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SESIÓN ORDINARIA DEL 
EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO PLENO DE 
FECHA NUEVE DE MAYO 
DE DOS MIL DIECISÉIS 
 
 
En el Salón de Sesiones de las 
Casas Consistoriales de la ciudad 
de A Coruña, a 9 de mayo 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 Luisa Cid 
Castro, 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 

 
 

SESIÓN ORDINARIA DO 
EXCELENTÍSIMO 
CONCELLO PLENO DE DATA 
NOVE DE MAIO DE DOUS 
MIL DEZASÉIS 
 
 
No Salón de Sesións da Casa do 
Concello da Coruña, a 9 de maio 
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 Luisa Cid 
Castro, Dª María del Mar Barcón 
Sánchez, D. José Manuel García 
Pérez, Dª Silvia Longueira 
Castro, D. José Manuel Dapena 
Varela, Dª. Eudoxia María Neira 
Fernández, don Fito Ferreiro 
Seoane e Dª. Avia Veira 
González, reuníuse, previa 
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Seoane y Dª. Avia Veira 
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. 
 
Siendo las diecisiete horas y dos 
minutos, por la Presidencia se 
declara abierta la sesión 
pasándose a tratar de los 
siguientes asuntos incluidos en el 
orden del día. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Bueno, moi boa tarde aos 
membros da Corporación, 
empregados municipais, ao 
público asistente e  aos membros 
da prensa, así como a todas 
aquelas persoas que nos siguen a 
través do streaming. 
 
Benvidos e benvidas a esta Sesión 
Ordinaria do Pleno do 
Excelentísimo Concello da 
Coruña. 
 
Comezamos polo primeiro asunto, 

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

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Bueno, moi boa tarde aos 
membros da Corporación, 
empregados municipais, ao 
público asistente e  aos membros 
da prensa, así como a todas 
aquelas persoas que nos siguen a 
través do streaming. 
 
Benvidos e benvidas a esta Sesión 
Ordinaria do Pleno do 
Excelentísimo Concello da 
Coruña. 
 
Comezamos polo primeiro asunto, 
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aprobación dos borradores das 
actas. 
 
I - PARTE RESOLUTIVA. 
 
72 - Aprobación actas. 
 
Remitida a todos y cada uno de 
los miembros corporativos, copia 
de los borradores de las actas de 
las sesiones extraordinaria de 1 de 
abril de 2016 y ordinaria de 11 de 
abril de 2016, las mismas se dan 
por leídas, procediéndose a su 
aprobación. 
 
Algunha observación ás actas? 
 
Aprobamos, entonces, por 
asentimento. 
 
COMUNICACIONES DE LA 
ALCALDÍA 
 
73 – Comunicado de la Alcaldía, 
sobre las nuevas víctimas de la 
violencia machista. 
 
En canto as comunicacións da 
Alcaldía, lamentablemente, un 
Pleno máis e en virtude da 
moción, no seu día aprobada por 
unanimidade polo Pleno, vémonos 
obrigados a gardar catro minutos 
de silencio, polas catro vítimas da 
violencia machista e falecidas ou 
asasinadas, mellor dito, entre o 
último Pleno e este. 
 
Tratánse de: 

aprobación dos borradores das 
actas. 
 
I - PARTE RESOLUTIVA. 
 
72 - Aprobación actas. 
 
Remitida a todos e cada un dos 
membros corporativos, copia dos 
borradores das actas das sesións 
extraordinaria realizada o día 1 
de abril de 2016 e ordinaria de 11 
de abril de 2016, as mesmas 
dánse por lidas, procedéndose a 
súa aprobación. 
 
Algunha observación ás actas? 
 
Aprobamos, entón, por 
asentimento. 
 
COMUNICACIÓNS DA 
ALCALDÍA 
 
73 – Comunicado da Alcaldía, 
sobre as novas vítimas da 
violencia machista. 
 
En canto as comunicacións da 
Alcaldía, lamentablemente, un 
Pleno máis e en virtude da 
moción, non seu día aprobada por 
unanimidade polo Pleno, vémonos 
obrigados a gardar catro minutos 
de silencio, polas catro vítimas da 
violencia machista e falecidas ou 
asasinadas, mellor dito, entre o 
último Pleno e este. 
 
Tratánse de: 
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-María del Carmen Lauría, 48 
anos. Benidorm  
 
-Cristina Gálvez Ariza, 37 anos. 
Sant Feliu de Llobregat. 
 
-Yolanda Jiménez Jiménez, 48 
anos. Salamanca. 
 
E persoa de nome e apelidos non 
coñecidos, 72 anos de Zaragoza.  
 
INCIDENCIA: La Corporación 
y vecinos  se levantan para 
guardar cuatro minutos de 
silencio. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Secretario 
 
Señor Secretario General 
 
ÁREA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
Asesoría Xuridica 
 
74 – Personamiento en 
procedimiento Ordinario 
15130/2016. 
 
Asunto.- Personamiento en el 
Procedimiento Ordinario 

-María del Carmen Lauría, 48 
años. Benidorm.  
 
-Cristina Gálvez Ariza, 37 anos. 
Sant Feliu de Llobregat. 
 
-Yolanda Jiménez Jiménez, 48 
anos. Salamanca. 
 
E persoa de nome e apelidos non 
coñecidos, 72 años de Zaragoza. 
 
INCIDENCIA: A Corporación e 
veciños  levántanse para gardar 
catro minutos de silencio. 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Secretario 
 
Señor Secretario Xeral 
 
ÁREA DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 
Asesoría Xuridica 
 
74 - Comparecencia en 
procedemento Ordinario 
15130/2016. 
 
Asunto.- Comparecencia no 
Procedemento Ordinario 
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15130/2016 promovido por 
Sociedad de Fomento y Desarrollo 
Turístico S.A. contra la 
aprobación definitiva de la 
modificación de la ordenanza 
fiscal nº 51 reguladora del 
Impuesto de Bienes Inmuebles 
para el año 2016. 
 
Este asunto ha sido dictaminado 
por la Comisión Informativa de 
Hacienda y  Administración, 
con los votos a favor de los 
Grupos Municipales de 
MAREA, PSOE y Mixto (BNG-
AA) y la abstención del Grupo 
Municipal Popular, 
proponiéndose al Pleno 
municipal la adopción de los 
acuerdos siguientes: 
 

Acuerdo 
 

1º.-Personarse en el 
Procedimiento Ordinario 
15130/2016 promovido por 
SOCIEDAD DE FOMENTO Y 
DESARROLLO TURISTICO 
S.A. contra la aprobación 
definitiva de la modificación de la 
ordenanza fiscal nº51 reguladora 
del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles para el ejercicio 2016. 
 
