veces, y repetir y repetir me da 
muchísima rabia. Como no 
tenemos respuesta  y estamos 
esperando una respuesta y una 

explicase, aclarase, por que este 
sobre custo dun 53%. Non 
tivemos resposta, non entendemos 
por que non tivemos   resposta. 
Eu creo que ao señor Alcalde 
moléstalle a palabra mentira, 
pero aquí hai unha cousa que está 
clara, ou sexa, anúnciase 
publicamente ante os coruñeses 
un gasto e despois asínase un 
expediente, outra cantidade, un 
53%  máis. 
 
A min paréceme, que do que se di 
ao que se fai é diferente, estamos 
a falar dunha mentira. Polo tanto, 
é necesario aclarar e gustaríanos 
que se aclarase, ese misterioso 
sobre custo da diferenza ante o 
aprobado e o denunciado. 
 
 
Lémbrolle as súas palabras 
destacando o aforro de máis de 
60.000 euros e as súas palabras 
foron na liña de austeridade do 
Concello, dixo textualmente, como 
recolle a nota de prensa, cando 
en realidade, o gasto nestas 
festas, repito, de 162.100 euros  é 
practicamente o mesmo que o ano 
anterior, 167.900  euros, e con 
menos actividades e premios.  
 
A min sóame repetitivo, porque 
isto xa o dixen moitísimas veces, e 
repetir e repetir dáme moitísima 
rabia. Como non temos resposta  
e estamos a esperar unha 
resposta e unha explicación e 
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explicación y una aclaración, que 
creo que  nos merecemos todos 
los Grupos. 
 
Cito textualment: “entre as 
medidas de aforro,  atópase as 
redución do 50% na contía dos 
premios en metálico”. ¿Por qué 
redujeron los premios a la mitad, 
alegando un ahorro que no hubo? 
¿Por qué engañaron a los 
miembros de las comparsas y a los 
choqueiros, reduciendo los 
premios en metálico, si no 
ahorraron? Lo repito, de nuevo, 
sigo sin entender la falta de 
aclaración y explicación de esto. 
 
También, me gustaría, que nos 
aclarase, porque resulta curioso y 
preocupante en la Cabalgata de 
Reyes, tras mirar el expediente, 
que, tal y como usted dice, los 
Concejales, mirar los expedientes 
y mirar y controlar la sugestión y 
como hacen y como hacen las 
cosas,  pues, que en la Cabalgata 
de Reyes de este año, se hayan 
pedido los mismos caramelos, los 
mismos kilos, 8.000  kilos. Fue la 
cantidad, el mismo proveedor, la 
misma empresa proveedora, todo 
lo mismo que el año pasado, los 
mismos sabores, lo mismo de 
todo, y que tengamos una 
diferencia de un 32%.  
 
También nos gustaría, también se 
lo pedí en su momento, el día 13 
de febrero, que nos lo explique y 

unha aclaración, que creo que  
nos merecemos todos os Grupos. 
 
 
Cito textualmente: “entre as 
medidas de aforro,  atópase as 
redución do 50% na contía dos 
premios en metálico” Por que 
reduciron os premios á metade, 
alegando un aforro que non 
houbo? Por que enganaron aos 
membros das comparsas e aos 
choqueiros, reducindo os premios 
en metálico, se non aforraron? 
Repítoo, de novo, sigo sen 
entender a falta de aclaración e 
explicación disto. 
 
Tamén, gustaríame, que nos 
aclarase, porque resulta curioso e 
preocupante na Cabalgata de 
Reyes, tras mirar o expediente, 
que, tal e como vostede di, os 
concelleiros, mirar os expedientes 
e mirar e controlar a sugestión e 
como fan e como fan as cousas,  
pois, que na Cabalgata de Reyes 
deste ano, pedíronse os mesmos 
caramelos, os mesmos quilos, 
8.000  quilos. Foi a cantidade, o 
mesmo provedor, a mesma 
empresa provedora, todo o 
mesmo que o ano pasado, os 
mesmos sabores, o mesmo de 
todo, e que teñamos unha 
diferenza dun 32%.  
 
Tamén nos gustaría, tamén llo 
pedín no seu momento, o día 13 
de febreiro, que nolo explique e 
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aún estoy pendiente de una 
explicación por su parte. 
 
Presidencia 
 
Vai remantando, señora Canabal, 
por favor. 
 
Señora Cabanal Pérez 
 
Sí. 
A mí, bueno, me gustaría, pues 
eso, que ustedes  que hablan de 
generosidad, que de  una forma 
generosa, se empezase a trabajar 
en el IMCE de una forma 
diferente, con contrataciones 
chapuceras como estamos 
haciendo últimamente, con 
sobrecostes misteriosos, sin dar 
explicaciones, mintiendo en los 
gastos, convocando Consejos 
Rectores urgentes, continuamente, 
para no poder estudiar la 
documentación. Sería un acto 
generoso por su parte, para los 
demás Grupos que estamos 
trabajando, que nos anticipen los 
temas, que nos expliquen, que nos 
aclaren y  trabajar, pois, amodiño 
con más relajación y tomando 
luego decisiones, porque ¿para 
qué nos sirve todo eso, si al final 
ni se toma las decisiones? 
 
Y, luego, lo que me gustaría, a mí, 
me parece muy bien cuando 
hablan del ahorro… 
 
 

aínda estou pendente dunha 
explicación pola súa banda. 
 
Presidencia 
 
Vai remantando, señora Canabal, 
por favor. 
 
Señora Cabanal Pérez 
 
Si. 
A min, bo, gustaríame, pois iso, 
que vostedes  que falan de 
xenerosidade, que dunha  forma 
xenerosa, empezásese a traballar 
no IMCE dunha forma diferente, 
con contratacións chafalleiras 
como estamos a facer 
ultimamente, con sobrecustos 
misteriosos, sen dar explicacións, 
mentindo nos gastos, convocando 
Consellos Reitores urxentes, 
continuamente, para non poder 
estudar a documentación. Sería 
un acto xeneroso pola súa banda, 
para os demais Grupos que 
estamos a traballar, que nos 
anticipen os temas, que nos 
expliquen, que nos aclaren e  
traballar, pois, amodiño con máis 
relaxación e tomando logo 
decisións, porque, para que nos 
serve todo iso, se ao final nin se 
toma as decisións? 
 
E, logo, o que me gustaría, a min, 
paréceme moi ben cando falan do 
aforro… 
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Presidencia 
 
Vai rematando xa, señora 
Canabal. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
…pero lo que sí me gustaría es 
recordarles que cuando hablen de 
las fiestas y hablen de ahorro, 
todo el tema de fiestas de 
Carnaval, de fiestas de Semana 
Santa, de las fiestas de verano, lo 
tienen que ver como un retorno 
para la ciudad, o sea, ponerse las 
gafas de ver de lejos y decir, esto 
es bueno para la ciudad. Esto es 
bueno para dinamizar el comercio, 
esto es bueno para el turismo y no 
vender tanto lo de estamos 
ahorrando, porque queda muy 
bonito y luego no se puede 
cumplir, como estamos viendo en 
muchos temas, y hay que empezar 
ya, a ponerse las gafas de ver de 
lejos, a pensar en los coruñeses. 
 
Presidencia 
 
Señora Canabal, por favor. Dous 
minutos, dous minutos de mais, 
digo. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
¡Ah! Bueno, pensé que… 
Gracias. 
 
Presidencia 
 

Presidencia 
 
Vai rematando xa, señora 
Canabal. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
…pero o que si me gustaría é 
lembrarlles que cando falen das 
festas e falen de aforro, todo o 
tema de festas de Entroido, de 
festas de Semana Santa, das festas 
de verán, téñeno que ver como un 
retorno para a cidade, ou sexa, 
poñerse as lentes de ver de lonxe 
e dicir, isto é bo para a cidade. 
Isto é bo para dinamizar o 
comercio, isto é bo para o turismo 
e non vender tanto o de estamos a 
aforrar, porque queda moi bonito 
e logo non se pode cumprir, como 
estamos a ver en moitos temas, e 
hai que empezar xa, a poñerse as 
lentes de ver de lonxe, a pensar 
nos coruñeses. 
 
 
Presidencia 
 
Señora Canabal, por favor. Dous 
minutos, dous minutos de mais, 
digo. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
Ah! Bo, pensei que… 
Grazas. 
 
Presidencia 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 272 - 
 

 
 

Creo que quedou clara a pregunta. 
 
 
Señor Sande García 
 
Si, si, quedou claro. Non hai 
problema. 
 
De feito, estas gafas que levo son 
para ver de lonxe, porque de cerca 
vexo ben. 
 
Afortunadamente, somos pouco 
presumidos, por iso non importa 
levar gafas, entre outras cousas, e 
tampouco gañamos a niguén. O 
que acabo de explicar, pois, e a 
realidade e efectivamente, ou sea, 
a veces, pode haber erros de 
cálculo e información que chegan, 
dalgunha maneira, incompletas. 
Como dicía antes, climatoloxías 
adversas, que neste caso non son 
excusas para actas, e nada 
parecido. 
 
E si que é verdade. Que aunque 
ten razón en algo, porque 
finalmente está a festa, donde non 
houbo un aforro significativo, 
porque non houbo un aforro, 
desde a súa chegada a este 
goberno, no apartado de festas, si 
que aplica ese aforro, 
racionalización do gasto. 
 
A máis, creo, que sen menoscabo 
da actividade. Falaba do retorno, e 
eu penso no 2015, donde por 
exemplo, nas festas de María Pita, 

Creo que quedou clara a 
pregunta. 
 
Señor Sande García 
 
Si, si, quedou claro. Non hai 
problema. 
 
De feito, estas lentes que levo son 
para ver de lonxe, porque de 
preto vexo ben. 
 
Afortunadamente, somos pouco 
fachendosos, por iso non importa 
levar lentes, entre outras cousas, 
e tampouco gañamos a niguén. O 
que acabo de explicar, pois, e a 
realidade e efectivamente, ou 
sexa, ás veces, pode haber erros 
de cálculo e información que 
chegan, dalgunha maneira, 
incompletas. Como dicía antes, 
climatoloxías adversas, que neste 
caso non son escusas para actas, 
e nada parecido. 
 
E si que é verdade. Que aínda que 
ten razón en algo, porque 
finalmente está a festa, onde non 
houbo un aforro significativo, 
porque non houbo un aforro, 
desde a súa chegada a este 
goberno, no apartado de festas, si 
que aplica ese aforro, 
racionalización do gasto. 
 
A máis, creo, que sen menoscabo 
da actividade, falaba do retorno, 
e eu penso no 2015, onde por 
exemplo, nas festas de María 
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o festival Noroeste Pop Rock tivo 
31 grupos de prestixo ou en alza, 
moitos deles, polo prezo dun 
único grupo de 2014. Un aforro 
máis, incluso máis contundente en 
Reis, donde a recepción cidadá, 
así como, todo hai que dicilo, a 
súa ausencia de comentarios ao 
respecto, mentras se facían 
observacións negativas sobre as 
cabalgatas, Ferrol e Madrid, 
fixonos ver que andábamos polo 
bo camiño.  
 
E, como digo, anteriormente, 
tamén, agosto en María Pita, 
rebaixamos un millón o prezo das 
Festas de María Pita, de 363.000 a 
227.000 euros. Me faltan uns 
euros aí, pero a cantidade inicial é 
isa 363, 227, e creo que iso é un 
bo exemplo. Falaban, falou tamén, 
antes, José Manuel García, o 
concelleiro socialista, que falaba 
precisamente, preguntaba si era 
posible,  outro modelo de cidade, 
pois, claro que é posible outro 
modelo de cidade e non 
necesariamente cun retorno desa 
maneira, que  teña que ver só 
cunha esfera comecial. É posible 
unha cidade sostible, é posible 
unha cidada participada na que o 
medio ambiente, sexamos 
respectuosos con el, social, 
cultural, falaba Martín Fernández 
Prado, patrimonial, tamén, 
igualitaria, deportiva; pode 
convivir o aprendizaxe, o lúdico 
co comercial, perfectamente. 

Pita, o festival Noroeste Pop Rock 
tivo 31 grupos de prestixo ou en 
alza, moitos deles, polo prezo dun 
único grupo de 2014. Un aforro 
máis, mesmo máis contundente en 
Reis, onde a recepción cidadá, así 
como, todo hai que dicilo, a súa 
ausencia de comentarios ao 
respecto, mentras se facían 
observacións negativas sobre as 
cabalgatas, Ferrol e Madrid, 
fixonos ver que andabamos polo 
bo camiño.  
 
E, como digo, anteriormente, 
tamén, agosto en María Pita, 
rebaixamos un millón o prezo das 
Festas de María Pita, de 363.000 
a 227.000 euros. Fáltanme uns 
euros aí, pero a cantidade inicial 
é isa 363, 227, e creo que iso é un 
bo exemplo. Falaban, falou 
tamén, antes, José Manuel 
García, o concelleiro socialista, 
que falaba precisamente, 
preguntaba se era posible  outro 
modelo de cidade, pois, claro que 
é posible, outro modelo de cidade 
e non necesariamente cun retorno 
desa maneira, que  teña que ver 
só cunha esfera comecial. É 
posible unha cidade sostible, é 
posible unha cidada participada 
na que o medio ambiente, 
sexamos respectuosos con el, 
social, cultural, falaba Martín 
Fernández Prado, patrimonial, 
tamén, igualitaria, deportiva; 
pode convivir o aprendizaxe, o 
lúdico co comercial, 
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E isa é a nosa opción de cidade, 
porque esta é unha cidade 
agradable, e iso creo que estamos 
todos de acordo. Por iso 
decidimos ter unhas 
responsabilidades sobre ela e con 
moitas opcións de turismo. 
 
Eu creo que vostedes alardean de 
proxectos, a copa de baloncesto, a 
regata, Picasso, que non existiron 
prácticamente ata os seus últimos 
meses de mandato, curiosamente. 
Ai, ben. Poderiamos dicir, 
deixennos traballar, por favor. A 
regata sucede cada catro anos, 
vostedes tiveron unha regata, nada 
máis chegar. Pode ser con 
distintas características, pero que 
resulta estimulante escoitar, que 
hai unha única e unívoca idea de 
modelo de cidade. 
 
 
Recordo, nese sentido, a Copa 
saiu ben, tampouco houbo críticas, 
por certo, e fóra do contrato 
existente, nós non atopamos outro 
traballo previo realizado. O 
contrato foi asinado en febreiro de 
2015 e agradecemos todas as 
xestións previas, desde logo. A 
cidade o agradece, pero tocou 
bregar e duro, porque ese contrato 
obriga ao Concello, non só a 
pagar un canon a medias coa 
Diputación, senón a outras moitas 
cousas, gradas, videomarcadores, 

perfectamente. 
 
E isa é a nosa opción de cidade, 
porque esta é unha cidade 
agradable, e iso creo que estamos 
todos de acordo. Por iso 
decidimos ter unhas 
responsabilidades sobre ela e con 
moitas opcións de turismo. 
 
Eu creo que vostedes alardean de 
proxectos, a copa de baloncesto, 
a regata, Picasso, que non 
existiron practicamente ata os 
seus últimos meses de mandato, 
curiosamente. Ai, ben. 
Poderiamos dicir, deixennos 
traballar, por favor. A regata 
sucede cada catro anos, vostedes 
tiveron unha regata, nada máis 
chegar. Pode ser con distintas 
características, pero que resulta 
estimulante escoitar, que hai unha 
única e unívoca idea de modelo 
de cidade. 
 
Recordo, nese sentido, a Copa 
saiu ben, tampouco houbo 
críticas, por certo, e fóra do 
contrato existente, nós non 
atopamos outro traballo previo 
realizado., O contrato foi asinado 
en febreiro de 2015 e 
agradecemos todas as xestións 
previas, desde logo. A cidade o 
agradece, pero tocou bregar e 
duro, porque ese contrato obriga 
ao Concello, non só a pagar un 
canon a medias coa Deputación, 
senón a outras moitas cousas, 
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aluguer do recinto feiral Expo-
Coruña. 75.000 euros, aluguer do 
recinto feiral Expo-Coruña. 
Servizos sanitarios, material 
deportivo, obras millonarias sen 
cláculo algún. Seguramente, 
efectivamente, descoñecemos 
moitas cousas… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Sande, por 
favor. 
 
Señor Sande García 
 
Si. 
 
Perdón. 
 
… creo que se poden asinar moito 
mellor os contratos. Contratos 
que, ao mellor, permitirían non 
hipotecar a actividade deportiva 
de 2016 desta cidade. E é 
marabillosa a xestión dese modelo 
de eventos, ou sexa, sen dúbida, 
pero tamén  cremos que existen 
outras maneiras e outros modelos 
de cidade, e que neso, 
seguramente estamos todos de 
acordo. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 

bancadas, videomarcadores, 
aluguer do recinto feiral Expo-
Coruña. 75.000 euros, aluguer do 
recinto feiral Expo-Coruña. 
Servizos sanitarios, material 
deportivo, obras millonarias sen 
cláculo algún. Seguramente, 
efectivamente, descoñecemos 
moitas cousas… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Sande, por 
favor. 
 
Señor Sande García 
 
Si 
 
Perdón. 
 
… creo que se poden asinar moito 
mellor os contratos. Contratos 
que ao mellor permitirían non 
hipotecar a actividade deportiva 
de 2016 desta cidade. E é 
marabillosa a xestión dese 
modelo de eventos, ou sexa, sen 
dúbida, pero tamén  cremos que 
existen outras maneiras e outros 
modelos de cidade e que neso, 
seguramente estamos todos de 
acordo. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
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Pregunta do Partido Popular sobre 
promoción da cidade. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre 
promoción de la ciudad. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Sí. 
 
Hablando de eventos, señor 
Ferreiro, ¿qué eventos tiene 
previsto para promocionar la 
ciudad y dinamizar sectores 
económicos como el comercio, el 
turismo y la hostelería? 
 
Muchas gracias. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Temos pensado traer a cidade 
aqueles eventos cuxa relación 
coste-beneficio sexa máis 
interesante  para os intereses dos 
coruñeses e as coruñesas. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Pues, muchas gracias por la 
contestación. Esperemos que sea 
alguno, porque por lo de ahora no 
nos anuncian nada. Todos los que 
están previstos… 
 
A las veintiuna horas y 
diecinueve minutos se ausenta 
del Salón de Sesiones el señor 
Lorenzo Torres. 
 

Pregunta do Partido Popular 
sobre promoción dá cidade. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre 
promoción da cidade. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Si. 
 
Falando de eventos, señor 
Ferreiro, que eventos ten previsto 
para promocionar a cidade e 
dinamizar sectores económicos 
como o comercio, o turismo e a 
hostalería? 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Temos pensado traer a cidade 
aqueles eventos cuxa relación 
custo-beneficio sexa máis 
interesante  para os intereses dos 
coruñeses e as coruñesas. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Pois, moitas grazas pola 
contestación. Esperemos que sea 
algún, porque polo de agora non 
nos anuncian nada. Todos os que 
están previstos… 
 
Ás vinte e unha horas e dezanove 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Lorenzo Torres. 
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… para promocionar la ciudad, 
fueron gestionados por el 
gobierno anterior, por ahora. Y la 
Marea, creemos que debería de 
dejar de vivir de rentas y empezar 
a ponerse las pilas y generar 
empleo, porque el paro registrado 
ha crecido en 828 personas, desde 
que está la Marea y la ciudad de 
La Coruña, desde que ustedes 
gobiernan, ha dejado de ser la 
ciudad con menor tasa de paro. A 
mayores de esto, la tasa de 
ocupación, según la EPA, en el 
primer semestre de 2015, aumentó 
en 0,8 puntos y en el segundo, por 
el contrario, el empleo disminuyó 
0,6. Muy preocupante los datos 
que empiezan a enseñar.  
 
Decimos que viven de rentas, 
porque ni en su programa 
electoral, ni en las medidas 
adoptadas en los nueve primeros 
meses, en el borrador del proyecto 
de Presupuesto no hay ni una sola 
idea nueva. Y hablan de modelo 
de ciudad para no contestar las 
preguntas, porque aquí suena lo de 
modelo de  ciudad, a no querer 
contestar lo que le pedimos por 
escrito en el IMCE, lo que le 
pedimos aquí en el Pleno y 
hablamos de modelo de ciudad y 
no contestamos. 
 
Pero los modelos de la ciudad no 
son incompatibles y la actividad 
lúdica y social no es incompatible 
con la sostenibilidad, sino lo que 

…para promocionar a cidade, 
foron xestionados polo goberno 
anterior, por agora. E a Marea, 
cremos que debería de deixar de 
vivir de rendas e empezar a 
poñerse as pilas e xerar emprego, 
porque o paro rexistrado ha 
crecido en 828 persoas, desde que 
está a Marea e a cidade da 
Coruña, desde que vostedes 
gobernan, deixou de ser a cidade 
con menor taxa de paro. A 
maiores disto, a taxa de 
ocupación, segundo a EPA, no 
primeiro semestre de 2015, 
aumentou en 0,8 puntos e no 
segundo, pola contra, o emprego 
diminuíu 0,6.Moi preocupante os 
datos que empezan a ensinar.  
 
Dicimos que viven de rendas, 
porque nin no seu programa 
electoral, nin nas medidas 
adoptadas nos nove primeiros 
meses, no borrador do proxecto 
de Orzamento non hai nin unha 
soa idea nova. E falan de modelo 
de cidade para non contestar as 
preguntas, porque aquí soa o de 
modelo de cidade a non querer 
contestar o que lle pedimos por 
escrito no IMCE, o que lle 
pedimos aquí no Pleno e falamos 
de modelo de cidade e non 
contestamos. 
 
Pero os modelos da cidade non 
son incompatibles e a actividade 
lúdica e social non é incompatible 
coa sustentabilidade, senón o que 
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decimos es una ciudad completa, 
transversal e integral y ese sí que 
es un modelo de ciudad, donde 
están los comerciantes, donde 
están los hosteleros, donde 
estamos los ciudadanos 
disfrutando de esos eventos, como 
bien acabamos de ver, y  usted lo 
decía en la Copa del Rey, un éxito 
de la ciudad, un éxito de 
animación, un éxito económico, 
un  éxito para los ciudadanos que 
también nos gusta disfrutar y el 
ocio. Y hoy sacaban pecho con los 
congresos de familia y 
comunitaria de junio y con la 
Sociedad Española de Cirugía y 
Ortopedia en octubre, negociados, 
6.000 personas vendrán a la 
ciudad, negociados por el 
gobierno anterior. Eso también es 
sostenible, es hacer sostenible 
muestras instalaciones, nuestras 
infraestructuras. Lo que queremos 
no es oír sacar pecho sobre los 
que hemos negociado nosotros. 
¿Cuáles son los nuevos? Porque 
siguen viviendo de rentas 
también, en las obras; ni una 
licitación nueva, ni una. Han 
parado unas cuantas obras, el 
Mercado de Monte Alto, no sé 
qué. 
 
El área de Elviña, también 
tramitado por el Gobierno 
anterior. Ni una sola nueva. Sacan 
el pecho en el tema de los locales. 
Tuve que oír yo a este Pleno, a la 
Izquierda Unida, al Bloque y al 

dicimos é unha cidade completa, 
transversal e integral e ese si que 
é un modelo de cidade, onde están 
os comerciantes, onde están os 
hostaleiros, onde estamos os 
cidadáns gozando deses eventos, 
como ben acabamos de ver, e  
vostede dicíao na Copa do Rey, 
un éxito da cidade, un éxito de 
animación, un éxito económico, 
un  éxito para os cidadáns que 
tamén nos gusta gozar e o lecer. E 
hoxe sacaban peito cos congresos 
de familia e comunitaria de xuño 
e coa Sociedade Española de 
Cirurxía e Ortopedia en outubro, 
negociados, 6.000 persoas virán á 
cidade, negociados polo goberno 
anterior. Iso tamén é sustentable, 
é facer sustentable mostras 
instalacións, as nosas 
infraestruturas. O que queremos 
non é oír sacar peito sobre os que 
negociamos nós. Cales son os 
novos? Porque seguen vivindo de 
rendas tamén, nas obras; nin 
unha licitación nova, nin unha. 
Pararon unas cantas obras, o 
Mercado de Monte Alto, non sei 
que. 
 
 
 
 
A área de Elviña, tamén 
tramitado polo Goberno anterior. 
Nin unha soa nova. Sacan o peito 
no tema dos locais. Tiven que oír 
eu a este Pleno, á esquerda 
Unida, ao Bloque e ao PSOE, por 
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PSOE, por ese contrato, por hacer 
ese inventario de locales, para 
hacer ese contrato que tiene una 
auditoría y para hacer ese contrato 
que además, incluye la posibilidad 
de hacer los proyectos para esas 
obras de cubiertas y esas obras 
urgentes y la auditoría de temas de 
seguridad, incendios y protección 
para las personas, que estaban en 
ese contrato, y tuvimos que oír 
aquí  de todo, por hacer ese 
contrato y tiene o no, una 
herramienta que les permite hacer 
los proyectos de las obras 
automáticamente, pero además le 
digo, siguen viviendo de rentas, 
queremos que propongan algo, 
alguna idea nueva, que veamos 
ya, cuáles son esos fantásticos 
eventos sostenibles, que 
empecemos a ver uno, uno. 
 
Y yo, sinceramente, esperemos 
que salga mejor que las ideas que 
hemos tenido. 8.000.000 de más 
en impuestos, adelantar el pago 
del IBI, cargarse las becas USA… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor. 
 
Señor Fernández Prado 
 
… Pues, casi preferimos que sigan 
ustedes de viaje, haciendo fotos y 
atendiendo a los medios por ahí 
fuera, porque, por lo menos, no 
tenemos que echarnos la mano a 

ese contrato, por facer ese 
inventario de locais, para facer 
ese contrato que ten unha 
auditoría e para facer ese 
contrato que ademáis, inclúe a 
posibilidade de facer os proxectos 
para esas obras de cubertas e 
esas obras urxentes e a auditoría 
de temas de seguridade, incendios 
e protección para as persoas, que 
estaban nese contrato, e tivemos 
que oír aquí  de todo, por facer 
ese contrato e ten ou non, unha 
ferramenta que lles permite facer 
os proxectos das obras 
automaticamente, pero ademais 
dígolle, seguen vivindo de rendas, 
queremos que propoñan algo, 
algunha idea nova, que vexamos 
xa, cales son eses fantásticos 
eventos sustentables, que 
empecemos a ver un, un. 
 
E eu, sinceramente, esperemos 
que salla mellor que as ideas que 
tivemos. 8.000.000 de máis en 
impostos, adiantar o pago do IBI, 
cargarse as bolsas USA? 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor. 
 
Señor Fernández Prado 
 
… Pois, case preferimos que 
sigan vostedes de viaxe, facendo 
fotos e atendendo aos medios por 
aí fora, porque, polo menos, non 
temos que botarnos a man á 
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la cartera, cada vez que toman una 
medida. Por favor, algo 
constructivo, algo que sume, algo 
que aporte a la ciudad alguna de 
esas ideas nuevas, porque la 
ciudad está empezando a ser como 
fue este Pleno de hoy, gris y 
mustio por la falta de ideas  y la 
falta de temas. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Moi ben, señor Martín Fernández 
Prado. 
 
Un par de números, de 
porcentaxes de execución, que 
creo que pode axudalo a vostede a 
ilustrar mellor o labor deste 
goberno, por…, cando menos, a 
esta Concellería que é á que lle 
toca responder. 
 
Ano 2015, a Marea goberna o 
segundo semestre de ano, o 
porcentaxe de execución en 
fomento de emprego, o 74% e o 
ano 2014, todo o ano, por certo, 
responsabilidade no goberno do 
Partido Popular, 66%. Un 8% de 
diferenza. 
 
Ano 2015, porcentaxe de 
execución nas partidas de 

carteira, cada vez que toman 
unha medida. Por favor, algo 
construtivo, algo que some, algo 
que achega á cidade algunha 
desas ideas novas, porque a 
cidade está a empezar a ser como 
foi este Pleno de hoxe, gris e 
mustio pola falta de ideas  e a 
falta de temas. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Moi ben, señor Martín Fernández 
Prado. 
 
Un par de números, de 
porcentaxes de execución, que 
creo que pode axudalo a vostede 
a ilustrar mellor o labor deste 
goberno, por…, cando menos, a 
esta Concellería que é á que lle 
toca responder. 
 
Ano 2015, a Marea goberna o 
segundo semestre de ano, o 
porcentaxe de execución en 
fomento de emprego, o 74% e o 
ano 2014, todo o ano, por certo, 
responsabilidade non goberno do 
Partido Popular, 66%. Un 8% de 
diferenza. 
 
Ano 2015, porcentaxe de 
execución nas partidas de 
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Comercio e Turismo, un 76%. 
Ano 2014 que gobernaban os 
superxestores, un 49%. Sírvalle 
isto de ilustración para o que 
vostede dice. 
 
Vamos seguir ilustrando a política 
do PP. O ano pasado, cando 
negociamos o contrato coas liñas 
aéreas aforramos 465.000 euros, 
exactamente cos mesmos voos 
que vostedes negociaran. 
Curiosamente, vostedes 
negociaban coas liñas aéreas sen 
ter en conta unha manitude tan 
importante como o número de 
asientos. Non sei exactamente que 
é o que negociaban, pero non 
negociaban, por exemplo, o 
número de asientos. Este ano 
temos exactamente os mesmos 
voos que o ano pasado, un 5% 
máis no contrato con Vueling e un 
aumento de frecuencias a 
Barcelona, por 1.500 000 menos 
de euros. Vexa vostede outro 
exemplo de xestión. 
 
Pero vamos a poñer, vamos a 
ilustrar un pouquiño mellor a gran 
xestión do Partido Popular. 
Vamos a poñer sobre a mesa un 
caso que vostedes lembrarán, É 
unha mágoa que no estea aquí a 
anterior presidenta  do Consorcio 
de Turismo e a sazón tamén 
presidenta do (…) Feiral  da 
Coruña, Expo-Coruña, que foi o 
motor da historia. Vostede 
acórdase dese marabilloso evento, 

Comercio e Turismo, un 76%. 
Ano 2014 que gobernaban os 
superxestores, un 49%. Sírvalle 
isto de ilustración para o que 
vostede di. 
 
Imos seguir ilustrando a política 
do PP. O ano pasado, cando 
negociamos o contrato coas liñas 
aéreas aforramos 465.000 euros, 
exactamente cos mesmos voos que 
vostedes negociasen. 
Curiosamente, vostedes 
negociaban coas liñas aéreas sen 
ter en conta unha manitude tan 
importante como o número de 
asentos. Non sei exactamente que 
é o que negociaban, pero non 
negociaban, por exemplo, o 
número de asentos. Este ano 
temos exactamente os mesmos 
voos que o ano pasado, un 5% 
máis non contrato con Vueling e 
un aumento de frecuencias a 
Barcelona, por 1.500 000 menos 
de euros. Vexa vostede outro 
exemplo de xestión. 
 