2º.-A tal fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica 
Dª. Marta García Pérez y a los 
Letrados de los Servicios 
Jurídicos D. Francisco Javier 

15130/2016 promovido por 
Sociedade de Fomento e 
Desenvolvemento Turístico S.A. 
contra a aprobación definitiva da 
modificación da ordenanza fiscal 
nº 51 reguladora do Imposto de 
Bens Inmobles para o ano 2016. 
 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de 
Facenda e  Administración, cos 
votos a favor dos Grupos 
Municipais de MAREA, PSOE e 
Mixto (BNG-AA) e a abstención 
do Grupo Municipal Popular, 
propoñéndose ao Pleno 
municipal a adopción dos 
acordos seguintes: 
 
 

Acordo 
 

1º.-Comparecer no Procedemento 
Ordinario 15130/2016 promovido 
por SOCIEDAD DE FOMENTO 
Y DESARROLLO TURISTICO 
S.A. contra a aprobación 
definitiva da modificación da 
ordenanza fiscal nº 51 reguladora 
do Imposto sobre Bens Inmobles 
para o ano 2016. 
 
 
2º.-Con este fin confírese a 
representación municipal á 
directora da Asesoría Xurídica   
Dª. Marta García Pérez e aos 
letrados dos Servizos Xurídicos 
D. Francisco Javier Mato Fariña, 
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Mato Fariña, Dª. María José 
Macías Mourelle y D. Miguel 
Anxo López Prado, 
indistintamente, facultándolos 
ampliamente para interponer los 
recursos ordinarios y 
extraordinarios que procedieren 
contra todo tipo de resoluciones 
que pudieren dictarse en el 
procedimiento si fueran 
desfavorables al Ayuntamiento. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Pois, efectivamente, tense 
notificado por parte do Tribunal 
competente, a presentación dunha 
demanda contra as Ordenazas 
Fiscais, concretamente, contra a 
Ordenanza número 51, 
Reguladora de Impostos sobre 
Bens Inmobles, e o que se trae a 
Pleno é a autorización deste Pleno 
para que o Concello da Coruña, a 
través da súa Asesoría Xurídica, 
se persone para defender a 
legalidade do acto adoptado nese 
momento por este Pleno. 
 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Antes de intervir sobre este punto, 
en concreto, quixera manifestar a 

Dª. María José Macías Mourelle e 
D. Miguel Anxo López Prado, 
indistintamente, facultándoos 
amplamente para interpoñer os 
recursos ordinarios e 
extraordinarios que procederen 
contra todo tipo de resolucións 
que puideren ditarse no 
procedemento se foran 
desfavorables ao Concello. 
 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Pois, efectivamente, tense 
notificado por parte do Tribunal 
competente, a presentación dunha 
demanda contra as Ordenazas 
Fiscais, concretamente, contra a 
Ordenanza número 51, 
Reguladora de Impostos sobre 
Bens Inmobles, e o que se trae a 
Pleno é a autorización deste 
Pleno para que o Concello da 
Coruña, a través da súa Asesoría 
Xurídica, compareza para 
defender a legalidade do acto 
adoptado nese momento por este 
Pleno. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Antes de intervir sobre este punto, 
en concreto, quixera manifestar a 
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miña condena enérxica, a condena 
do BNG, á agresión fascista que 
sufriu un mozo de 25 anos este fin 
de semana na Coruña, e 
gustaríame convidar ao resto dos 
Grupos, a sumarse a esta condena. 
 
 
E máis, en concreto, falando deste 
punto da Orde do Día, bueno, 
simplemente manifestar que imos 
votar a favor desta comparecencia 
do Concello, tal e como… Bueno,  
como xa manifestamos, estamos 
de acordo coa ordenanza que se 
aprobou do IBI, polo tanto, pois, 
apoiamos, tamén,  a súa defensa 
nos Tribunais.  
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas.  
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Boas tarde aos membros da 
Corporación, a persoal municipal,  
aos medios de comunicación, aos 
veciños e veciñas que nos siguen  
en directo e a través do streaming.  

miña condena enérxica, a 
condena do BNG, á agresión 
fascista que sufriu un mozo de 25 
anos este fin de semana na 
Coruña, e gustaríame convidar ao 
resto dos Grupos, a sumarse a 
esta condena. 
 
E máis, en concreto, falando deste 
punto da Orde do Día, bo, 
simplemente manifestar que imos 
votar a favor desta 
comparecencia do Concello, tal e 
como… Bo, como xa 
manifestamos, estamos de acordo 
coa ordenanza que se aprobou do 
IBI, polo tanto, pois, apoiamos, 
tamén,  a súa defensa nos 
Tribunais.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas.  
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Boas tarde aos membros da 
Corporación, ao persoal 
municipal, aos medios de 
comunicación, aos veciños e 
veciñas que nos siguen  en directo 
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Por suposto, o Grupo Municipal 
Socialista súmase ao rexeitamento 
de acto de violencia do pasado fin 
de semana. 
 
Resaltamos, unha vez máis, que o 
Grupo municipal socialista, con 
carácter xeral, ven votando de 
modo favorable a comparecencia 
da Corporación nos 
procedementos xudiciais 
afectantes ao Concello da Coruña, 
en defensa da legalidade e do 
interese xeral. Así o fará neste 
caso, xa non só, para a defensa da 
Facenda Municipal, senón para 
reforzar con ese voto, como 
dixemos nun Pleno anterior, según 
asunto neste mesmo ámbito, o da 
Ordenanza Reguladora de 
Impostos sobre Bens Inmobles, 
para reforzar, digo, a posición 
favorable do Grupo Municipal 
Socialista, á aplicación nos 
tributos municipais dos principios 
de capacidade contributiva e 
progresividade, dentro das marxes 
que o ordenamento xurídico 
vixente permite, por entender o 
Grupo Municipal Socialista, que 
deben pagar máis os que máis 
teñen, como unha mostra de 
solidaridade en favor do ben 
común. 
 
 
Todo isto, obviamente, 
reiterámolo, tamén, sen perxuízo 

e a través do streaming.  
 
Por suposto, o Grupo Municipal 
Socialista súmase ao 
rexeitamento de acto de violencia 
do pasado fin de semana. 
 
Resaltamos, unha vez máis, que o 
Grupo municipal socialista, con 
carácter xeral, ven votando de 
modo favorable a comparecencia 
da Corporación nos 
procedementos xudiciais 
afectantes ao Concello da 
Coruña, en defensa da legalidade 
e do interese xeral. Así o fará 
neste caso, xa non só, para a 
defensa da Facenda Municipal, 
senón para reforzar con ese voto, 
como dixemos nun Pleno anterior, 
según asunto neste mesmo 
ámbito, o da Ordenanza 
Reguladora de Impostos sobre 
Bens Inmobles, para reforzar, 
digo, a posición favorable do 
Grupo Municipal Socialista, á 
aplicación nos tributos 
municipais dos principios de 
capacidade contributiva e 
progresividade, dentro das 
marxes que o ordenamento 
xurídico vixente permite, por 
entender o Grupo Municipal 
Socialista, que deben pagar máis 
os que máis teñen, como unha 
mostra de solidaridade en favor 
do ben común. 
 