Pero imos a poñer, imos ilustrar 
un pouquiño mellor a gran 
xestión do Partido Popular. Imos 
a poñer sobre a mesa un caso que 
vostedes lembrarán. É unha 
mágoa que non estea aquí a 
anterior presidenta  do Consorcio 
de Turismo e a sazón tamén 
presidenta do (…) Feiral da 
Coruña, Expo-Coruña, que foi o 
motor da historia. Vostede 
acórdase dese marabilloso 
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que sen dúbida, pode poñer sobre 
a mesa, tamén como un caso de 
boa xestión dos fondos públicos 
cun inmenso retorno. De elo ao 
seguinte. O custe que tuvo o 
aluguer do  IFECO foi de 70.000 
euros, exactamente un 546% máis 
do custe que ten o aluguer dese 
local. Sabe vostede que isto está 
intervido, reparado pola 
intervención da Deputación (…), 
un exemplo marabilloso da súa 
subvención. 
 
Vostedes compraban eventos, si, 
supostamente vistosos, pero 
comprabanos carísimos. 
Executabannos regular. 
Explíqueme vostede, cando poda, 
ou a señora… Hoxe contaba que 
estivera aquí, por certo, a 
compañeira María Luisa Cid. 
Lamento que non estea aquí, 
porque posiblemente ela podía 
responder. Espero que estea no 
seguinte Pleno. Respóndame 
vostede a este caso. Por que 
pagaron vostedes un 546% máis 
polo aluguer de Expo-Coruña? 
Iso, a verdade, será unha pregunta 
interesante, ainda que a vostedes 
non lle corresponda  responder, 
porque están sentados dese lado 
do banco, probablemente, por 
cuestións semellantes a esta. Pero, 
dónde están eses 150.000 euros? 
 
 
Graciñas. 
 

evento, que sen dúbida, pode 
poñer sobre a mesa, tamén como 
un caso de boa xestión dos fondos 
públicos cun inmenso retorno. De 
elo ao seguinte. O custe que tivo o 
aluguer do  IFECO foi de 70.000 
euros, exactamente un 546% máis 
do custe que ten o aluguer dese 
local. Sabe vostede que isto está 
intervido, reparado pola 
intervención dá Deputación (…), 
un exemplo marabilloso da súa 
subvención. 
 
Vostedes compraban eventos, si, 
supostamente vistosos, pero 
comprabanos carísimos. 
Executabannos regular. 
Explíqueme vostede, cando poda, 
ou a señora… Hoxe contaba que 
estivera aquí, por certo, a 
compañeira María Luisa Cid. 
Lamento que non estea aquí, 
porque posiblemente ela podía 
responder. Espero que estea no 
seguinte Pleno. Respóndame 
vostede a este caso. Por que 
pagaron vostedes un 546% máis 
polo aluguer de Expo-Coruña? 
Iso, a verdade, será unha 
pregunta interesante, ainda que a 
vostedes non lle corresponda  
responder, porque están sentados 
dese lado do banco, 
probablemente, por cuestións 
semellantes a esta. Pero, onde 
están eses 150.000 euros? 
 
Graciñas. 
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Presidencia 
 
Pregunta do Partido Popular sobre 
presunto aforro de 20.000.000 de 
euros co refinanciamento da 
débeda. 
 
Tercera.- Pregunta sobre  el 
ahorro de 20 millones de euros 
con la refinanciación de la 
deuda. 
 
Señora Gallego Neira 
 
¿En qué informe se basa Xulio 
Ferreiro para justificar el presunto 
ahorro de 2.000.000 de euros 
anuales con la refinanciación de la 
deuda según anunció 
públicamente la Concejala de 
Hacienda el 27 de noviembre de 
2015? 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Son 2.000.000 de euros anuais no 
2016, e os informes os ten 
vostede, porque se levaron á 
Xunta de Goberno e tamén se 
publicaron na web do Concello e 
proceden da Tesourería e da 
Dirección de Área de  Economía e 
Facenda. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Muy bien. 
 
Cada día cuenta una cosa 
diferente. Por cierto, eventos no 

Presidencia 
 
Pregunta do Partido Popular 
sobre presunto aforro de 
20.000.000 de euros co 
refinanciamento da débeda. 
 
Terceira.- Pregunta sobre  o 
aforro de 20 millóns de euros co 
refinanciamento da débeda. 
 
 
Señora Gallego Neira 
 
En que informe se basa Xulio 
Ferreiro para xustificar o 
presunto aforro de 2.000.000 de 
euros anuais co refinanciamento 
da débeda segundo anunciou 
publicamente a Concelleira de 
Facenda o 27 de novembro de 
2015? 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Son 2.000.000 de euros anuais 
non 2016, e os informes os ten 
vostede, porque se levaron á 
Xunta de Goberno e tamén 
publicáronse na web do Concello 
e proceden da Tesourería e da 
Dirección de Área de Economía  e 
Facenda. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Moi ben. 
 
Cada día conta unha cousa 
diferente. Por certo, eventos non 
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ha dicho, ni uno y carísimos, pero 
los impuestos han subido, y cero 
eventos. Pero bueno, a lo que me 
quiero ceñir, a esto. La Marea 
anunció el 27 de noviembre un 
ahorro de 2.000.000 anuales, no el 
año que viene. Se lo mandé por 
correo electrónico, el día que me 
mintió.  
 
Durante 10 años con la 
refinanciación de la deuda. En las 
Junta de Gobierno les pedimos un 
informe, en el que se basase ese 
cálculo, porque ya nos extrañó y 
lo hablamos claramente, tanto 
usted como el Alcalde. 
 
 
La Concejala de Hacienda y el 
Alcalde dijeron que lo hizo el 
Director de Área y que nos lo iban 
a facilitar. Lo pedimos por escrito 
y nos lo denegaron, porque 
dijeron que no había tal informe. 
Tengo aquí el escrito, luego se lo 
enseño. Se lo volvimos a pedir en 
el paripé que nos convocaron para 
el Presupuesto, con el Director 
presente y la Concejala mintió, 
cuando nos dijo que era un 
informe del Tesorero y que ese 
cálculo de 20.000.000 había sido 
un error de la prensa 
multiplicando por 10. 
 
Pues no.  Está en la web 
municipal colgado, lo puede ver 
todo el mundo y eso es falso, lo 
que dijeron, lo dijeron ustedes, 

dixo, nin un e carísimos, pero os 
impostos subiron, e cero eventos. 
Pero bo, ao que me quero cinguir, 
a isto. A Marea anunciou o 27 de 
novembro un aforro de 2.000.000 
anuais, non o ano que vén. 
Mandeillo por correo electrónico, 
o día que me mentiu.  
 
 
Durante 10 anos co 
refinanciamento da débeda. Nas 
Xunta de Goberno pedímoslles un 
informe, no que se basease ese 
cálculo, porque xa nos estrañou e 
falámolo claramente, tanto 
vostede como o Alcalde. 
 
 
A Concelleira de Facenda e o 
Alcalde dixeron que o fixo o 
Director de Área e que nolo ían a 
facilitar. Pedímolo por escrito e 
denegáronnolo, porque dixeron 
que non había tal informe. Teño 
aquí o escrito, logo ensínollo. 
Volvémosllo a pedir no paripé 
que nos convocaron para o 
Orzamento, co Director presente 
e a Concelleira mentiu, cando nos 
dixo que era un informe do 
Tesoureiro e que ese cálculo de 
20.000.000 fora un erro da 
prensa multiplicando por 10. 
 
 
Pois non.  Está na web municipal 
colgado, pódeo ver todo o mundo 
e iso é falso, o que dixeron, 
dixérono vostedes, como dixen 
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como he dicho en una rueda de 
prensa en la que estaban usted y el 
alcalde. 
 
Mintió intencionadamente como 
ya están haciendo habitualmente 
en ese paripé para el presupuesto. 
También mintieron cuando 
dijeron que queríamos eliminar 
partidas de igualdad. Está el 
Director de Área de testigo. Ese 
tema no se tocó y le dije que por 
favor, eso, lo olvidase. 
 
Xulio Ferreiro mintió, cuando en 
el Pleno anterior a este dijo que en 
febrero iba a aprobar el Proyecto 
de Presupuesto, ya estamos en 
marzo. 
 
A  las veintiuna hora y 
veintisiete minutos se ausenta 
del Salón de Sesiones las señora 
Fraga Sáenz. 
 
Xulio Ferreiro, también mintió 
cuando dijo que tenía menos 
personal de licencias que antes. 
Aquí también mintió el señor 
Lema, cuando dijo que antes se 
aprobaban 15 licencias en cada 
Junta y ahora 30. Si no llevaron 
nunca, ni 30 asuntos a una Junta  
de Gobierno. En la última, 4 
licencias, que es la media. 
 
Ferreiro también mintió cuando 
pretendió municipalizar la ORA y 
dijo que estaba adjudicada. Volvió 
a mentir en el Pleno de diciembre 

nunha rolda de prensa na que 
estaban vostede e o alcalde. 
 
 
Mentiu intencionadamente como 
xa están a facer habitualmente 
nese paripé para o orzamento. 
Tamén mentiron cando dixeron 
que queriamos eliminar partidas 
de igualdade. Está o Director de 
Área de testemuña. Ese tema non 
se tocou e díxenlle que por favor, 
iso, esquecéseo. 
 
Xulio Ferreiro mentiu, cando no 
Pleno anterior a este dixo que en 
febreiro ía a aprobar o Proxecto 
de Orzamento, xa estamos en 
marzo. 
 
Ás  vinte e unha hora e vinte e 
sete minutos auséntase do Salón 
de Sesións as señora Fraga 
Sáenz. 
 
Xulio Ferreiro, tamén mentiu 
cando dixo que tiña menos 
persoal de licenzas que antes. 
Aquí tamén mentiu a señor Lema, 
cando dixo que antes se 
aprobaban 15 licenzas en cada 
Xunta e agora 30. Se non levaron 
nunca, nin 30 asuntos a unha 
Xunta  de Goberno. Na última, 4 
licenzas, que é a media. 
 
Ferreiro tamén mentiu cando 
pretendeu municipalizar a ORA e 
dixo que estaba adxudicada. 
Volveu mentir no Pleno de 
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cuando dijo que tenía previsto 
estudiar municipalizar el Servicio 
de Socorrismo en playas y ya, 
desde noviembre tenía un informe 
del Interventor en el que decía que 
no era posible. 
 
Ese informe no lo hemos podido 
ver, porque en la Junta de 
Gobierno estaba el expediente 
pero dijo usted que era de 
noviembre. También mintió 
cuando dijo aquí que habían 
publicado en la web municipal la 
prórroga del Presupuesto. No está 
publicada, no lo hizo para que no 
vean los 57 millones de recortes, 
los ciudadanos. 
 
También mintió el señor Ferreiro,  
cuando dijo que bajaron los 
impuestos para este año, ya que 
los han subido 8.000.000.  
 
Y mintió, cuando dijo que 
adelantaban el pago del IBI, para 
beneficiar a los ciudadanos, 
porque esta medida, como le ha 
dicho toda la ciudad, les 
perjudica. 
 
Mintió con la renta social, porque 
no es una renta, es un pago a 
proveedores, como la emergencia 
social, y mintió cuando el 11 de 
octubre dijo que no hay ningún 
desahucio. Donde los hay están 
las concejalías para impedirlo. En 
esta ciudad hay, casi, tres 
desahucios al día más, que antes y 

decembro cando dixo que tiña 
previsto estudar municipalizar o 
Servizo de Socorrismo en praias e 
xa, desde novembro tiña un 
informe do Interventor no que 
dicía que non era posible. 
 
Ese informe non o puidemos ver, 
porque na Xunta de Goberno 
estaba o expediente pero dixo 
vostede que era de novembro. 
Tamén mentiu cando dixo aquí 
que publicaran na web municipal 
a prórroga do Orzamento. Non 
está publicada, non o fixo para 
que non vexan os 57 millóns de 
recortes, os cidadáns. 
 
 
Tamén mentiu o señor Ferreiro,  
cando dixo que baixaron os 
impostos para este ano, xa que os 
subiron 8.000.000.  
 
E mentiu, cando dixo que 
adiantaban o pago do IBI, para 
beneficiar aos cidadáns, porque 
esta medida, como lle dixo toda a 
cidade, prexudícalles. 
 
 
Mentiu coa renda social, porque 
non é unha renda, é un pago a 
provedores, como a emerxencia 
social, e mentiu cando o 11 de 
outubro dixo que non hai ningún 
desafiuzamento. Onde os hai 
están as concellerías para 
impedilo. Nesta cidade hai, case, 
tres desafiuzamentos ao día máis, 
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no  hacen nada. Lo que no hay 
ahora, misteriosamente, son 
pancartas. 
 
Ferreiro también mintió cuando 
dijo que dejamos el Ayuntamiento 
casi insolvente y sin dinero para 
las nóminas de agosto. Había más 
de doce millones en las cuentas, 
más (…) de julio y agosto 
6.000.000 al mes y los ingresos 
habituales. Lo que quería era irse 
de vacaciones. 
 
También mintió cuando dijo que 
no iban a realizar contratos 
menores, que todo abierto y con 
publicidad. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Gallego, 
por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Sí, sí, ahora mismo. 
 
En su primer trimestre, solo 39 de 
700 contratos. El 95% fueron 
menores.  
 
También mintió cuando dijo que 
confiaba en los funcionarios, 
porque están llenando el 
Ayuntamiento de fichajes de otras 
administraciones, cobrando 
mucho  más de  30.000 que puso 
de tope para ellos, para los altos 
cargos.  

que antes e non  fan nada. O que 
non hai agora, misteriosamente, 
son pancartas. 
 
Ferreiro tamén mentiu cando dixo 
que deixamos o Concello case 
insolvente e sen diñeiro para as 
nóminas de agosto. Había máis de 
doce millóns nas contas, máis (…) 
de xullo e agosto 6.000.000 ao 
mes e os ingresos habituais. O 
que quería era irse de vacacións. 
 
 
Tamén mentiu cando dixo que non 
ían realizar contratos menores, 
que todo aberto e con 
publicidade. 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Gallego, 
por favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Si, si, agora mesmo. 
 
No seu primeiro trimestre, só 39 
de 700 contratos. O 95% foron 
menores.  
 
Tamén mentiu cando dixo que 
confiaba nos funcionarios, porque 
están enchendo o Concello de 
fichaxes doutras administracións, 
cobrando moito máis  de 30.000  
que puxo de tope para eles, para 
os altos cargos.  
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Y mintió cuando dijo que estaba 
resuelto lo de los bienes 
materiales de los Grupos de la 
Oposición, cuando todavía no  nos 
han contestado. 
 
Mire, hace poco dijo en la radio… 
 
Presidencia 
 
Remate xa señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Como la veo, pero yo creo que la 
ve muy distorsionada. 
 
Gracias. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bueno. 
Penso que tanta mentira xunta non 
nos da tempo a falar, nin a mentir. 
Ademais… 
 
A las veintiuna horas y treinta y 
un minutos entra en el Salón de 
Sesiones las señora Fraga Saénz. 
 
… cando as cousas se publican na 
páxina web, como é este caso, e 
está publicado o importe de aforro 
que vostede pediu, se publicou 
para todo o mundo, para que  todo 
o mundo, precisamente, o poda 
consultar. E iso é ao que nos 
dedicamos neste goberno, nos 
dedicamos a aforrar á cidadanía 

E mentiu cando dixo que estaba 
resolto o dos bens materiais dos 
Grupos da Oposición, cando 
aínda non  nos contestaron. 
 
 
Mire, hai pouco dixo na radio… 
 
Presidencia 
 
Remate xa señora Gallego, por 
favor. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Como a vexo, pero eu creo que a 
ve moi distorsionada. 
 
Grazas. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Bo. 
Penso que tanta mentira xunta 
non dános tempo a falar, nin a 
mentir. Ademais… 
 
Ás vinte e unha horas e trinta  e 
un minutos entra no Salón de 
Sesións as señora Fraga Saénz. 
 