Todo isto, obviamente, 
reiterámolo, tamén, sen perxuízo 
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de atender ás alegacións, con 
puntos de vista que poidan levar a 
matizar ou punturizar a aplicación 
práctica, concreta, dos referidos 
principios, se fose razorable así 
facelo. 
 
En canto a comparecencia, en sí, o 
noso voto será favorable a mesma. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Polo Grupo do Partido Popular, 
señor Coira, 
 
Señor Coira Andrade 
 
Buenas tardes. 
 
Muchas gracias. 
 
Saludos a los representantes de los 
medios de comunicación, a los 
vecinos que nos acompañan, a los 
representantes de la Corporación  
y a todos los ciudadanos que nos 
siguen por el streaming. 
 
Desde luego, condenar todo tipo 
de agresiones que se puedan  
producir, porque creo que no es el 
camino, un camino que conduzca 
a nada. Lamentar, que esta se 

de atender ás alegacións, con 
puntos de vista que poidan levar a 
matizar ou punturizar a 
aplicación práctica, concreta, dos 
referidos principios, se fose 
razorable así facelo. 
 
En canto a comparecencia, en si, 
o noso voto será favorable a 
mesma. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Polo Grupo do Partido Popular, 
señor Coira, 
 
Señor Coira Andrade 
 
Boas tardes. 
 
Moitas grazas. 
 
Saúdos aos representantes dos 
medios de comunicación, aos 
veciños que nos acompañan, aos 
representantes da Corporación  e 
a todos os cidadáns que nos 
seguen polo streaming. 
 
Desde logo, condenar todo tipo de 
agresións que se poidan  
producir, porque creo que non é o 
camiño, un camiño que conduza a 
nada. Lamentar, que esta se 
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produzca en nuestra ciudad. 
 
Una empresa de las que realizan 
su actividad en torno al Puerto de 
La Coruña. No es la primera, ya 
han venido aquí otros asuntos 
referidos a la misma ordenanza. 
Pues, considera que sus derechos 
se ven realmente lastimados, ante 
una subida de impuestos del tipo 
impositivo del 0,6 al 1,3. 
Evidentemente, adelantar que el 
Grupo Municipal Popular va a 
votar favorablemente al 
personamiento del Ayuntamiento, 
como no podía ser de otra manera, 
pero que, bueno, esto es una 
subida de impuestos que ha 
elegido el Gobierno de la Marea, 
que ha conseguido, con el apoyo 
del Grupo Municipal Socialista y 
que, sorprendentemente, con una 
Hacienda muy saneada, con unos 
resultados en el ejercicio de 2015 
muy saneados, con 30.000.000 
millones de fondos líquidos, a 31 
de diciembre, con un resultado 
presupuestario de 12 millones, lo 
cual significa que este 
Ayuntamiento tiene dinero 
suficiente para afrontar todo tipo 
de inversiones y todo tipo…,  
prestar todo tipo de servicios. 
 
Entonces, yo creo que no está 
justificada esta subida de 
impuestos. Creo que hay que 
lamentarlo. Otros ayuntamientos 
de ciudades de la provincia, en 
que gobiernan grupos similares a 

produza na nosa cidade. 
 
Unha empresa das que realizan a 
súa actividade en torno ao Porto 
da Coruña. Non é a primeira, xa 
viñeron aquí outros asuntos 
referidos á mesma ordenanza, 
Pois, considera que os seus 
dereitos se ven realmente 
magoados, ante unha subida de 
impostos do tipo impositivo do 0,6 
ao 1,3. Evidentemente, adiantar 
que o Grupo Municipal Popular 
vai votar favorablemente á 
comparecencia do Concello, 
como non podía ser doutra 
maneira, pero que, bo, isto é unha 
subida de impostos que elixiu o 
Goberno da Marea, que 
conseguiu, co apoio do Grupo 
Municipal Socialista e que, 
sorprendentemente, cunha 
Facenda moi saneada, cuns 
resultados no exercicio de 2015 
moi saneados, con 30.000.000 
millóns de fondos líquidos, ao 31 
de decembro, cun resultado 
orzamentario de 12 millóns, o cal 
significa que este Concello ten 
diñeiro suficiente para afrontar 
todo tipo de investimentos e todo 
tipo…,  prestar todo tipo de 
servizos. 
 
Entón, eu creo que non está 
xustificada esta subida de 
impostos. Creo que hai que 
lamentalo. Outros concellos de 
cidades da provincia, en que 
gobernan grupos similares aos 
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los que gobiernan aquí, en Ferrol 
y en Santiago, en vez de optar por 
subir los impuestos a sus 
ciudadanos, lo que hicieron fue 
bajárselos y creo que, 
lamentablemente es una subida de 
impuestos injustificada, cuando 
realmente no es necesario, porque 
las haciendas de este 
Ayuntamiento tienen recursos más 
que suficientes para, incluso, 
plantearse una bajada de 
impuestos. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. 
 
Evidentemente, pois, o Goberno 
Municipal, como non pode ser 
doutro xeito, sumamos a condena, 
á agresión sinalada pola 
concelleira do Bloque 
Nacionalista Galego. 
Evidentemente, ningunha agresión 
ten xustificación. Casi ainda pior, 
cando esta ten motivacións 
políticas, se se confirma que iso 
foi así. 
 
Efectivamente, creo que 
comezaremos o Pleno con 
unanimidade, porque, 
evidentemente, o Grupo municipal 
da Marea Atlántica vai, 
efectivamente, como non podía 
ser doutro xeito, votar a favor 
desta comparecencia no asunto, 

que gobernan aquí, en Ferrol e en 
Santiago, no canto de optar por 
subir os impostos aos seus 
cidadáns, o que fixeron foi 
baixarllos e creo que, 
lamentablemente é unha subida 
de impostos inxustificada, cando 
realmente non é necesario, 
porque as facendas deste 
Concello teñen recursos máis que 
suficientes para, mesmo, 
propoñerse unha baixada de 
impostos. 
 
Nada máis e moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. 
 
Evidentemente, pois, o Goberno 
Municipal, como non pode ser 
doutro xeito, sumamos a condena, 
á agresión sinalada pola 
concelleira do Bloque 
Nacionalista Galego. 
Evidentemente, ningunha 
agresión ten xustificación. Casi 
ainda pior, cando esta ten 
motivacións políticas, se se 
confirma que iso foi así. 
 
Efectivamente, creo que 
comezaremos o Pleno con 
unanimidade, porque, 
evidentemente, o Grupo municipal 
da Marea Atlántica vai, 
efectivamente, como non podía 
ser doutro xeito, votar a favor 
desta comparecencia no asunto, 
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no pleito do que se trata, porque 
efectivamente, entendemos que a 
Asesoría Xurídica do Concello,  o 
Concello ten que defender a 
legalidade e os acordos tomados, 
neste caso, máis por ampla 
maioría e cun acordo bastante 
xeneralizado do que, 
efectivamente, quedou fóra o 
Grupo do Partido Popular, sobre a 
necesidade de profundizar na 
progresividade fiscal das 
ordenanzas fiscais no seu 
conxunto, do que esta Ordenanza 
número 51, pois, era só unha das 
partes dese paquete de reformas 
fiscais, que o que viñeron foi a 
rebaixar a presión fiscal para a 
maior parte da cidadanía. É certo 
que esixíndolle ou pedíndolle a 
aquelas persoas xurídicas que 
máis teñen, que arrimen máis o 
ombro  en tempos de necesidade 
para moita xente, efectivamente, e 
grazas a isto, pois, se  puido, 
seguramente, esqueceuno o señor 
Coira na súa intervención, se 
puideron establecer exencións 
fiscais e rebaixas fiscais noutros 
tributos, ou mesmo no IBI, para, 
por  exemplo, familias numerosas 
ou vivenda protexida, etcétera, 
etcétera. Efectivamente, grazas á 
xestión económica deste goberno 
municipal e, temos unha situación 
saneada, afortunadamente, foi así, 
e fumos correxindo, en fin, 
situacións heredadas e temos, 
neste momento unha boa situación 
que nos permitirá, supoño, pois, 

no pleito do que se trata, porque 
efectivamente, entendemos que a 
Asesoría Xurídica do Concello,  o 
Concello ten que defender a 
legalidade e os acordos tomados, 
neste caso, máis por ampla 
maioría e cun acordo bastante 
xeneralizado do que, 
efectivamente, quedou fóra o 
Grupo do Partido Popular, sobre 
a necesidade de profundizar na 
progresividade fiscal das 
ordenanzas fiscais no seu 
conxunto, do que esta Ordenanza 
número 51, pois, era só unha das 
partes dese paquete de reformas 
fiscais, que o que viñeron foi a 
rebaixar a presión fiscal para a 
maior parte da cidadanía. É certo 
que esixíndolle ou pedíndolle a 
aquelas persoas xurídicas que 
máis teñen, que arrimen máis o 
ombro  en tempos de necesidade 
para moita xente, efectivamente, e 
grazas a isto, pois, se puido, 
seguramente, esqueceuno o señor 
Coira na súa intervención, se 
puideron establecer exencións 
fiscais e rebaixas fiscais noutros 
tributos, ou mesmo no IBI, para, 
por  exemplo, familias numerosas 
ou vivenda protexida, etcétera, 
etcétera. Efectivamente, grazas á 
xestión económica deste goberno 
municipal e, temos unha situación 
saneada, afortunadamente, foi 
así, e fumos correxindo, en fin, 
situacións herdadas e temos, 
neste momento unha boa 
situación que nos permitirá, 
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seguir profundizando na rebaixa 
das cargas fiscais para as familias 
e para aquelas persoas que peor o 
están pasando, no futuro e seguro 
que para iso contamos co apoio 
suficiente deste Pleno, pois, cando 
toque falar disto, para as 
ordenanzas fiscais do ano que ven.  
 
 
 
Sin máis, evidentemente, 
confirmar que o Grupo Municipal 
da Marea Atlántica votará 
afirmativamente a este punto da 
Orde do Día. 
 
Se queren os voceiros, utilizar 
unha segunda quenda? Señora 
Veira? Señor Dapena? Señor 
Coira? Non? Pois, eu tampouco, 
co cal, pasamos á votación. 
 
Votos a favor do asunto número 2. 
Comparecencia no procedemento 
Ordinario 15130/2016 promovido 
por Sociedade de Fomento e 
Desenvolvemento Turístico S.A.   
contra a aprobación definitiva da 
modificación da  ordenanza fiscal 
nº 51 reguladora do Imposto sobre 
Bens Inmobles para o ano 2016. 
 
 
 
Votación del asunto número 2 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número 2, referenciado en el 

supoño, pois, seguir 
profundizando na rebaixa das 
cargas fiscais para as familias e 
para aquelas persoas que peor o 
están a pasar, no futuro e seguro 
que para iso contamos co apoio 
suficiente deste Pleno, pois, cando 
toque falar disto, para as 
ordenanzas fiscais do ano que 
ven.  
 
Sen máis, evidentemente, 
confirmar que o Grupo Municipal 
da Marea Atlántica votará 
afirmativamente a este punto da 
Orde do Día. 
 
Se queren os voceiros, utilizar 
unha segunda quenda? Señora 
Veira? Señor Dapena? Señor 
Coira? Non? Pois, eu tampouco, 
co cal, pasamos á votación. 
 
Votos a favor do asunto número 
2. Comparecencia no 
procedemento Ordinario 
15130/2016 promovido por 
Sociedade de Fomento e 
Desenvolvemento Turístico S.A.   
contra a aprobación definitiva da 
modificación da  ordenanza fiscal 
nº 51 reguladora do Imposto 
sobre Bens Inmobles para o ano 
2016. 
 
Votación do asunto número 2 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación o asunto 
número 2, referenciado na Orde 
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Orden del Día, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Queda aprobada, pois, por 
unanimidade. 
 

Acuerdo 
 

1º.-Comparecer no Procedemento 
Ordinario 15130/2016 promovido 
por Sociedad de Fomento y 
Desarrollo Turistico S.A. contra a 
aprobación definitiva da 
modificación da ordenanza fiscal 
nº 51 reguladora do Imposto sobre 
Bens Inmobles para o ano 2016. 
 

do Día, 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) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

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

Acordo 
 
1º.-Personarse en el 
Procedimiento Ordinario 
15130/2016 promovido por 
Sociedad de Fomento y 
Desarrollo Turistico S.A. contra 
la aprobación definitiva de la 
modificación de la ordenanza 
fiscal nº51 reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
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2º.-Con este fin confírese a 
representación municipal á 
directora da Asesoría Xurídica   
Dª. Marta García Pérez e aos 
letrados dos Servizos Xurídicos 
D. Francisco Javier Mato Fariña, 
Dª. María José Macías Mourelle e 
D. Miguel Anxo López Prado, 
indistintamente, facultándoos 
amplamente para interpoñer os 
recursos ordinarios e 
extraordinarios que procederen 
contra todo tipo de resolucións 
que puideren ditarse no 
procedemento se foran 
desfavorables ao Concello. 
 
 
Economía y Hacienda 
 
75 – Toma de conocimiento del 
informe de Intervención 
General sobre Plan de Ajuste. 
 
Asunto.- Toma de conocimiento 
del informe trimestral emitido por 
la Intervención General, relativo a 
la ejecución del Plan de Ajuste 
aprobado por el Pleno de la 
Corporación Local el día 30 de 
marzo de 2012, referido al primer 
trimestre de 2016. 
 

Acuerdo 
 

Tomar conocimiento del informe 
trimestral emitido por la 
Intervención General relativo a la 

para el ejercicio 2016. 
 