… cando as cousas publícanse na 
páxina web, como é este caso, e 
está publicado o importe de 
aforro que vostede pediu, se 
publicou para todo o mundo, para 
que  todo o mundo, precisamente, 
o poda consultar. E iso é ao que 
nos dedicamos neste goberno, 
dedicámonos a aforrar á 
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coruñesa 5,5 millóns de euros en 
intereses, que habería que pagar 
aos bancos. 
 
E si, eses informes que vostede 
mencionaba  son da Tesourería e 
da Dirección de Área e, 
precisamente se poden consultar 
nesa páxina web do Concello, co 
que quedarían aclaradas todas as 
dúbidas que vostedes poidan ter. 
E, en todo caso, ademais, 
aparecen eses datos desglosados e 
desagregados, con eses importes 
de aforro. Precisamente, se abren 
ese artigo, que é un Excel, que se 
chama Cálculo de Aforro da  
Débeda, en el desglosase o aforro 
en termos financeiros e a través de 
valores actuáis netos, que son os 
que habitualmente se utilizan para 
estes cálculos, e ai aparecen cada 
una das operacións de préstamo 
que se refinaciaron. A cifra total 
de aforro en termos financeiros é 
de 5.595.772, 62 euros. Termo 
que está publicado e o teñen na  
páxina web do Concello. Así que, 
se non o quixeron mirar, foi 
porque non quixeron. 
 
 
 
Presidencia 
 
Xa está ben de interrumpir. Todo 
o tempo interrumpido o Pleno. 
 
Señora Vieito Blanco 
 

cidadanía coruñesa 5,5 millóns de 
euros en intereses, que habería 
que pagar aos bancos. 
 
E ei, eses informes que vostede 
mencionaba  son da Tesourería e 
da Dirección de Área e, 
precisamente se poden consultar 
nesa páxina web do Concello, co 
que quedarían aclaradas todas as 
dúbidas que vostedes poidan ter. 
E, en todo caso, ademais, 
aparecen eses datos 
desagregados e desagregados, 
con eses importes de aforro. 
Precisamente, se  abren ese 
artigo, que é un Excel, que se 
chama Cálculo de Aforro da  
Débeda, no desagregase, o aforro 
en termos financeiros e a través 
de valores actuades netos, que 
son os que habitualmente se 
utilizan para estes cálculos, e ai 
aparecen cada unha das 
operacións de préstamo que se 
refinaciaron. A cifra total de 
aforro en termos financeiros é de 
5.595.772, 62 euros. Termo que 
está publicado e o teñen na  
páxina web do Concello. Así que 
se non o quixeron mirar, foi 
porque non quixeron. 
 
Presidencia 
 
Xa está ben de interromper. Todo 
o tempo interrompido o Pleno. 
 
Señora Vieito Blanco 
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Foi obrigatoria e no que se refire 
aos préstamos dos anos 2012 e 
seguintes, e foi así, se levou á 
Xunta de Goberno, porque se 
exixe na normativa aplicable. E 
para financiar os préstamos 
anteriores non era requisito e por 
iso non se aportou. Iso foi 
sobradamente explicado na Xunta 
de Goberno e, tamén nesa Xunta 
de Goberno se lle constestou que 
ese aforro constaba nese informe 
de Dirección de Área, que 
recolleu os cálculos feitos pola 
Tesourería e que foi, precisamente 
ese o que se publicou na páxina 
web á que teñen acceso vostedes e 
todo o mundo. 
 
 
Por outra banda, ese aforro en 
térmos orzamentarios, tamén foi 
sobradamente explicado. Con esta 
operación de refinanciamento  que 
é ao que se dedica, tamén este 
Concello, a refinanciar débedas e 
conseguir aforro, conseguimos 
unha mellora  substancial das  
condicións financeiras, un Euribor 
+ 0,6, fronte a tipos variables, que 
nos anteriores préstamos 
chegaban hasta 6% sobre o 
Euribor (…) tres meses. Polo 
tanto, conseguimos un aforro, 
refinanciando eses préstamos 
anteriores que ascenden a 
2.000.000 de euros. 
 
Se realmente lles importara a boa 
xestión, deberían considerar que é 

Foi obrigatoria e no que se refire 
aos préstamos dos anos 2012 e 
seguintes, e foi así, se levou á 
Xunta de Goberno, porque se 
exixe na normativa aplicable. E 
para financiar os préstamos 
anteriores non era requisito e por 
iso non se aportou. Iso foi 
sobradamente explicado na Xunta 
de Goberno e, tamén nesa Xunta 
de Goberno se lle constestou que 
ese aforro constaba nese informe 
de Dirección de Área, que 
recolleu os cálculos feitos pola 
Tesourería e que foi, 
precisamente ese o que se 
publicou na páxina web á que 
teñen acceso vostedes e todo o 
mundo. 
 
Por outra banda, ese aforro en 
térmos orzamentarios, tamén foi 
sobradamente explicado. Con esta 
operación de refinanciamento  
que é ao que se dedica, tamén este 
Concello, a refinanciar débedas e 
conseguir aforro, conseguimos 
unha mellora  substancial das  
condicións financeiras, un 
Euribor + 0,6, fronte a tipos 
variables, que nos anteriores 
préstamos chegaban ata 6% sobre 
o Euribor (…) tres meses. Polo 
tanto, conseguimos un aforro, 
refinanciando eses préstamos 
anteriores que ascenden a 
2.000.000 de euros. 
 
Se realmente lles importase a boa 
xestión, deberían considerar que 
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unha boa noticia que o Concello 
poida dispoñer dese aforro, para 
poder financiar gastos social, en 
lugar de pagar 5.000.000 de euros 
de intereses aos bancos. Poida que 
vostedes non teñan esas 
prioridades de gasto e, por iso, 
non o fixeron cando puideron, 
pero nós si que as temos. 
 
Ese refinanciamento da débeda, 
esa débeda contraída por outros, 
polo seu goberno… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Por certo é unha (…) que 
financeiramente máis poden 
beneficiar a cidadanía, é un claro 
exemplo da boa xestión deste 
Goberno e de poñer o gasto social 
como prioridade.  
 
Aforramos en pagar intereses aos 
bancos, e iso nos pode permitir 
financiar a posta en marcha da 
renda social municipal, iso si, 
claro, sempre e cando, a 
irresponsabilidade non impida a  
súa aprobación e posta en 
funcionamento. 
 
Nada máis. 
 
Grazas. 
 

é unha boa noticia que o Concello 
poida dispoñer dese aforro, para 
poder financiar gastos social, en 
lugar de pagar 5.000.000 de 
euros de intereses aos bancos. 
Poida que vostedes non teñan 
esas prioridades de gasto e, por 
iso, non o fixeron cando puideron, 
pero nós si que as temos. 
 
Ese refinanciamento da débeda, 
esa débeda contraída por outros, 
polo seu goberno… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Vieito. 
 
Señora Vieito Blanco 
 
Por certo é unha (…) que 
financeiramente máis poden 
beneficiar a cidadanía, é un claro 
exemplo da boa xestión deste 
Goberno e de poñer o gasto social 
como prioridade.  
 
Aforramos en pagar intereses aos 
bancos, e iso nos pode permitir 
financiar a posta en marcha da 
renda social municipal, iso si, 
claro, sempre e cando, a 
irresponsabilidade non impida a 
súa  aprobación e posta en 
funcionamento. 
 
Nada máis. 
 
Grazas. 
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Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
4º.-Preguntas escritas 
 
Preguntas escritas presentadas 
por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego- 
Asembleas Abertas 
 
Primera.- Pregunta escrita 
sobre el Área de influencia del 
CEIP Salgado Torres para el 
barrio de Novo Mesoiro. 
 
-O Goberno municipal atendeu o 
rogo realizado polo Grupo 
Municipal do BNG, en outubro do 
ano pasado e que recollía as 
demandas da AMPA do CEIP 
Salgado Torres? 
 
-Se non atendeu, podería explicar 
as causas polas que non realizou 
as actuacións oportunas  para dar 
cumprimento a esta demanda? 
 
-Alén de se atendeu ou non o 
rogo, podería explicar como 
quedaría  a áera de influencia do 
CEIP Salgado Torres para o curso 
2016-2017 e se se vai garantir o 
servizo de transporte escolar para 
o CEIP Salgado Torres para os 
barrios de Novo Mesoiro e Feáns 
 
 
Segunda.- Pregunta escrita 
sobre el estado de diferentes 

Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
4º.-Preguntas escritas 
 
Preguntas escritas presentadas 
polo Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego- Asembleas 
Abertas 
 
Primeira.- Pregunta escrita sobre 
a Área de influencia do CEIP 
Salgado Torres para o barrio de 
Novo Mesoiro. 
 
-O Goberno municipal atendeu o 
rogo realizado polo Grupo 
Municipal do BNG, en outubro do 
ano pasado e que recollía as 
demandas da AMPA do CEIP 
Salgado Torres? 
 
-Se non atendeu, podería explicar 
as causas polas que non realizou 
as actuacións oportunas  para dar 
cumprimento a esta demanda? 
 
-Alén de se atendeu ou non o 
rogo, podería explicar como 
quedaría  a áera de influencia do 
CEIP Salgado Torres para o 
curso 2016-2017 e se se vai 
garantir o servizo de transporte 
escolar para o CEIP Salgado 
Torres para os barrios de Novo 
Mesoiro e Feáns. 
 
Segunda.- Pregunta escrita sobre 
o estado de diferentes escritos 
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escritos remitidos por la Junta 
de Personal (Propuesta de 
Cronograma de las MXN) 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Tercera.- Pregunta escrita  
sobre el estado de diferentes 
escritos remitidos por la Junta 
de Personal (Cumplimiento de 
Acuerdo de Descuentos). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
el estado de diferentes escritos 
remitidos por la Junta de 
Personal ( Propuesta de 
coberturas del Director de la 
Banda). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
el estado de diferentes escritos 
remitidos por la Junta de 
Personal (Petición de sillas  y 
equipo multifunción). 

remitidos pola Xunta de Persoal 
(Proposta de Cronograma das 
MXN) 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Terceira.- Pregunta escrita  
sobre o estado de diferentes 
escritos remitidos pola Xunta de 
Persoal (Cumprimento de 
Acordo de Descontos). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
estado de diferentes escritos 

remitidos pola Xunta de Persoal  
(Proposta de coberturas do 
director da Banda). 
 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
estado de diferentes escritos 
remitidos pola Xunta de Persoal 
(Petición de cadeiras  e equipo 
multifunción). 
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-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre el 
estado de diferentes escritos 
remitidos por la Junta de 
Personal (Quejas en el Servicio 
de la Estación de Autobuses). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Séptima.- Pregunta escrita 
sobre el estado de diferentes 
escritos remitidos por la Junta 
de Personal (Información de los 
Procesos de Recuperación de los 
Servicios Externalizados). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Octava.-Pregunta escrita sobre 
el estado de diferentes escritos 
remitidos por la Junta de 
Personal (Respetar los 
justificantes médicos). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 

-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre 
estado de diferentes escritos 
remitidos pola Xunta de Persoal 
(Queixas no servizo da Estación 
de Autobuses). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Sétima.- Pregunta escrita sobre o 
estado de diferentes escritos 
remitidos pola Xunta de Persoal 
(Información dos procesos de 
recuperación dos servizos 
externalizados). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Oitava.-Pregunta escrita sobre o 
estado de diferentes escritos 
remitidos pola Xunta de Persoal 
(Respectar os xustificantes 
médicos). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 295 - 
 

 
 

-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Novena.- Pregunta escrita sobre 
el estado de diferentes escritos 
remitidos por la Junta de 
Personal (Nueva lista de bodas). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Décima.- Pregunta sobre el 
estado de diferentes escritos 
remitidos por la Junta de 
Personal (Mes natural de 
vacaciones). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Décimo primera.- Pregunta 
escrita sobre el estado de 
diferentes escritos remitidos por 
la Junta de Personal 
(Dependencia jerárquica del 
Servicio de Señalización Vial). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Décimo segunda.- Pregunta 

-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Novena.- Pregunta escrita sobre 
o estado de diferentes escritos 
remitidos pola Xunta de Persoal 
(Nova listaxe de vodas). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Décima.- Pregunta sobre o estado 
de diferentes escritos remitidos 
pola Xunta de Persoal (Mes 
natural de vacacións). 
 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Décimo primeira.- Pregunta 
escrita sobre o estado de 
diferentes escritos remitidos pola 
Xunta de Persoal ( Dependencia 
xerárquica do servizo de 
sinalización viaria). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Décimo segunda.- Pregunta 



 
 
 
 
 
 
 

- 296 - 
 

 
 

escrita sobre el estado de 
diferentes escritos remitidos por 
la Junta de Personal 
(Notificaciones de los cambios 
de centro de Trabajo los 
Delegados de Prevención). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Décimo tercera.- Pregunta sobre 
el estado de diferentes escritos 
remitidos por la Junta de 
Personal (Plan de pensiones). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Décimo cuarta.- Pregunta 
escrita sobre el estado de 
diferentes escritos remitidos por 
la Junta de Personal 
(Nombramiento de los 
delegados de prevención). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Décimo quinta.- Pregunta sobre 
el estado de diferentes escritos 
remitidos por la Junta de 

escrita sobre  o estado de 
diferentes escritos remitidos pola 
Xunta de Persoal (Notificaciones 
dos cambios de centro de traballo 
os delegados de prevención). 
 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Décimo terceira.- Pregunta sobre 
o estado de diferentes escritos 
remitidos pola Xunta de Persoal 
(Plan de pensións). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Décimo cuarta.- Pregunta escrita 
sobre o estado de diferentes 
escritos remitidos pola Xunta de 
Persoal (Nomeamento dos 
delegados de prevención). 
 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Décimo quinta.- Pregunta sobre 
o estado de diferentes escritos 
remitidos pola Xunta de Persoal 
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Personal (Información de 
permutas). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Décimo sexta.- Pregunta escrita 
sobre el estado de diferentes 
escritos remitidos por la Junta 
de Personal (Cumplimiento de 
acuerdos). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Décimo séptima.- Pregunta 
escrita sobre el estado de 
diferentes escritos remitidos por 
la Junta de Personal 
(Presupuesto 2016). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Décimo octava.- Pregunta 
escrita sobre el estado de 
diferentes escritos remitidos por 
la Junta de Personal (Cobertura 
plazas vacantes). 
 
-Por que non foi contestado este 

(Información de permutas). 
 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Décimo sexta.- Pregunta escrita 
sobre o estado de diferentes 
escritos remitidos pola Xunta de 
Persoal (Cumprimento de 
acordos). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Décimo sétima.- Pregunta escrita 
sobre o estado de diferentes 
escritos remitidos pola Xunta de 
Persoal (Orzamento 2016). 
 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Décimo oitava.- Pregunta escrita 
sobre o estado de diferentes 
escritos remitidos pola Xunta de 
Persoal (Cobertura prazas 
vacante ). 
 
-Por que non foi contestado este 
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escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Décimo novena.- Pregunta 
escrita sobre el estado de 
diferentes escritos remitidos por 
la Junta de Personal (Acuerdo 
de reclasificación de la Policía 
Local). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Vigésimo.- Pregunta escrita 
sobre el estado de diferentes 
escritos remitidos por la Junta 
de Personal (Apoyo a la  Banda 
Municipa). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Vigésimo primera.- Pregunta 
escrita sobre el estado de 
diferentes escritos remitidos por 
la Junta de Personal (Seguridad  
en los Centros Sociales- 
Cívicos). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 

escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Décimo novena.- Pregunta 
escrita sobre o estado de 
diferentes escritos remitidos pola 
Xunta de Persoal (Acordo de 
reclasificación da Policía Local). 
 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Vixésimo.- Pregunta escrita 
sobre o estado de diferentes 
escritos remitidos pola Xunta de 
Persoal (Apoio á Banda 
Municipal ). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Vixésimo primeira.- Pregunta 
escrita sobre o estado de 
diferentes escritos remitidos pola 
Xunta de Persoal (Seguridade 
nos Centros Sociais- Cívicos). 
 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
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Goberno Municipal? 
 