2º.-A tal fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica 
Dª. Marta García Pérez y a los 
Letrados de los Servicios 
Jurídicos D. Francisco Javier 
Mato Fariña, Dª. María José 
Macías Mourelle y D. Miguel 
Anxo López Prado, 
indistintamente, facultándolos 
ampliamente para interponer los 
recursos ordinarios y 
extraordinarios que procedieren 
contra todo tipo de resoluciones 
que pudieren dictarse en el 
procedimiento si fueran 
desfavorables al Ayuntamiento. 
 
Economía e Facenda 
 
75 – Toma de coñecemento do 
informe de Intervención Xeral 
sobre Plan de Axuste. 
 
Asunto.- Toma de coñecemento 
do informe trimestral emitido pola 
Intervención Xeral, relativo á 
execución do Plan de Axuste 
aprobado polo Pleno da 
Corporación Local o día 30 de 
marzo de 2012, referido ao 
primeiro trimestre de 2016. 
 

Acordo 
 

Tomar coñecemento do informe 
trimestral emitido pola 
Intervención Xeral relativo á 
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ejecución del Plan de Ajuste, 
referido al primer trimestre de 
2016. 
 

Intervenciones  
 

Señor Secretario General 
 
Asunto número catro. 
 
76 – Aprobación inicial 
expediente IMCE. 
 
Asunto.- Aprobación inicial del 
expediente de reconocimiento  
extrajudicial de créditos del IMCE 
y modificación del presupuesto 
para  su financiamento. 
 
 
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, PSOE y Mixto (BNG-
AA). Se propone la adopción del  
siguiente:  
 

Acuerdo 
 
Primero.- La aprobación inicial 
del expediente de modificación 
del presupuesto del IMCE de 
2016 consistente en la concesión 
de un crédito extraordinario en las 
aplicaciones que se relacionan, 
por importe total de 104.188,47€, 

execución do Plan de Axuste, 
referido ao primeiro trimestre de 
2016. 
 

Intervencións 
 

Señor _Secretario Xeral 
 
Asunto número catro. 
 
76 – Aprobación inicial 
expediente IMCE. 
 
Asunto.- Aprobación inicial do 
expediente de recoñecemento 
extraxudicial de créditos do 
IMCE e modificación do 
orzamento para o seu 
financiamento. 
 
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, 
PSOE e Mixto (BNG-AA). 
Acórdase a adopción do 
seguinte: 
 

Acordo 
 

Primeiro.- A aprobación inicial 
do expediente de modificación do 
orzamento do IMCE de 2016 
consistente na concesión dun 
crédito extraordinario nas 
aplicacións  que se relacionan, 
por importe total de 104.188,47€, 
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financiada con Remanente líquido 
de Tesorería para gastos generales 
por el mismo importe (concepto 
870 Remanente de Tesorería del 
Estado de Ingresos). 
 
El expediente aprobado será 
expuesto al público durante el 
plazo de quince días, previo 
anuncio en el BOP, pudiendo los 
interesados examinarlo y 
presentar reclamaciones. Se 
entenderá definitivamente 
aprobado el expediente si, 
transcurrido dicho plazo, no se 
presentase ninguna reclamación,  
conforme a la propuesta 
formulada por el Organismo 
autónomo, que se incorpora como 
anexo.  
 
Segundo.- Aprobar el 
reconocimiento extrajudicial de 
créditos por las siguientes 
facturas, con cargo a las 
aplicaciones que se relacionan, 
haciendo constar que la eficacia 
de dicho reconocimiento queda 
condicionada a la validez y 
eficacia de la concesión del 
crédito extraordinario antedicho,  
conforme a la propuesta 
formulada por el organismo 
autónomo según la 
documentación aportada por el 
importe global de 104. 188,47 
euros, que se incorpora como 
anexo. 
 
En tanto en cuanto la 

financiada con Remanente líquido 
de Tesourería para gastos xerais  
polo mesmo importe (concepto 
870 Remanente de Tesourería do 
Estado de Ingresos). 
 
O expediente aprobado será 
exposto ao público durante o 
prazo de quince días, previo 
anuncio no BOP, podendo os 
interesados examinalo e presentar 
reclamacións. Entenderase 
definitivamente aprobado o 
expediente se, transcorrido 
devandito prazo, non se 
presentase ningunha reclamación,  
conforme á proposta formulada 
polo Organismo autónomo, que se 
incorpora como anexo.  
 
 
Segundo.- Aprobar o 
recoñecemento extraxudicial de 
créditos polas seguintes facturas, 
con cargo ás aplicacións que se 
relacionan, facendo constar que a 
eficacia do devandito 
recoñecemento queda 
condicionada á validez e eficacia 
da concesión do crédito 
extraordinario antedicho,  
conforme á proposta formulada 
polo organismo autónomo 
segundo a documentación 
achegada polo importe global de 
104. 188,47 euros, que se 
incorpora como anexo. 
 
 
Sempre que  a modificación de 
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modificación de crédito no sea 
eficaz no podrá procederse a la 
imputación presupuestaria de los 
gastos y a su pago. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Ten a palabra o concelleiro de 
Culturas para a exposición inicial 
do asunto. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Ola a todos.  
 
Moi boa tarde. 
 
Ola a presentes e ausentes, como 
sempre, cidadáns, medios de 
comunicación, aqueles que nos 
seguen polos diversos 
procedementos, diríamos e a toda 
a Corporación, evidentemente, co 
desexo, sobre todo, que sexa unha 
tarde moito proveitosa e agradable 
para todos. 
 
Logo de acordarse no Consello 
Reitor do IMCE e con 
posterioridade na Xunta de 
Goberno Local, a aprobación 
inicial do expediente de 
modificación do Orzamento do 
IMCE en 2016, cun crédito 
extraordinario, financiado con 
remanente líquido de Tesourería 

crédito non sexa eficaz non 
poderá procederse á imputación 
orzamentaria dos gastos e ao seu 
pago. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Ten a palabra o concelleiro de 
Culturas para a exposición inicial 
do asunto. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Ola a todos.  
 
Moi boa tarde. 
 
Ola a presentes e ausentes, como 
sempre, cidadáns, medios de 
comunicación, aqueles que nos 
seguen polos diversos 
procedementos, diríamos e a toda 
a Corporación, evidentemente, co 
desexo, sobre todo, que sexa unha 
tarde moito proveitosa e 
agradable para todos. 
 
Logo de acordarse no Consello 
Reitor do IMCE e con 
posterioridade na Xunta de 
Goberno Local, a aprobación 
inicial do expediente de 
modificación do Orzamento do 
IMCE en 2016, cun crédito 
extraordinario, financiado con 
remanente líquido de Tesourería 
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do IMCE, (…) resultado da conta 
de liquidación do Orzamento do 
Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos do ano 2015, 
aprobado ademais por Decreto da 
Alcaldía con data 18 de marzo de 
2016 e, aplicado a gastos xerais 
dun valor total de 104.188,47 
euros, propoñemos ao Pleno desta 
Corporación o recoñecemento 
extraxudicial de créditos polo 
importe citado. 
 
E a nosa responsabilidade, 
evidentemente, proceder ao pago 
das facturas e ao crédito, tal e 
como relatamos á representantes 
de todos os Grupos políticos 
municipais na  Comisión de 
Facenda que tivo lugar a pasada 
semana. Vai con cargo, 
fundamentalmente, a abonar 
dereitos de autor. Existe, como 
todos saben, unha determinación 
de prazos, unha facturación tardía 
executada anualmente por SGAE, 
sociedades que xestiona os 
dereitos de autor e non  se contrae 
crédito previamente e son, nada 
menos que, 59 facturas 
correspondentes ás actividades 
escénica, festiva nos diversos 
recintos, adscritos ao IMCE e 
tamén á actividade cultural na rúa 
e fundamentalmente, á actividade 
festiva, como saben. 
 
E, por un lado, están esas 59 
facturas e tamén outras; unha 
situación xurdida, 

do IMCE, (…) resultado da conta 
de liquidación do Orzamento do 
Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos do ano 2015, 
aprobado ademais por Decreto da 
Alcaldía con data 18 de marzo de 
2016 e, aplicado a gastos xerais 
dun valor total de 104.188,47 
euros, propoñemos ao Pleno 
desta Corporación o 
recoñecemento extraxudicial de 
créditos polo importe citado. 
 
E a nosa responsabilidade, 
evidentemente, proceder ao pago 
das facturas e ao crédito, tal e 
como relatamos á representantes 
de todos os Grupos políticos 
municipais na  Comisión de 
Facenda que tivo lugar a pasada 
semana. Vai con cargo, 
fundamentalmente, a abonar 
dereitos de autor. Existe, como 
todos saben, unha determinación 
de prazos, unha facturación 
tardía executada anualmente por 
SGAE, sociedades que xestiona os 
dereitos de autor e non  se 
contrae crédito previamente e 
son, nada menos que, 59 facturas 
correspondentes ás actividades 
escénica, festiva nos diversos 
recintos, adscritos ao IMCE e 
tamén á actividade cultural na 
rúa e fundamentalmente, á 
actividade festiva, como saben. 
 
E, por un lado, están esas 59 
facturas e tamén outras; unha 
situación xurdida, 
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fundamentalmente explicada no 
seu momento, polas dificultades 
administrativas, políticas 
financeiras de 2015, en especial 
relación ás festas de María Pita, 
cun Consello Reitor, recén 
constituído naquel momento. 
Tardou nada menos que 47 días en 
formarse. Un feito sen 
precedentes.E a relación inclúe 
facturas recibidas en 2016, gastos 
de finais de 2015 que chegaron 
neste exercicio, mesmo, un par de 
facturas de 2014. E, bueno, todo, 
eu entendo, que amparado e, o 
falamos moitas veces  e logo 
podriamos extendernos no 
obxectivo, progresivamente, creo 
que así acontece, de regularizar a 
situación do IMCE, como 
expresamos no seu día coa 
proposta de subvencións ás 
entidades veciñais e tamén coa 
enérxica activación da Mesa de 
Contración do organismo. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Simplemente, anunciar o voto a 
favor do BNG a este 

fundamentalmente explicada no 
seu momento, polas dificultades 
administrativas, políticas 
financeiras de 2015, en especial 
relación ás festas de María Pita, 
cun Consello Reitor, recén 
constituído naquel momento. 
Tardou nada menos que 47 días 
en formarse. Un feito sen 
precedentes. E a relación inclúe 
facturas recibidas en 2016, gastos 
de finais de 2015 que chegaron 
neste exercicio, mesmo, un par de 
facturas de 2014. E, bo, todo, eu 
entendo, que amparado e, o 
falamos moitas veces  e logo 
podriamos estendernos no 
obxectivo, progresivamente, creo 
que así acontece, de regularizar a 
situación do IMCE, como 
expresamos no seu día coa 
proposta de subvencións ás 
entidades veciñais e tamén coa 
enérxica activación da Mesa de 
Contración do organismo. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Simplemente, anunciar o voto a 
favor do BNG a este 



 
 
 
 
 
 
 

- 21 - 
 

 
 

recoñecemento extraxudicial de 
créditos e modificación do 
Orzamento, dado que se financian 
con remanente líquido do IMCE e 
que, bueno, son facturas das que 
se deu cumprida conta na 
Comisión e nas que o BNG, non 
ten, pois, ningunha pexa que 
poñerlle, pois, como digo, 
votaremos a favor, nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Nosotros anunciamos nuestro voto 
afirmativo, pero con algunas 
matizaciones. 
 
Cierto, que el señor Sande, el 
Concejal responsable del Área, en 
la Comisión de Hacienda dio 
cumplidas explicaciones que nos 
parecieron pertinentes. Cierto es, 
también, que hay un paquete de 
facturas que se ven afectadas por 
el informe, que no se pueden 
prever, como las del SGAE, pero 
cierto, también, que en la mesa se 
pusieron encima razones, que se 
referían a tiempos pretéritos, de 

recoñecemento extraxudicial de 
créditos e modificación do 
Orzamento, dado que se financian 
con remanente líquido do IMCE e 
que, bo, son facturas das que se 
deu cumprida conta na Comisión 
e nas que o BNG, non ten, pois, 
ningunha pega que poñerlle, pois, 
como digo, votaremos a favor, 
nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Nós anunciamos o noso voto 
afirmativo, pero con algunhas 
matizacións. 
 
Certo, que o señor Sande, o 
concelleiro responsable da área, 
na Comisión de Facenda deu 
cumpridas explicacións que nos 
pareceron pertinentes. Certo é, 
tamén, que hai un paquete de 
facturas que se ven afectadas polo 
informe, que non se poden prever, 
como as do SGAE, pero certo, 
tamén, que na mesa puxéronse 
encima razóns, que se referían a 
tempos pretéritos, de xestións 
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gestiones más o menos 
inconvenientes y retrasos en la 
construcción de determinados 
órganos. Nosotros le pedimos, que 
para el futuro, es decir, para este 
verano, pues, no se reproduzcan 
situaciones como la actual. Podrá 
contar con nosotros para que, en 
lo que necesite, se le apoye y se le 
ayude, pero, en cualquier caso, 
para el informe que presenta 
contará con el apoyo afirmativo 
del Grupo Socialista. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Polo Grupo Popular, señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Buenas tardes a todos, a todos los 
vecinos que nos acompañan aquí, 
a todos los que están en sus casas, 
a los medios de comunicación y a 
los compañeros de Corporación. 
 