Vigésimo segunda.- Pregunta 
escrita sobre el estado de 
diferentes escritos remitidos por 
la Junta de Personal 
(Contratación de personal para 
la Banda Municipal). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Vigésimo tercera.-Pregunta 
escrita sobre el estado de 
diferentes escritos remitidos por 
la Junta de Personal (Especial 
dedicación). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Vigésimo cuarta.- Pregunta 
escrita sobre el estado de 
diferentes escritos remitidos por 
la Junta de Personal 
(Asesoramiento jurídico para el 
personal municipal) 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 

Goberno Municipal? 
 
Vixésimo segunda.- Pregunta 
escrita sobre o estado de 
diferentes escritos remitidos pola 
Xunta de Persoal (Contratación 
de persoal para a Banda 
Municipal). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Vixésimo terceira.-Pregunta 
escrita  sobre o estado de 
diferentes escritos remitidos pola 
Xunta de Persoal (Especial 
dedicación ). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Vixésimo cuarta.- Pregunta 
escrita sobre o estado de 
diferentes escritos remitidos pola 
Xunta de Persoal (Asesoramento 
xurídico para o persoal 
municipal). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
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Vigésimo quinta.- Pregunta 
escrita sobre el estado de 
diferentes escritos remitidos por 
la Junta de Personal  
(Cobertura del seguro del 
personal municipal) 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Vigésimo sexta.- Pregunta 
escrita sobre el estado de 
diferentes escritos remitidos por 
la Junta de Personal 
(Negociación de las coberturas 
del seguro antes de su 
renovación). 
 
Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Vigésimo séptima.- Pregunta 
escrita sobre  el estado de 
diferentes escritos remitidos por 
la Junta de Personal 
(Alegaciones a las  bases de los 
concurso). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 

Vixésimo quinta.- Pregunta 
escrita sobre o estado de 
diferentes escritos remitidos pola 
Xunta de Persoal (Cobertura do 
seguro do persoal municipal). 
 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Vixésimo sexta.- Pregunta escrita 
sobre o estado de diferentes 
escritos remitidos pola Xunta de 
Persoal (Negociación das  
coberturas do seguro antes da 
súa renovación). 
 
 
Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Vixésimo sétima.- Pregunta 
escrita sobre o estado de 
diferentes escritos remitidos pola 
Xunta de Persoal (Alegacións ás 
bases dos concursos). 
 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
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Vigésimo octava.- Pregunta 
escrita sobre  el estado de 
diferentes escritos remitidos por 
la Junta de Personal (Acuerdo 
sobre el sistema de desempate 
de los procesos selectivos). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Vigésimo novena.- Pregunta 
escrita sobre una señal vertical 
en la avenida de la 
Universidade. 
 
-O Goberno municipal ten 
coñecemento da colocación deste 
sinal? 
 
-Por que está instalado este sinal? 
 
 
-Está advertindo dalgunha 
provisionalidade? De que tipo? 
 
Este sinal indica que este acceso 
viario é provisional? Cal sería o 
trazado viario alternativo? 
 
-Falta por acometer algún tipo de 
obra na contorna que provoque 
que o sinal siga aí instalado? 
 
-Se non se corresponde con 
ningunha advertencia e está 
colocado por erro, cando se vai a 
proceder á súa retirada? 

Vixésimo oitava.- Pregunta 
escrita sobre  o (estado de 
diferentes escritos remitidos pola 
Xunta de Persoal Acordo sobre 
do sistema de desempate dos 
procesos selectivos). 
 
-Por que non foi contestado este 
escrito? 
 
-Cando ten pensado contestar o 
Goberno Municipal? 
 
Vixésimo novena.- Pregunta 
escrita sobre una sinal vertical 
na avenida da Universidade. 
 
 
-O Goberno municipal ten 
coñecemento da colocación deste 
sinal? 
 
-Por que está instalado este 
sinal? 
 
-Está advertindo dalgunha 
provisionalidade? De que tipo? 
 
Este sinal indica que este acceso 
viario é provisional? Cal sería o 
trazado viario alternativo? 
 
-Falta por acometer algún tipo de 
obra na contorna que provoque 
que o sinal siga aí instalado? 
 
-Se non se corresponde con 
ningunha advertencia e está 
colocado por erro, cando se vai a 
proceder á súa retirada? 
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Trigésima.- Pregunta escrita 
sobre la situación do servicio de 
conserjería y las instalaciones 
del CEIP Plurilingüe Anxo da 
Garda. 
 
-Por que o Goberno municipal 
non atendeu as reiteradas 
solicitudes da dirección do CEIP 
Plurilingüe Anxo da Garda, tanto 
as referidas á situación do servizo 
de conserxería e ao mantemento 
das instalacións do patio? 
 
-Por que non se está cubrindo 
debidamente o servizo de 
conserxería do centro? 
 
-Cre xustificado o Goberno local 
que haxa xornadas nas que o 
servizo de conserxería non é 
atendido? 
 
-Cando cre o Executivo local que 
poderá  dar solución permanente á 
atención do servizo de conserxería 
do CEIP Anxo da Garda. 
 
 
-Que xustificación lle trasladou á 
dirección do centro, se o fixo, para 
non realizar as tarefas de 
mantemento do colexio, 
nomeadamente a reparación do 
patio, ante a evidente falta de 
seguridade do alumnado? 
 
-Para  cando ten pensado realizar 
as obras  do patio que demanda a 
dirección do centro? 

Trixésima.- Pregunta escrita 
sobre a situación do servizo de 
conserxería e as instalacións do 
CEIP Plurilingüe Anxo da 
Garda. 
 
-Por que o Goberno municipal 
non atendeu as reiteradas 
solicitudes da dirección do CEIP 
Plurilingüe Anxo da Garda, tanto 
as referidas á situación do servizo 
de conserxería e ao mantemento 
das instalacións do patio? 
 
-Por que non se está cubrindo 
debidamente o servizo de 
conserxería do centro? 
 
-Cre xustificado o Goberno local 
que haxa xornadas nas que o 
servizo de conserxería non é 
atendido? 
 
-Cando cre o Executivo local que 
poderá  dar solución permanente 
á atención do servizo de 
conserxería do CEIP Anxo da 
Garda. 
 
-Que xustificación lle trasladou á 
dirección do centro, se o fixo, 
para non realizar as tarefas de 
mantemento do colexio, 
nomeadamente a reparación do 
patio, ante a evidente falta de 
seguridade do alumnado? 
 
-Para  cando ten pensado realizar 
as obras  do patio que demanda a 
dirección do centro? 
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-O Goberno municipal ten a 
intención de atender as demais 
demandas de reparación e 
mantemento das instalacións que a 
dirección do CEIP Plurilingüe 
Anxo da Garda lle ten trasladado, 
e con que prazas de execución? 
 
Preguntas escritas presentadas 
por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
Primera.- Pregunta escrita 
sobre  las filtraciones del 
parking de Monte Alto. 
 
1.-¿Qué medidas tiene previsto 
adoptar el gobierno local para 
poner remedio a la filtración de 
aguas en el parking?  
 
2.-¿Esta reparación se incluirá en 
el plan de reforma y renovación 
de la plaza superior o se 
acometerá de forma 
independiente? 
 
3.-¿Con qué presupuesto y en qué 
plazo se abordará? 
 
Segunda.- Pregunta escrita 
sobre el mal estado de la calle 
Castaño de Eiris. 
 
1.-¿Tiene previsto atender las 
quejas de los vecinos de la calle 
Castaño de Eirís por el abandono 
y falta de servicios que sufre este 
acceso al Chuac? 

-O Goberno municipal ten a 
intención de atender as demais 
demandas de reparación e 
mantemento das instalacións que 
a dirección do CEIP Plurilingüe 
Anxo da Garda lle ten trasladado, 
e con que prazas de execución? 
 
Preguntas escritas presentadas 
polo Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
 
Primeira.- Pregunta escrita sobre  
os fiiltracións do parking de 
Monte Alto. 
 
1.-Que medidas ten previsto 
adoptar o goberno local para 
poñer remedio á filtración de 
augas no parking?  
 
2.-Esta reparación incluirase no 
plan de reforma e renovación da 
praza superior ou se acometerá 
de forma independente? 
 
 
3.-Con que orzamento e en que 
prazo abordarase? 
 
Segunda.- Pregunta escrita sobre 
o mal estado da rúa Castaño de 
Eiris. 
 
1.-Ten previsto atender as queixas 
dos veciños da rúa Castaño de 
Eirís polo abandono e falta de 
servizos que sofre este acceso ao 
Chuac? 
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2.-¿Tiene previsto incorporar esta 
vía al plan de inversión en obras 
públicas? ¿Qué presupuesto prevé 
y en qué plazo? 
 
3.-¿Es conocedor de los 
socavones que se forman por la 
lluvia y no se rebachean, por los 
problemas de circulación, la 
inseguridad para los peatones y la 
falta de servicios? 
 
4.- ¿Cuál es el motivo de que el 
servicio de recogida de basura en 
la zona haya pasado de ser todos 
los días a realizarse en días 
alternos? ¿Tiene previsto 
intensificar la recogida? 
 
Tercera.- Pregunta escrita sobre 
el alumbrado en el campo de 
fútbol de Eirís. 
 
1.-¿Cuáles son los motivos de la 
falta de alumbrado público en el 
campo de fútbol de Eirís? 
 
2.-¿Qué medidas piensa adoptar el 
gobierno municipal para resolver 
esta situación? 
 
3.-¿Con qué presupuesto y en qué 
plazo de tiempo? 
 
4-¿Qué solución alternativa ha 
adoptado para atender las 
necesidades de los usuarios de 
este campo de fútbol? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 

2.-Ten previsto incorporar esta 
vía ao plan de investimento en 
obras públicas? Que orzamento 
prevé e en que prazo? 
 
3.-É coñecedor das fochas que se 
forman pola choiva e non se 
rebachean, polos problemas de 
circulación, a inseguridade para 
os peóns e a falta de servizos? 
 
 
4.- Cal é o motivo de que o 
servizo de recollida de lixo na 
zona pasase de ser todos os días a 
realizarse en días alternos? Ten 
previsto intensificar a recollida? 
 
 
Terceira.- Pregunta escrita sobre 
a iluminación no campo de  
fútbol de Eirís. 
 
1.-Cales son os motivos da falta 
de iluminación pública no campo 
de fútbol de Eirís? 
 
2.-Que medidas pensa adoptar o 
goberno municipal para resolver 
esta situación? 
 
3.-Con que orzamento e en que 
prazo de tempo? 
 
4-Que solución alternativa 
adoptou para atender as 
necesidades dos usuarios deste 
campo de fútbol? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
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las demandas de los vecinos de 
Bens. 
 
1.-Los vecinos de Bens se quejan 
de que los accesos y los viales 
resultan inadecuados, al carecer 
muchos tramos de aceras y no 
existir zonas de aparcamiento 
público que eviten el 
estacionamiento de coches, de 
modo que no obstaculicen unos 
caminos estrechos, que deben ser 
ampliados de modo urgente, 
habilitando al tiempo las 
oportunas recogidas de pluviales, 
¿tiene previsto el gobierno 
municipal abordar estas obras? 
¿En qué plazo? ¿Con qué partida 
presupuestaria? 
 
2.-Otro espacio dotacional que 
reclaman desde la asociación es 
una plaza pública que sirva de 
lugar de esparcimiento a los 
vecinos y de zona de juego para 
los niños, a los que se ha tenido 
que habilitar un espacio de ocio en 
el local de la propia asociación, 
¿tiene previsto dar respuesta a esta 
demanda? ¿En qué plazo? ¿Cuál 
es la partida presupuestaria? 
 
3.-Los residentes en Bens echan 
en falta un mayor número de 
líneas de autobuses y de 
frecuencias que hagan atractivo y 
útil el uso del transporte público 
para los desplazamientos desde 
este barrio periférico de A 
Coruña, ¿tiene previsto mejorar 

as demandas dos veciños de 
Bens. 
 
1.-Os veciños de Bens quéixanse 
de que os accesos e os viarios 
resultan inadecuados, ao carecer 
moitos tramos de beirarrúas e 
non existir zonas de aparcadoiro 
público que eviten o 
estacionamento de coches, de 
modo que non obstaculicen uns 
camiños estreitos, que deben ser 
ampliados de modo urxente, 
habilitando ao tempo as 
oportunas recollidas de pluviais, 
ten previsto o goberno municipal 
abordar estas obras? En que 
prazo? Con que partida 
orzamentaria? 
 
2.-Outro espazo dotacional que 
reclaman desde a asociación é 
unha praza pública que sirva de 
lugar de recreo aos veciños e de 
zona de xogo para os nenos, aos 
que se tivo que habilitar un 
espazo de lecer no local da propia 
asociación, ten previsto dar 
resposta a esta demanda? En que 
prazo? Cal é a partida 
orzamentaria? 
 
3.-Os residentes en Bens botan en 
falta un maior número de liñas de 
autobuses e de frecuencias que 
fagan atractivo e útil o uso do 
transporte público para os 
desprazamentos desde este barrio 
periférico da Coruña, ten previsto 
mellorar as frecuencias? Que 
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las frecuencias? ¿Qué líneas y en 
qué momento? ¿Cuál será el 
recorrido? 
 
4.-En la pista polideportiva 
recientemente dotada de un techo, 
los vecinos apuntan diversas 
carencias: no existen punto de luz 
(los focos no funcionan), el suelo 
resulta inadecuado y peligroso 
para la práctica deportiva 
(cualquier caída supondría una 
importante herida con graves 
erosiones en la piel), y la 
proximidad de taludes a la 
cubierta genera riesgos más que 
evidentes, ¿Tiene previsto 
completar esta obra? ¿En qué 
plazo? ¿Cuáles son las mejoras 
previstas? ¿Cuál es el 
presupuesto? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre  
las demandas de los vecinos de 
la Ciudad Vieja. 
 
1.-En la actualidad, la Asociación 
de Vecinos de Ciudad Vieja no 
dispone de espacio en el centro 
cívico municipal, ¿tiene previsto 
permitir a la asociación vecinal el 
uso de espacios en el centro 
cívico? 
 
2.-Los vecinos demandan un plan 
específico para la renovación de 
los espacios públicos y la puesta 
en valor de los elementos 
históricos, ¿tiene previsto dar 
respuesta a esta demanda? ¿En 

liñas e en que momento? Cal será 
o percorrido? 
 
 
4.-Na pista polideportiva 
recentemente dotada dun teito, os 
veciños apuntan diversas 
carencias: non existen punto de 
luz (os focos non funcionan), o 
chan resulta inadecuado e 
perigoso para a práctica 
deportiva (calquera caída 
supoñería unha importante ferida 
con graves erosións na pel), e a 
proximidade de taludes á cuberta 
xera riscos máis que evidentes, 
Ten previsto completar esta obra? 
En que prazo? Cales son as 
melloras previstas? Cal é o 
orzamento? 
 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre  
as demandas dos veciños da 
Cidade Vella. 
 
1.-Na actualidade, a Asociación 
de Veciños de Cidade Vella non 
dispón de espazo no centro cívico 
municipal, ten previsto permitir á 
asociación veciñal o uso de 
espazos no centro cívico? 
 
 
2.-Os veciños demandan un plan 
específico para a renovación dos 
espazos públicos e a posta en 
valor dos elementos históricos, 
ten previsto dar resposta a esta 
demanda? En que prazo? Cal é o 
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qué plazo? ¿Cuál es el 
presupuesto? 
 