 
Bueno, pues, nuevamente, 
estamos en una Sesión en el 
Pleno, en el que se confirma la 
parálisis, siento decirlo, de la 
gestión del Gobierno Municipal, 
al traer asuntos meramente de 

máis ou menos inconvenientes e 
atrasos na construción de 
determinados órganos. Nós 
pedímoslle, que para o futuro, é 
dicir, para este verán, pois, non 
se reproduzan situacións como a 
actual. Poderá contar connosco 
para que, no que necesite, 
apóieselle e axúdeselle, pero, en 
calquera caso, para o informe que 
presenta contará co apoio 
afirmativo do Grupo Socialista. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Polo Grupo Popular, señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Boas tardes a todos, a todos os 
veciños que nos acompañan aquí, 
a todos os que están nas súas 
casas, aos medios de 
comunicación e aos compañeiros 
de Corporación. 
 
Bo, pois, novamente, estamos 
nunha Sesión no Pleno, no que se 
confirma a parálise, sinto dicilo, 
da xestión do Goberno Municipal, 
ao traer asuntos meramente de 
trámites, que non queda outro 
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trámites, que no queda otro 
remedio que traer y ninguno que 
sirva para cumplir el programa, ni 
de la Marea, ni que suponga 
mejoras en el día a día de los 
coruñeses.  
 
No traen el Presupuesto que es lo 
que tocaría. Porque, bueno, 
llevamos ya, 5 meses de retraso y 
vamos a ver lo que da esto de sí.  
Se negaron a tener dos reuniones 
con nosotros, que solicitamos 
antes de las alegaciones. Este 
viernes a  las 3 y media de la tarde 
nos envían 15 documentos y nos 
convocan para mañana, habiendo 
Pleno hoy.  
 
Bueno, pues, este es el espíritu 
dialogante del que hablamos. Pero 
a estas alturas, yo creo que ya no 
engañan a nadie. Todos saben que 
les da igual, que las asociaciones 
sigan sin convenios, porque 
quieren convertirles en rehenes de 
las negociaciones. 
 
Da igual que la ciudad siga sin 
inversiones, a pesar de que 
generen empleo. Da igual que no 
haya subvenciones para el bono 
taxi, para las entidades. La 
Coruña, es la única ciudad de 
Galicia donde subió el paro, en 
abril, además de incrementar la 
tasa de paro, 1,5 en el primer 
trimestre del año. Pero a este 
Alcalde le da igual, porque, hasta 
cambió la fecha del Pleno, del día 

remedio que traer e ningún que 
sirva para cumprir o programa, 
nin da Marea, nin que supoña 
melloras no día a día dos 
coruñeses.  
 
 
Non traen o Orzamento que é o 
que tocaría. Porque, bo, levamos 
xa, 5 meses de atraso e imos ver o 
que da isto de si.  Negáronse a ter 
dúas reunións con nos, que 
solicitamos antes das alegacións. 
Este venres ás  3 e media da tarde 
envíannos 15 documentos e 
convócannos para mañá, habendo 
Pleno hoxe. 
 
 
Bo, pois, este é o espírito 
dialogante do que falamos. Pero a 
estas alturas, eu creo que xa non 
enganan a ninguén. Todos saben 
que dálles igual, que as 
asociacións sigan sen convenios, 
porque queren converterlles en 
reféns das negociacións. 
 
Da igual que a cidade siga sen 
investimentos, a pesar de que 
xeren emprego. Da igual que non 
haxa subvencións para o bono 
taxi, para as entidades. A Coruña, 
é a única cidade de Galicia onde 
subiu o paro, en abril, ademais de 
incrementar a taxa de paro, 1,5 
no primeiro trimestre do ano. 
Pero a este alcalde dálle igual, 
porque, ata cambiou a data do 
Pleno, do día 2 ao día 9, que 
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2 al día 9, que pensamos que era 
para traer el Presupuesto, para irse 
a Barcelona a hacerse una foto 
con la Alcaldesa, poniendo los 
intereses de la Marea por encima 
del de los coruñeses. Los datos del 
paro registrado en las oficinas de 
empleo de nuestra ciudad, dejan A 
Coruña, como la única ciudad 
gallega en la que sube el número 
de parados y confirman, al igual 
que lo hizo la EPA del primer 
trimestre de 2016, la calamitosa 
política de la Marea, relacionada 
con el empleo y con la falta de 
gestión de un gobierno municipal, 
que mantiene la ciudad paralizada, 
sin ideas, sin proyectos ni 
soluciones.  
 
Mientras, los datos del paro y la 
EPA son la prueba de la 
desastrosa gestión del señor 
Ferreiro. El Alcalde estaba en 
Barcelona haciendo fotos con 
dirigentes rebeldes, que no 
aportan ni una sola solución a los 
problemas de los coruñeses.  
 
Y si los datos del paro son 
preocupantes, que decir de los 
desahucios, donde no ha hecho 
nada de nada! Bueno, mentir el 
otro día, porque siempre está 
diciendo que es una ciudad libre 
de desahucios, que ahí están los 
Concejales. Bueno, pues, no se ha 
hecho nada, solamente mentir, el 
otro día, en una televisión, 
diciendo que se había entregado 

pensamos que era para traer o 
Orzamento, para irse a Barcelona 
a facerse unha foto coa alcaldesa, 
poñendo os intereses da Marea 
por encima do dos coruñeses. Os 
datos do paro rexistrado nas 
oficinas de emprego da nosa 
cidade, deixan  A Coruña, como a 
única cidade galega na que sobe 
o número de parados e confirman, 
do mesmo xeito que o fixo a EPA 
do primeiro trimestre de 2016, a 
calamitosa política da Marea, 
relacionada co emprego e coa 
falta de xestión dun goberno 
municipal, que mantén a cidade 
paralizada, sen ideas, sen 
proxectos nin solucións.  
 
 
Mentres, os datos do paro e a 
EPA son a proba da desastrosa 
xestión do señor Ferreiro. O 
alcalde estaba en Barcelona 
facendo fotos con dirixentes 
rebeldes, que non achegan nin 
unha soa solución aos problemas 
dos coruñeses.  
 
E se os datos do paro son 
preocupantes, que dicir dos 
desafiuzamentos, onde non fixo 
nada de nada! Bo, mentir o outro 
día, porque sempre está a dicir 
que é unha cidade libre de 
desafiuzamentos, que aí están os 
concelleiros. Bo, pois, non se fixo 
nada, soamente mentir, o outro 
día, nunha televisión, dicindo que 
se entregou un folleto, e ao día 
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un folleto, y al día siguiente, 
reconocer que el folleto no existía. 
Así son ustedes, mentiras públicas 
y disculpas privadas.  
 
Pero bueno, eso, quien se 
disculpa, porque quien descalificó 
a los funcionarios municipales, a 
los Concejales de la oposición de 
esta Corporación, a las 
asociaciones vecinales y a medios 
de comunicación, aún no se ha 
disculpado y tampoco lo ha hecho 
su jefe por él. 
 
Ferreiro y su equipo están más 
centrados en las elecciones 
generales y autonómicas, en 
hacerse fotos, en irse de viajes, en 
hacerse la víctima, buscar 
confrontación, en gestionar y 
preocuparse por resolver los 
problemas de los ciudadanos. 
 