3.-Los vecinos proponen un plan 
de revitalización del comercio, 
que dote de mayor actividad al 
barrio. Apuestan por apoyar 
nuevos proyectos de 
emprendedores y la consolidación 
de la actividad actual, la creación 
de una bolsa de alquiler de locales 
para incentivar la apertura de 
nuevos establecimientos y 
apostando por un comercio 
sostenible y que responda a las 
demandas de los consumidores del 
barrio, ¿tendrá en cuenta esta 
propuesta? ¿Piensa llevarla a 
cabo? ¿En qué plazo y con qué 
presupuesto? 
 
4.-Los vecinos advierten del 
estado de inmuebles en los que es 
urgente intervenir, por ello 
demandan mayor apoyo para la 
rehabilitación, ¿tiene previsto 
incrementar la subvención a la 
rehabilitación? ¿En qué cuantía? 
 
5.-Abordar definitivamente el plan 
de peatonalización de la Ciudad 
Vieja es otra de las demandas de 
los residentes en la zona, el cual 
debe ir acompañado de una 
propuesta que facilite el 
estacionamiento de los residentes. 
En este sentido, también plantean 
una revisión de la frecuencia de 
las líneas del transporte público y 
las conexiones del barrio con el 

orzamento? 
 
 
3.-Os veciños propoñen un plan 
de revitalización do comercio, que 
dote de maior actividade ao 
barrio. Apostan por apoiar novos 
proxectos de emprendedores e a 
consolidación da actividade 
actual, a creación dunha bolsa de 
aluguer de locais para incentivar 
a apertura de novos 
establecementos e apostando por 
un comercio sustentable e que 
responda as demandas dos 
consumidores do barrio, terá en 
conta esta proposta? Pensa levala 
a cabo? En que prazo e con que 
orzamento? 
 
 
4.-Os veciños advirten do estado 
de inmobles nos que é urxente 
intervir, por iso demandan maior 
apoio para a rehabilitación, ten 
previsto incrementar a 
subvención á rehabilitación? En 
que contía? 
 
5.-Abordar definitivamente o plan 
de peonalización da Cidade Vella 
é outra das demandas dos 
residentes na zona, o cal debe ir 
acompañado dunha proposta que 
facilite o estacionamento dos 
residentes. Neste sentido, tamén 
expoñen unha revisión da 
frecuencia das liñas do transporte 
público e as conexións do barrio 
co resto da cidade, Que medidas 
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resto de la ciudad, ¿Qué medidas 
tiene previsto abordar al respecto 
y en qué plazo? 
 
6.-Los vecinos reclaman la 
revisión de la situación de 
cumplimiento de licencias y 
horarios de aperturas y cierre de 
locales de hostelería así como el 
cumplimiento de la ocupación de 
la vía pública, así como de los 
establecimientos de ocio, ¿Ha 
tomado ya alguna medida? 
¿Cuántas sanciones ha impuesto? 
¿Por qué motivos? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre  
la Ronda de Monte Alto. 
 
1-¿Conoce el señor Ferreiro la 
situación descrita en esta 
exposición de motivos que afecta 
a la Ronda de Monte Alto y calles 
aledañas? 
 
2-¿Tiene previsto el señor Ferreiro 
dar las instrucciones pertinentes 
para que se resuelva esta situación 
y se reponga el servicio de 
alumbrado público en la Ronda de 
Monte Alto? ¿En qué plazo? 
 
Séptima.- Pregunta escrita 
sobre la Plaza de Elviña. 
 
1-¿Conoce el señor Ferreiro la 
demanda de los placeros y 
placeras del Mercado de Elviña 
para mejorar el acceso a los 
obradores del Mercado y no 

ten previsto abordar respecto diso 
e en que prazo? 
 
 
6.-Os veciños reclaman a revisión 
da situación de cumprimento de 
licenzas e horarios de aperturas e 
peche de locais de hostalería así 
como o cumprimento da 
ocupación da vía pública, así 
como dos establecementos de 
lecer, Tomou xa algunha medida? 
Cantas sancións impuxo? Por que 
motivos? 
 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre  a 
Rolda de Monte Alto. 
 
1-Coñece o señor Ferreiro a 
situación descrita nesta 
exposición de motivos que afecta 
á Rolda de Monte Alto e rúas 
contiguas? 
 
2-Ten previsto o señor Ferreiro 
dar as instrucións pertinentes 
para que se resolva esta situación 
e se  repoña o servizo de 
iluminación pública na Rolda de 
Monte Alto? En que prazo? 
 
Sétima.- Pregunta escrita sobre a 
Praza de Elviña. 
 
1-Coñece o señor Ferreiro a 
demanda dos praceiros e 
praceiras do Mercado de Elviña 
para mellorar o acceso aos 
obradoiros do Mercado e non 
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hacerlo a través de la escalera de 
emergencia? 
 
2-¿Sabe el señor Ferreiro que el 
Mercado de Elviña vuelve a tener 
goteras. 
 
3-¿Tiene pensado solucionarlo? 
¿En qué plazo? 
 
Octava.- Pregunta escrita sobre 
la plaza de Lugo. 
 
1-¿Conoce el señor Ferreiro el 
estado del montacargas de la 
Plaza de Lugo? 

 
2-¿Sabe el señor Ferreiro que 
dicho montacargas lleva 
prácticamente un mes sin 
funcionar, con el grave perjuicio 
para los comerciantes del 
Mercado y los vecinos de la zona? 
 
3-¿Sabe el señor Ferreiro que los 
placeros y placeras llevan varias 
semanas viéndose obligados a 
realizar la carga y descarga en la 
calle, con el perjuicio que eso 
conlleva para ellos y las molestias 
para vecinos y vecinas? 

 
4-¿Tiene previsto el señor Ferreiro 
dar las instrucciones pertinentes 
para que se arregle el montacargas 
de la plaza de Lugo?. ¿En qué 
plazo? 
 
Novena.- Pregunta escrita sobre  
la plaza de San Agustín. 

facelo a través da escaleira de 
emerxencia? 
 
2-Sabe o señor Ferreiro que o 
Mercado de Elviña volve ter 
pingueiras. 
 
3-Ten pensado solucionalo? En 
que prazo? 
 
Oitava.- Pregunta escrita sobre a 
praza de Lugo. 
 
1-Coñece o señor Ferreiro o 
estado do montacargas da Praza 
de Lugo? 
 
2-Sabe o señor Ferreiro que o 
devandito montacargas leva 
practicamente un mes sen 
funcionar, co grave prexuízo para 
os comerciantes do Mercado e os 
veciños da zona? 
 
3-Sabe o señor Ferreiro que os 
praceiros e praceiras levan varias 
semanas véndose obrigados a 
realizar a carga e descarga na 
rúa, co prexuízo que iso conleva 
para eles e as molestias para 
veciños e veciñas? 
 
4-Ten previsto o señor Ferreiro 
dar as instrucións pertinentes 
para que se arranxe o 
montacargas da praza de Lugo? 
En que prazo? 
 
Novena.- Pregunta escrita sobre  
a praza de Santo Agustín. 
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1-¿Conoce el señor Ferreiro la 
situación actual de los puestos 
reformados de San Agustín?. 
¿Conoce el señor Ferreiro las 
deficiencias de dichos puestos?.Si 
es así, ¿piensa dar indicaciones 
para que se subsanen?¿En qué 
plazo? 
 
2-¿Conoce el señor Ferreiro los 
problemas suscitados en el 
Mercado de San Agustín con las 
permutas de puestos? ¿Comparte 
el señor Ferreiro el criterio de 
autorización de permuta de 
puestos de su concejal "unos si y 
otros no"? ¿Tiene previsto el 
señor Ferreiro proceder a la 
adjudicación de los puestos y la 
autorización de las permutas 
solicitadas? Si es así, ¿En qué 
plazos? 
 
3-¿Conoce el señor Ferreiro la 
situación de una placera del 
Mercado de San Agustín que tras 
más de 30 años de concesión fue 
desalojada de su puesto con la 
disculpa de que el Ayto. 
necesitaba el espacio para albergar 
los vestuarios y, pese a no haberse 
llevado a cabo la obra, pese a 
haberlo solicitado tanto al 
concejal como al propio alcalde y 
pese a que ustedes le prometieron 
que volvería a ocupar su local 
sigue en el provisional -con 
peores instalaciones, peor 
ubicación y grave perjuicio para 
sus ventas- ¿Tienen ustedes 

1-Coñece o señor Ferreiro a 
situación actual dos postos 
reformados de Santo Agustín? 
Coñece o señor Ferreiro as 
deficiencias dos devanditos 
postos? Se é así, pensa dar 
indicacións para que se emenden? 
En que prazo? 
 
2-Coñece o señor Ferreiro os 
problemas suscitados no Mercado 
de Santo Agustín coas permutas 
de postos? Comparte o señor 
Ferreiro o criterio de 
autorización de permuta de postos 
do seu concelleiro "uns si e outros 
non"? Ten previsto o señor 
Ferreiro proceder á adxudicación 
dos postos e a autorización das 
permutas solicitadas? Se é así, En 
que prazos? 
 
 
3-Coñece o señor Ferreiro a 
situación dunha praceira do 
Mercado de Santo Agustín que 
tras máis de 30 anos de concesión 
foi desaloxada do seu posto coa 
desculpa de que o Ayto. 
necesitaba o espazo para 
albergar os vestiarios e, a pesar 
de non se levar a cabo a obra, a 
pesar de solicitalo tanto ao 
concelleiro como ao propio 
alcalde e a pesar de que vostedes 
lle prometeron que volvería 
ocupar o seu local segue no 
provisional -con peores 
instalacións, peor localización e 
grave prexuízo para as súas 
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previsto cumplir la palabra que le 
dieron a esta concesionaria y 
devolverle su local? ¿En qué 
plazo? 
 
Décima.- Pregunta escrita sobre 
la moción de apoyo al Plan 
Estratégico del Sector 
Audiovisual. 
 
-¿Cuándo tiene pensado el 
gobierno del Sr. Ferreiro presentar 
acciones incluidas en la moción 
de apoyo al sector Audiovisual 
aprobada por el Pleno coruñés? 
 
-¿Se ha conformado ya algún 
equipo o instrucción para crear la 
Coruña Film Comission? 
 
-¿Se ha llamado a los 
responsables de la Academia del 
Audiovisual para comenzar a 
trabajar los temas propuestos en la 
moción? 
 
Décimo primera.- Pregunta 
escrita sobre el 
desmantelamiento del poblado 
chabolista de A Pasaxe. 
 
-¿Tiene pensado el gobierno del 
Sr. Ferreiro presentar a los demás 
partidos políticos de la 
corporación el diseño del Plan 
para erradicar el chabolismo en la 
ciudad? 
 
-¿Quiénes conforman el equipo de 
erradicación de chabolismo 

vendas- Teñen vostedes previsto 
cumprir a palabra que lle deron a 
esta concesionaria e devolverlle o 
seu local? En que prazo? 
 
Décima.- Pregunta escrita sobre 
a moción de apoio ao Plan 
Estratéxico do Sector 
Audiovisual. 
 
-Cando ten pensado o goberno do 
Sr. Ferreiro presentar accións 
incluídas na moción de apoio ao 
sector Audiovisual aprobada polo 
Pleno coruñés? 
 
-Conformouse xa algún equipo ou 
instrución para crear a Coruña 
Filme Comission? 
 
-Chamouse aos responsables da 
Academia do Audiovisual para 
comezar a traballar os temas 
propostos na moción? 
 
 
Décimo primeira.- Pregunta 
escrita sobre o desmantelamento 
do poboado chabolista da 
Pasaxe. 
 
-Ten pensado o goberno do Sr. 
Ferreiro presentar aos demais 
partidos políticos da corporación 
o deseño do Plan para erradicar 
o chabolismo na cidade? 
 
 
-Quen conforman o equipo de 
erradicación de chabolismo 
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municipal y qué funciones tienen? 
 
-¿Qué labores de seguimiento se 
vienen haciendo con las familias 
realojadas en los últimos años y 
cuántas de ellas siguen contando 
con este servicio? 
 
Décimo segunda.-Pregunta 
escrita sobre  la desaparición 
efectiva del programa xogos 
escolares, y la falta de 
información al respeto. 
 
-¿Por qué desapareció este 
programa? 
 
-¿La desaparición es definitiva? 
 
-¿En que criterios educativos y/o 
deportivos se han basado para la 
desaparición del programa? 
 
Décimo tercera.- Pregunta 
escrita sobre las deficiencias en 
los colegios públicos de la 
ciudad. 
 
1-¿Conoce el señor Ferreiro las 
demandas de la comunidad 
educativa de los colegios públicos 
de la ciudad? 
 
2-La concejala de educación 
afirmó recientemente “estaban 
elaborando un mapa de 
incidencias”. Teniendo en cuenta 
lo avanzado de este curso,  y los 
meses que lleva ya el gobierno 
local, ¿Cómo es posible que no se 

municipal e que funcións teñen? 
 
-Que labores de seguimento veñen 
facendo coas familias reacollidas 
nos últimos anos e cantas delas 
seguen contando con este servizo? 
 
 
Décimo segunda.-Pregunta  
Pregunta escrita sobre a 
desaparición efectiva do 
programa xogos escolares, e a 
falta de información ao respecto. 
 
-Por que desapareceu este 
programa? 
 
-A desaparición é definitiva? 
 
-En que criterios educativos e/ou 
deportivos baseáronse para a 
desaparición do programa? 
 
Décimo terceira.- Pregunta 
escrita sobre as deficiencias nos 
colexios públicos da cidade. 
 
 
1-Coñece o señor Ferreiro as 
demandas da comunidade 
educativa dos colexios públicos 
da cidade? 
 
2-A concelleira de educación 
afirmou recentemente “estaban a 
elaborar un mapa de 
incidencias”. Tendo en conta o 
avanzado deste curso,  e os meses 
que leva xa o goberno local, 
Como é posible que non se 
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haya completado ya el mapa de 
necesidades? ¿En qué fecha se 
han solicitado demandas a los 
colegios, colectivos de 
profesorado y asociaciones de 
padres y madres? 
 
3-Si existe esa “consciencia de las 
necesidades” que declaró en la 
prensa la concejala, ¿Cómo es 
posible que en la propuesta de 
presupuestos, no figuraba un plan 
anual de mantenimiento? 
 
4-Teniendo en cuenta que estamos 
entrando en el último trimestre del 
curso. ¿Tiene el gobierno local 
una programación sobre las obras 
que es preciso acometer a lo largo 
del verano? En caso afirmativo, 
¿Cuándo van a ser licitadas? 
 
5-Tras las reuniones con el 
Conselleiro de Educación, 
¿Tienen previsto un plan de 
mejora y ampliación de las 
instalaciones por parte de la Xunta 
de Galicia pactado con el 
ayuntamiento?.¿Qué programa de 
inversión y mantenimiento 
presentó el Alcalde a la 
Conselleria? ¿Para qué plazos? 
 
6-¿Tienen previsto resolver los 
problemas denunciados 
reiteradamente por la comunidad 
educativa do Anxo da Garda? ¿Se 
incluyeron estas demandas en las 
cuestiones negociadas con el 
Conselleiro? Si es así, ¿Cuándo se 

completou xa o mapa de 
necesidades? En que data 
solicitáronse demandas aos 
colexios, colectivos de 
profesorado e asociacións de pais 
e nais? 
 
3-Se existe esa “consciencia das 
necesidades” que declarou na 
prensa a concelleira, Como é 
posible que na proposta de 
orzamentos, non figuraba un plan 
anual de mantemento? 
 
4-Tendo en conta que estamos a 
entrar no último trimestre do 
curso. Ten o goberno local unha 
programación sobre as obras que 
é preciso acometer ao longo do 
verán? En caso afirmativo, Cando 
van ser licitadas? 
 
5-Tras as reunións co conselleiro 
de Educación, Teñen previsto un 
plan de mellora e ampliación das 
instalacións por parte da Xunta 
de Galicia pactado co concello? 
Que programa de investimento e 
mantemento presentou o alcalde á 
Conselleria? Para que prazos? 
 
 
 
6-Teñen previsto resolver os 
problemas denunciados 
reiteradamente pola comunidade 
educativa do Anxo da Garda? 
Incluíronse estas demandas nas 
cuestións negociadas co 
conselleiro? Se é así, cando se 



 
 
 
 
 
 
 

- 314 - 
 

 
 

prevé la solución? 
 
7-¿Se trató con el Conselleiro la 
necesidad del cambio de cubierta 
del colegio público Raquel 
Camacho? Si es así ¿En que plazo 
se prevé llevarla a cabo? 
 
8-¿Se trasladó al Conselleiro la 
problemática de la comunidad 
educativa del IES Agra del Orzan, 
a quienes se les impide el libre 
acceso a la piscina del Agra? Si es 
así, ¿tienen previsto poner en 
marcha alguna solución? ¿Cuál? 
 
Décimo cuarta.- Pregunta 
escrita sobre la apertura del 
túnel de la Marina. 
 
1.-¿Cuándo piensa el Gobierno 
local proceder a la apertura del 
túnel?. 
 
2.-¿Qué actuaciones tiene 
previstas el gobierno local para la 
superficie de La Marina y Los 
Cantones?, ¿se efectuará una 
reducción de los viales destinados 
al tráfico rodado y la consiguiente 
recuperación de los mismos para 
uso peatonal? 
 
3.-¿En qué plazos piensan ejecutar 
dichas actuaciones? 
 
Décimo quinta.- Pregunta 
escrita sobre  la falta de 
financiación de asociaciones, 
entidades y clubes. 

prevé a solución? 
 
7-Tratouse co conselleiro a 
necesidade do cambio de cuberta 
do colexio público Raquel 
Camacho? Se é así En que prazo 
se prevé levala a cabo? 
 
8-Trasladouse ao conselleiro a 
problemática da comunidade 
educativa do IES Agra do Orzan, 
a quen se lles impide o libre 
acceso á piscina do Agra? Se é 
así, teñen previsto poñer en 
marcha algunha solución? Cal? 
 
Décimo cuarta.- Pregunta escrita 
sobre a apertura do túnel da 
Mariña. 
 
1.-Cando pensa o Goberno local 
proceder á apertura do túnel? 
 
 
2.-Que actuacións ten previstas o 
goberno local para a superficie 
da Mariña e Os Cantóns?, 
efectuarase unha redución dos 
viarios destinados ao tráfico 
rodado e a consecuente 
recuperación dos mesmos para 
uso peonil? 
 
3.-En que prazos pensan executar 
ditas actuacións? 
 
Décimo quinta.- Pregunta escrita 
sobre  a falta de financiamento 
de asociacións, entidades e clubs. 
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1.-¿Tiene prevista alguna solución 
para garantizar la financiación y 
actividad de las entidades que 
hasta el momento venían 
disfrutando de convenios con el 
Ayuntamiento? 
 
2.-¿Tiene previsto cambiar el 
modelo de convenios? Si es así, 
¿Cuáles son los motivos y cuáles 
son los cambios? 
 
3-¿Baraja la posibilidad de 
canalizar a través de otros entes 
municipales ayudas específicas 
para estas entidades? ¿Cuáles y en 
qué casos? 
 
Décimo sexta.- Pregunta escrita 
sobre el puesto de venta de 
comida para mascotas en la 
Plaza de San Agustín. 
 
1.-¿Tiene previsto mantener el 
puesto vacío o piensa darle algún 
uso? 
 
3.-¿Es consciente del perjuicio 
causado a la concesionaria del 
puesto al ser trasladada de una 
ubicación en un lugar preferente a 
otro puesto en la parte trasera del 
mercado? 
 
2-¿Valora la posibilidad de que la 
concesionaria del puesto de venta 
de comida para mascotas pueda 
regresar a su anterior ubicación 
toda vez que no está usando el 
local? 

1.-Ten prevista algunha solución 
para garantir o financiamento e 
actividade das entidades que ata 
o momento viñan gozando de 
convenios co Concello? 
 
 
2.-Ten previsto cambiar o modelo 
de convenios? Se é así, cales son 
os motivos e cales son os 
cambios? 
 
3-Baralla a posibilidade de 
canalizar a través doutros entes 
municipais axudas específicas 
para estas entidades? Cales e en 
que casos? 
 
Décimo sexta.- Pregunta escrita 
sobre o posto de venda de comida 
para mascotas na Praza de Santo 
Agustín. 
 
1.-Ten previsto manter o posto 
baleiro ou pensa darlle algún 
uso? 
 
3.-É consciente do prexuízo 
causado á concesionaria do posto 
ao ser trasladada dunha 
localización nun lugar preferente 
a outro posto na parte traseira do 
mercado? 
 
2-Valora a posibilidade de que a 
concesionaria do posto de venda 
de comida para mascotas poida 
regresar á súa anterior 
localización tendo en conta que 
non está a usar o local? 
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Preguntas escritas presentadas 
por el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP)  
 
Primera.- Pregunta escrita 
sobre viajes de los asesores del 
Gobierno. 
 
1.-¿Cuál ha sido el importe 
abonado en viajes (billetes de 
avión, kilometraje, tren, etc.) de 
asesores (personal eventual) de la 
Marea Atlántica y a qué destinos 
han sido estos viajes? 
 
2.-¿Cuáles han sido los motivos 
que justificaron estos viajes? 
 
3.-¿Cuál ha sido el importe 
abonado a asesores (personal 
eventual) de la Marea Atlántica en 
concepto de dietas por 
desplazamiento? 
 
4.-¿Qué criterio se ha seguido 
para calcular el importe de las 
dietas en cada caso (a qué grupo o 
categoría de personal funcionario 
se ha equiparado) y por qué 
 
5.-¿Cuál ha sido el importe 
abonado en concepto de 
alojamiento por viajes de asesores 
(personal eventual) de la Marea 
Atlántica? 
 
Segunda.- Pregunta escrita 
sobre  viajes de concejales del 
Gobierno. 
 

Preguntas escritas presentadas 
polo Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP)  
 
Primeira.- Pregunta escrita sobre 
viaxes dos asesores do Goberno. 
 
 
1.-Cal foi o importe abonado en 
viaxes (billetes de avión, 
quilometraxe, tren, etc.) de 
asesores (persoal eventual) da 
Marea Atlántica e a que destinos 
foron estas viaxes? 
 
2.-Cales foron os motivos que 
xustificaron estas viaxes? 
 
3.-Cal foi o importe abonado a 
asesores (persoal eventual) da 
Marea Atlántica en concepto de 
dietas por desprazamento? 
 
 
4.-Que criterio seguiuse para 
calcular o importe das dietas en 
cada caso (a que grupo ou 
categoría de persoal funcionario 
equiparouse) e por que 
 
5.-Cal foi o importe abonado en 
concepto de aloxamento por 
viaxes de asesores (persoal 
eventual) da Marea Atlántica? 
 
 
Segunda.- Pregunta escrita sobre  
viaxes de concelleiros do 
Goberno. 
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1.-¿Cuál ha sido el importe 
abonado en viajes (billetes de 
avión, kilometraje, tren, etc.) de 
concejales de la Marea Atlántica y 
a qué destinos han sido estos 
viajes? 
 
2.-¿Cuáles han sido los motivos 
que justificaron estos viajes? 
 
3.-¿Cuál ha sido el importe 
abonado en dietas por 
desplazamiento a concejales de la 
Marea Atlántica? 
 
4.-¿Cuál ha sido el importe 
abonado en concepto de 
alojamiento por viajes de 
concejales de la Marea Atlántica? 
 
Tercera.- Pregunta escrita sobre 
la Cabalgata de Reyes. 
 
1.-¿Cómo justifican el incremento 
de cinco mil euros, un 32%, en el 
coste de los caramelos de la 
Cabalgata de Reyes respecto a 
2015, tratándose del mismo 
producto, la misma cantidad, ocho 
mil kilos, y la misma empresa? 
 
Cuarta.-Pregunta escrita sobre  
Fiestas de Carnaval 2016. 
 
1.-¿Por qué anunciaron 
públicamente el 28 de enero que 
el gasto en las Fiestas de Carnaval 
2016 era de 105.710 euros y el 3 
de febrero firmaron un expediente 
con 162.100 euros, un 53% más? 

1.-Cal foi o importe abonado en 
viaxes (billetes de avión, 
quilometraxe, tren, etc.) de 
concelleiros da Marea Atlántica e 
a que destinos foron estas viaxes? 
 
 
2.-Cales foron os motivos que 
xustificaron estas viaxes? 
 
3.-Cal foi o importe abonado en 
dietas por desprazamento a 
concelleiros da Marea Atlántica? 
 
 
4.-Cal foi o importe abonado en 
concepto de aloxamento por 
viaxes de concelleiras da Marea 
Atlántica? 
 
Terceira.- Pregunta escrita sobre 
a Cabalgata de Reis. 
 
1.-Como xustifican o incremento 
de cinco mil euros, un 32%, no 
custo dos caramelos da 
Cabalgata de Reis respecto de 
2015, tratándose do mesmo 
produto, a mesma cantidade, oito 
mil quilos, e a mesma empresa? 
 
Cuarta.-Pregunta escrita sobre  
Festas do Entroido 2016. 
 
1.-Por que anunciaron 
publicamente o 28 de xaneiro que 
o gasto nas Festas do Entroido 
2016 era de 105.710 euros e o 3 
de febreiro asinaron un 
expediente con 162.100 euros, un 
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2.-¿Cómo justifican esta 
diferencia de importe? 
 
Quinta.-Pregunta escrita sobre 
Convenios. 
 
1.-¿Qué medidas tiene previsto 
adoptar el Gobierno municipal 
para que las asociaciones y 
entidades de la ciudad dispongan 
lo antes posible de los convenios 
previstos para este año en caso de 
que no se apruebe el Presupuesto? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre 
desahucios. 
 
1.- ¿Qué medidas ha adoptado el 
actual Gobierno municipal desde 
su toma de posesión para evitar 
desahucios ante el notable 
incremento de su número? 
 
Séptima.-Pregunta escrita sobre  
urbanización del Parque 
Ofimático. 
 
Tras la sentencia que anula la 
adjudicación de obras de 
urbanización del Parque 
Ofimático: 
 
 1.-¿Qué medidas han tomado 
para reconducir la urbanización? 
 
2.- ¿Han cerrado algún acuerdo 
con el adjudicatario? 
 

53% máis? 
 
2.-Como xustifican esta diferenza 
de importe? 
 
Quinta.-Pregunta escrita sobre 
Convenios. 
 
1.-Que medidas ten previsto 
adoptar o Goberno municipal 
para que as asociacións e 
entidades da cidade dispoñan 
canto antes dos convenios 
previstos para este ano no caso de 
que non se aprobe o Orzamento? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre 
desafiuzamentos. 
 
1.- Que medidas adoptou o actual 
Goberno municipal desde a súa 
toma de posesión para evitar 
desafiuzamentos ante o notable 
incremento do seu número? 
 
Sétima.-Pregunta escrita sobre  
urbanización do Parque 
Ofimático. 
 
Tras a sentenza que anula a 
adxudicación de obras de 
urbanización do Parque 
Ofimático: 
 
 1.-Que medidas tomaron para 
reconducir a urbanización? 
 
2.-Pecharon algún acordo co 
adxudicatario? 
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Octava.- Pregunta escrita sobre 
el campo de fútbol de Eiris. 
 
1.- ¿Cuándo tuvo conocimiento la 
concejalía de Deportes de los 
problemas de iluminación del 
campo de fútbol de Eirís? 
 
2.-¿Por qué no hay iluminación? 
 
3.- ¿Qué medidas han adoptado 
para solucionarlo y cuándo las 
adoptaron? 
 
Novena.-Pregunta escrita sobre 
Consello Escolar Municipal. 
 
1.-¿Cuándo tiene pensado volver a 
convocar una reunión del 
Consello Escolar Municipal? 
 
2.-¿Por qué no los ha convocado 
antes, como preceptivamente 
indica en su funcionamiento? 
 
3.-¿Consideran ustedes que no es 
un órgano colegiado 
representativo de la comunidad 
educativa de esta ciudad? En caso 
afirmativo, ¿por qué? 
 
4.-¿Cuál va a ser la postura a 
seguir por su concejalía al 
respecto? 
 
Décima.- Pregunta escrita sobre 
la situación de entidades 
deportivas. 
 
1.-¿Qué van a hacer para que 

Oitava.- Pregunta escrita sobre o 
campo de fútbol de Eiris. 
 
1.-Cando tivo coñecemento a 
concellería de Deportes dos 
problemas de iluminación do 
campo de fútbol de Eirís? 
 
2.-Por que non hai iluminación? 
 
3.- Que medidas adoptaron para 
solucionalo e cando as 
adoptaron? 
 
Novena.-Pregunta escrita sobre 
Consello Escolar Municipal. 
 
1.-Cando ten pensado volver 
convocar unha reunión do 
Consello Escolar Municipal? 
 
2.-Por que non os convocou 
antes, como preceptivamente 
indica no seu funcionamento? 
 
3.-Consideran vostedes que non é 
un órgano colexiado 
representativo da comunidade 
educativa desta cidade? En caso 
afirmativo, por que? 
 
4.-Cal vai ser a postura para 
seguir pola súa concellería 
respecto diso? 
 
Décima.- Pregunta escrita sobre 
a situación de entidades 
deportivas. 
 
1.-Que van facer  para que moitos 
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muchos clubes, entidades y 
asociaciones deportivas no tengan 
que paralizar su actividad debido 
a problemas económicos por la 
falta de convenios municipales? 
 
2.-¿Cuál es la razón de que las 
entidades deportivas no obtengan 
respuesta en tiempo y forma 
cuando les plantean una demanda 
o necesidad? 
 
3.-¿A qué son debidos los 
cambios de criterios y decisiones 
que se les trasladan a las entidades 
deportivas, una vez que en base a 
la información ofrecida por dicha 
concejalía, las entidades hayan 
incurrido en gastos de 
organización y desarrollo de una 
actividad o evento? ¿Tienen 
ustedes previsto compensar dichos 
gastos generados por sus 
informaciones afirmativas en un 
primer momento y al cabo de unos 
meses, cambiar de criterio 
negativamente? ¿Son conscientes 
de los perjuicios que han 
provocado con estas acciones? 
 
 
5.-¿Qué línea de actuación va a 
seguir la concejalía de deportes? 
 
Décimo primera.- Pregunta 
escrita sobre personal de 
Conserjería en los colegios de 
educación infantil y primaria. 
 
1.- ¿Cuál es la razón de la falta de 

clubs, entidades e asociacións 
deportivas non teñan que 
paralizar a súa actividade debido 
a problemas económicos pola 
falta de convenios municipais? 
 
2.-Cal é a razón de que as 
entidades deportivas non obteñan 
resposta en tempo e forma cando 
lles expoñen unha demanda ou 
necesidade? 
 
3.-A que son debidos os cambios 
de criterios e decisións que se lles 
trasladan ás entidades deportivas, 
unha vez que en base á 
información ofrecida pola 
devandita concellería, as 
entidades incorresen en gastos de 
organización e desenvolvemento 
dunha actividade ou evento? 
Teñen vostedes previsto 
compensar os devanditos gastos 
xerados polas súas informacións 
afirmativas nun primeiro 
momento e ao cabo duns meses, 
cambiar de criterio 
negativamente? Son conscientes 
dos prexuízos que provocaron con 
estas accións? 
 
5.-Que liña de actuación vai 
seguir a concellería de deportes? 
 
Décimo primeira.- Pregunta 
escrita sobre persoal de 
conserxería nos colexios de 
educación infantil e primaria. 
 
1.- Cal é a razón da falta de 
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personal de conserjería en los 
centros docentes públicos de la 
ciudad?  
 
2.-¿Por qué no se cubren las bajas 
o vacantes que puedan resultar en 
tiempo y forma? 
 
3..-¿Qué medidas van a tomar 
para solventar esta situación?  
 
4.-¿Quién está encargado de esta 
función en la concejalía de 
Educación?  
 
Décimo segunda.- Pregunta 
escrita sobre la escuela de tenis 
Marineda. 
 
1.-¿Cuál es la verdadera razón por 
la que no quieren renovar el 
convenio nominativo una vez 
expuestos los datos anteriores? 
 
2.-¿A la vista de lo expuesto, van 
a reconsiderar su decisión? ¿Van a 
hacer caso de su petición, que 
hacemos nuestra, de seguir 
manteniendo dicho convenio 
nominativo? 
 
3.- Va a informar usted mismo a 
los deportistas con discapacidad 
de nuestra ciudad de que si 
quieren asistir a las clases tendrán 
que pagar el 100% del coste de las 
mismas, debido a la retirada del 
convenio por parte del gobierno 
de la Marea?  
 

persoal de conserxería nos 
centros docentes públicos da 
cidade?  
 
2.-Por que non se cobren as 
baixas ou vacantes que poidan 
resultar en tempo e forma? 
 
3.-Que medidas van tomar para 
liquidar esta situación?  
 
4.-Quen está encargado desta 
función na concellería de 
Educación?  
 
Décimo segunda.- Pregunta 
escrita sobre a escola de tenis 
Marineda. 
 
1.-Cal é a verdadeira razón pola 
que non queren renovar o 
convenio nominativo unha vez 
expostos os datos anteriores? 
 
2.-Á vista do exposto, van 
reconsiderar a súa decisión? Van 
facer caso da súa petición, que 
facemos nosa, de seguir mantendo 
o dito convenio nominativo? 
 
 
3.- Vai informar vostede mesmo 
aos deportistas con discapacidade 
da nosa cidade de que se queren 
asistir ás clases terán que pagar o 
100% do custo das mesmas, 
debido á retirada do convenio por 
parte do goberno da Marea?  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 322 - 
 

 
 

4.-¿Son ustedes realmente 
conscientes de las consecuencias 
de su decisión? ¿Cómo van a 
solventar esta situación? ¿Van a 
rectificar? ¿Van a escuchar a las 
asociaciones que desarrollan estas 
actividades en esas instalaciones? 
 
5.-¿A qué se debe esta muestra de 
exclusión por parte de la Marea? 
 
Décimo tercera.-Pregunta 
escrita sobre mantenimiento de 
colegios públicos. 
 
1.-¿Cuál es la razón de que no se 
realicen actuaciones de 
mantenimiento urgentes y 
necesarias en los colegios 
públicos del municipio?  
 
2.-¿Qué medidas van a tomar para 
solventar esta situación? ¿Cuáles? 
 
3.-¿Por qué no se escucha a los 
directores de los centros y a las 
AMPAs de la ciudad?  
 
4.-¿Van a continuar con la misma 
línea de actuación que hasta 
ahora?  
 
5º.-Ruegos 
 
Presidencia 
 
Prego oral do Partido Popular, 
sobre peticións de medios 
materiais. 
 

4.-Son vostedes realmente 
conscientes das consecuencias da 
súa decisión? Como van liquidar 
esta situación? Van rectificar? 
Van escoitar ás asociacións que 
desenvolven estas actividades 
nesas instalacións? 
 
5.-A que se debe esta mostra de 
exclusión por parte da Marea? 
 
Décimo terceira.-Pregunta 
escrita sobre mantemento de 
colexios públicos. 
 
1.-Cal é a razón de que non se 
realicen actuacións de 
mantemento urxentes e necesarias 
nos colexios públicos do 
municipio?  
 
2.-Que medidas van tomar para 
liquidar esta situación? Cales? 
 
3.-Por que non se escoita aos 
directores dos centros e ás AMPA 
da cidade?  
 
4.-Van continuar coa mesma liña 
de actuación que ata agora?  
 
 
5º.-Rogos 
 
Presidencia 
 
Prego oral do Partido Popular, 
sobre peticións de medios 
materiais. 
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Ruego oral presentado por el 
Grupo Muncipal del Partido 
Popular (PP) 
 
Primero.- Ruego oral para que 
responda a las peticiones  de 
medios materiales  realizadas 
por los Grupos de la Oposición 
hace siete meses. 
 
Señora Padín Fernández 
 
Gracias. 
 
Ruego, para que el Alcalde 
responda a las peticiones de 
medios materiales de los Grupos 
Municipales de la Oposición. Lo 
que no ha hecho a pesar de haber 
sido formuladas hace más de siete 
meses, a pesar de decir que creía 
que ya estaban resueltas,  a pesar 
de habérselo recordado en varias 
Juntas de Portavoces, que, por 
cierto, no ha convocado para este 
Pleno, a pesar de haberlo 
comentado en diversas 
intervenciones en distintos plenos. 
A pesar de haber presentado otro 
ruego oral en el Pleno de 
noviembre de 2015. A pesar de 
haberse aprobado una moción al 
respecto en el Pleno de septiembre 
y otra en el Pleno de enero de este 
año, por lo que la reiterada 
negativa a responder a estas 
peticiones sólo se puede 
interpretar como un intento de 
obstaculizar intencionadamente el 
trabajo de los Grupos de la 

Rogo oral presentado polo Grupo 
Muncipal do Partido Popular 
(PP) 
 
Primeiro.- Rogo oral para que 
responda ás peticións  de medios 
materiais  realizadas polos 
Grupos da Oposición hai sete 
meses. 
 
Señora Padín Fernández 
 
Grazas. 
 
Rogo, para que o alcalde 
responda as peticións de medios 
materiais dos Grupos Municipais 
da Oposición. O que non fixo a 
pesar de ser formuladas hai máis 
de sete meses. A pesar de dicir 
que cría que xa estaban resoltas,  
a pesar de lembrarllo en varias 
Xuntas de Voceiros, que, por 
certo, non convocou para este 
Pleno. a pesar de comentalo en 
diversas intervencións en distintos 
plenos, a pesar de presentar outro 
rogo oral no Pleno de novembro 
de 2015, a pesar de aprobarse 
unha moción respecto diso no 
Pleno de setembro e outra no 
Pleno de xaneiro deste ano, polo 
que a reiterada negativa a 
responder a estas peticións só se 
pode interpretar como un intento 
de obstaculizar 
intencionadamente o traballo dos 
Grupos da Oposición. 
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Oposición. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Presentouse tamén outro prego 
oral do Partido Socialista  sobre a 
conmemoración do día 
Internacional da Muller. 
 
Se  este Prego, ou non está fora de 
prazo, ten que ver con, como 
computamos as horas dende que 
se presentou até  o Pleno, e sen 
prexulgar se se cumpriron as 
horas, se se cumpriu o prazo ou 
non, cuestión que deberiamos 
falar na Comisión de Voceiros 
que se convoque antes do próximo 
Pleno, e dado que este prego, fóra 
de hoxe, non ten sentido dado que 
se refire ao día 8 de marzo, pois, 
considero que debe formularse, 
pero, repito, sen que esto implique 
que se  (…) entrou dentro de 
prazo.  
 
E a interpretación do artigo 51.6 
do ROM, pois, farémola entre os 
voceiros da próxima Comisión de 
Voceiros. 
 
Ruego oral presentado por el 
Grupo Municipal del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
Primero.- Ruego oral sobre la 

 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Presentouse tamén outro prego 
oral do Partido Socialista  sobre 
a conmemoración do día 
Internacional da Muller. 
 
Se este  Prego, ou non está fora 
de prazo, ten que ver con, como 
computamos as horas dende que 
se presentou até  o Pleno, e sen 
prexulgar se se cumpriron as 
horas, se se cumpriu o prazo ou 
non, cuestión que deberiamos 
falar na Comisión de Voceiros 
que se convoque antes do próximo 
Pleno, e dado que este prego, fóra 
de hoxe, non ten sentido dado que 
se refire ao día 8 de marzo, pois, 
considero que debe formularse, 
pero, repito, sen que isto implique 
que se (…)  entrou dentro de 
prazo.  
 
E a interpretación do artigo 51.6 
do ROM, pois, farémola entre os 
voceiros da próxima Comisión de 
Voceiros. 
 
Rogo oral presentado polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Primeiro.- Rogo oral sobre a 
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Conmemoración del día 
internacional da muller, 8 de 
marzo. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Pues, gracias, señor Alcalde. 
 
Efectivamente con motivo do 8 de 
marzo o Grupo Municipal 
Socialista, presenta o seguinte 
rogo oral: 
 
Se poñerá en marcha dende as 
Concellerías respectivas, plans de 
emprego con obxectivos prazos e  
dotación orzamentaria  suficiente 
co fin de que sexan plans 
efectivos e non meras 
declaracións de intencións, así 
como que se faga un seguimento 
dos mesmos para saber, non só a 
porcentaxe de mulleres que se 
acollen a ditos plans, senón a 
continuidade destas mulleres no 
mercado laboral. 
 
Tamén rogamos que o goberno 
local, inste ao goberno da Xunta 
de Galiza para que tome as 
medidas necesarias para a 
redución da brecha salarial entre 
homes e mulleres, que está a 
alcanzar unha cifra inasumible 
para calquera estado que é a do 
24%, e poña en marcha unha Lei 
de Igualdade Salarial entre homes 
e mulleres. 
 
Pedimos, tamén, a posta en 

Conmemoración do día 
internacional da muller, 8 de 
marzo. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Pois, grazas, señor alcalde. 
 
Efectivamente con motivo do 8 de 
marzo o Grupo Municipal 
Socialista, presenta o seguinte 
rogo oral: 
 
Se poñerá en marcha dende as 
Concellerías respectivas, plans de 
emprego con obxectivos prazos e  
dotación orzamentaria  suficiente 
co fin de que sexan plans efectivos 
e non meras declaracións de 
intencións, así como que se faga 
un seguimento dos mesmos para 
saber, non só a porcentaxe de 
mulleres que se acollen aos ditos 
plans, senón a continuidade 
destas mulleres no mercado 
laboral. 
 
Tamén rogamos que o goberno 
local, inste ao goberno da Xunta 
de Galicia para que tome as 
medidas necesarias para a 
redución da brecha salarial entre 
homes e mulleres, que está a 
alcanzar unha cifra inasumible 
para calquera estado que é a do 
24%, e poña en marcha unha Lei 
de Igualdade Salarial entre homes 
e mulleres. 
 
Pedimos, tamén, a posta en 
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marcha  dun Observatorio de 
Igualdade no ámbito local con 
presenza de persoal técnico e 
representantes dos Grupos 
Políticos co fin de ter unha 
diagnose da situación das mulleres 
na Coruña en tempo real. 
 
 
Así mesmo, pedimos que o 
Goberno Local tome as medidas 
necesarias para facer da tan 
nomeada corresponsabilidade 
dunha realidade no Concello da 
Coruña, tanto no ámbito interno, 
en canto aos traballadores e 
traballadoras do Concello, como o 
sobor de todos, de aqueles e de 
aquelas que traballan para 
empresas que prestan servizos 
públicos municipais, así como na 
posta en marcha para políticas 
para a cidadanía. Pedimos a posta 
en funcionamento dos foros 
necesarios de cara a redacción dun 
plan de igualdade local e a 
creación dunha rede local contra a 
violencia de xénero. 
 
E tamén a introducción da 
perspectiva de xénero nos cursos e 
actividades ofertadas aos centros 
da educación primaria e 
secundaria facendo especial 
fincapé en temas que afectan á 
infancia e mocedade, tales como 
educación en igualdade, 
prevención e concienciación sobre 
a violencia de xénero nos mozos e 
mozas adolescentes, talleres de 

marcha dun Observatorio de 
Igualdade no ámbito local con 
presenza de persoal técnico e 
representantes dos Grupos 
Políticos co fin de ter unha 
diagnose da situación das 
mulleres na Coruña en tempo 
real. 
 
Así mesmo, pedimos que o 
Goberno Local tome as medidas 
necesarias para facer da tan 
nomeada corresponsabilidade 
dunha realidade no Concello da 
Coruña, tanto no ámbito interno, 
en canto aos traballadores e 
traballadoras do Concello, como 
o sobor de todos, daqueles e 
daquelas que traballan para 
empresas que prestan servizos 
públicos municipais, así como na 
posta en marcha para políticas 
para a cidadanía. Pedimos a 
posta en funcionamento dos foros 
necesarios para redacción dun 
plan de igualdade local e a 
creación dunha rede local contra 
a violencia de xénero. 
 
E tamén a introdución da 
perspectiva de xénero nos cursos 
e actividades ofertadas aos 
centros da educación primaria e 
secundaria facendo especial 
fincapé en temas que afectan á 
infancia e mocedade, tales como 
educación en igualdade, 
prevención e concienciación 
sobre a violencia de xénero nos 
mozos e mozas adolescentes, 
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ensino activo, sexual, etcétera. 
 
 
E a posta en funcionamento dunha 
biblioteca local de estudos 
feministas. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ruegos escritos presentados por 
el Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
 
Primero.- Ruego escrito sobre la 
recolocación de señal vertical en 
la calle Jaime Hervada. 
 
Que se recolla e recoloque esta 
sinalización viaria vertical  a 
mayor brevidade posibel. 
 
Segundo.-Ruego escrito sobre la 
substitución de árbores  en la 
calle Os Ancares. 
 
-Que se substitúan estas árbores, a 
maior brevidade posíbel, en 
previsión ao risco provocado polo 
seu apodrecemento e procurando 
facer con espécimes autóctonos. 
 
Ruegos escritos presentados por 
el Grupo Municipal del Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 

talleres de ensino activo, sexual, 
etcétera. 
 
E a posta en funcionamento 
dunha biblioteca local de estudos 
feministas. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Rogos escritos presentados polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
 
Primeiro.- Rogo escrito sobre a 
recolocación de sinal vertical na 
rúa Jaime Hervada. 
 
Que se recolla e recoloque esta 
sinalización viaria vertical  á 
mayor brevidade posiobel. 
 
Segundo.-Rogo escrito sobre a 
substitución de árbores  na rúa 
Os Ancares. 
 
-Que se substitúan estas árbores, 
a maior brevidade posíbel, en 
previsión ao risco provocado polo 
seu apodrecemento e procurando 
facer con espécimes autóctonos. 
 
Rogos escritos presentados polo 
Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
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Primero.- Ruego escrito sobre la 
instalación de nuevos elementos 
de aterrizaje en Alvedro para 
evitar los desvíos. 
 
1.-El Ayuntamiento de A Coruña 
insta a AENA a adoptar las 
medidas necesarias para dotar 
Alvedro de las ayudas al aterrizaje 
que mejoren la operatividad del 
aeropuerto y reduzca el número de 
desvíos y de pasajeros afectados. 
 
2.-El Ayuntamiento de A Coruña 
insta a AENA a agilizar la 
instalación de sistemas de 
aterrizaje en la cabecera Sur (03). 
 
No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las veintiuna horas 
y treinta y ocho 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.  

Primeiro.- Rogo escrito sobre a 
instalación de novos elementos 
de aterraxe en Alvedro para 
evitar os desvíos. 
 
1.-O Concello da Coruña insta a 
AENA a adoptar as medidas 
necesarias para dotar Alvedro 
das axudas á aterraxe que 
melloren a operatividade do 
aeroporto e reduza o número de 
desvíos e de pasaxeiros afectados. 
 
2.-O Concello da Coruña insta a 
AENA a axilizar a instalación de 
sistemas de aterraxe na cabeceira 
Sur (03). 
 
Ao non haber máis asuntos que 
tratar, e ás vinte e una horas e 
trinta e oito 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.   
 
 
 

 
 
 