Hablando de forma de gestionar. 
Nos traen un centenar de facturas, 
de reparos extrajudiciales, que 
corresponden, en más del 90 % a 
su gestión, a pesar, de que en 
algún momento, dijeron que eran 
anteriores. Como pudimos 
comprobar se presentaron después 
de dejar, nosotros, el gobierno; 
casi todas. Unas facturas de las 
fiestas de agosto y de eventos 
posteriores, que demuestran como 
gestionan en la Concejalía de 
Cultura; con contratos 
fraccionados, con contratos 
menores, etcétera, porque hay que 

seguinte, recoñecer que o folleto 
non existía. Así son vostedes, 
mentiras públicas e desculpas 
privadas. 
 
Pero bo, iso, quen se desculpa, 
porque quen descualificou aos 
funcionarios municipais, aos 
concelleiros da oposición desta 
Corporación, ás asociacións 
veciñais e a medios de 
comunicación, aínda non se 
desculpou e tampouco o fixo o seu 
xefe por el. 
 
Ferreiro e o seu equipo están 
máis centrados nas eleccións 
xerais e autonómicas, en facerse 
fotos, en irse de viaxes, en facerse 
a vítima, buscar confrontación,  
en xestionar e preocuparse por 
resolver os problemas dos 
cidadáns. 
 
Falando de forma de xestionar. 
Tráennos un centenar de facturas, 
de reparos extraxudiciais, que 
corresponden, en máis do 90 % á 
súa xestión, a pesar, de que  
nalgún momento, dixeron que 
eran anteriores. Como puidemos 
comprobar presentáronse despois 
de deixar, nós, o goberno; case 
todas. Unhas facturas das festas 
de agosto e de eventos 
posteriores, que demostran como 
xestionan na Concellería de 
Cultura; con contratos 
fraccionados, con contratos 
menores, etcétera, porque hai que 
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recordar, que aprobaron gastos 
relacionados con las fiestas de 
agosto, incluyendo escenarios y 
equipos técnicos que ya estaban 
instalados sin  contrato. Una 
irregularidad y haciéndolo de 
manera fraccionada. Otra 
irregularidad, además, de montar 
alguno de los escenarios, encima 
de un BIC, como es San Nicolás. 
 
 
Así trabajan en el IMCE, con un 
sobre-coste de un 53% en las 
fiestas de Carnaval, sobre el gasto 
que habían anunciado, 
presumiendo de un ahorro que no 
existía, de más de sesenta y dos 
mil euros, con respecto al del año 
anterior, cuando en realidad, el 
gasto fue el mismo que en 2015, o 
con un incremento del 33%, en el 
coste de los caramelos. Siento ser 
pesada,  pero se lo vuelvo a 
recordar. Los caramelos de la 
Cabalgata de Reyes, a pesar de ser 
la misma cantidad de caramelos, 
8.000 kilos, la misma empresa y 
los mismos caramelos. Es su 
manera de trabajar en el IMCE, 
con contrataciones chapuceras, 
sobre-costes misteriosos, sin dar 
explicaciones, convocando 
Consejos Rectores urgentes, 
continuamente, para no poder 
estudiar la documentación y 
ocultando información, ya que nos 
han negado todas las copias que 
hemos pedido de expedientes del 
IMCE, mientras otras Concejalías 

lembrar, que aprobaron gastos 
relacionados coas festas de 
agosto, incluíndo escenarios e 
equipos técnicos que xa estaban 
instalados sen  contrato. Unha 
irregularidade e facéndoo de 
maneira fraccionada. Outra 
irregularidade, ademais, de 
montar algún dos escenarios, 
encima dun BIC, como é San 
Nicolás. 
 
Así traballan no IMCE, cun 
sobre- custo dun 53% nas festas 
de Entroido, sobre o gasto que 
anunciaran, presumindo dun 
aforro que non existía, de máis de 
sesenta e dous mil euros, con 
respecto ao do ano anterior, 
cando en realidade, o gasto foi o 
mesmo que en 2015, ou cun 
incremento do 33%, no custo dos 
caramelos. Sinto ser pesada,  
pero vólvollo a lembrar. Os 
caramelos da Cabalgata de Reis, 
a pesar de ser a mesma cantidade 
de caramelos, 8.000 quilos, a 
mesma empresa e os mesmos 
caramelos. É a súa maneira de 
traballar no IMCE, con 
contratacións chafalleiras sobre- 
custos misteriosos, sen dar 
explicacións, convocando 
Consellos Reitores urxentes, 
continuamente, para non poder 
estudar a documentación e 
ocultando información, xa que 
nos negaron todas as copias que 
pedimos de expedientes do IMCE, 
mentres outras Concellerías 



 
 
 
 
 
 
 

- 27 - 
 

 
 

facilitan copias, sin ningún 
problema. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si. 
 
Ante tamaño discurso, non sei 
quen está máis preocupado polas 
eleccións. En fin!  
 
Nós falamos de saneamento, 
necesario, non de inercias e de 
costumes, ou sea, aquel lugar era 
BIC, nin hai un 53%. En fin, cosas 
que xa foron explicadas outras 
moitas veces. 
 
Desde o outono, ningún dos 
concertos tivo entrada á venda sin 
contrato asinado previamente, que 
era un dos elementos máis 
polémicos da etapa anterior e que 
nos levou, hai uns meses, a 
discutir, por exemplo, por un 
concerto dun coñecido músico, 
Sting. E, como digo, esta procura 
de realidades esténdese a todos os 
ámbitos e sabemos que hai…, 
mencionaba o señor García, un 
histórico, eu casi diría unha 
escabechina IMCE. É como un 

facilitan copias, sen ningún 
problema. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si. 
 
Ante tamaño discurso, non sei 
quen está máis preocupado polas 
eleccións. En fin!  
 
Nós falamos de saneamento, 
necesario, non de inercias e de 
costumes, ou sexa, aquel lugar 
era BIC, nin hai un 53%. En fin, 
cousas que xa foron explicadas 
outras moitas veces. 
 
Desde o outono, ningún dos 
concertos tivo entrada á venda 
sen contrato asinado previamente, 
que era un dos elementos máis 
polémicos da etapa anterior e que 
nos levou, hai uns meses, a 
discutir, por exemplo, por un 
concerto dun coñecido músico, 
Sting. E, como digo, esta procura 
de realidades esténdese a todos os 
ámbitos e sabemos que hai…, 
mencionaba o señor García, un 
histórico, eu casi diría unha 
escabechina IMCE. É como un 
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desagüe histórico no que se 
filtraban cousas.  
 
Mirando os orzamentos  do IMCE 
do ano 2013, e aquí xa tería que 
ver coa rebaixa que vostedes 
efectúan, pretenden deixarnos este 
ano con tres millóns e medio, coa 
excusa de que… a austeridade da 
que alardeamos. A austeridade 
tamén require realismo e, eu creo 
que, realismo e responsabilidade. 
No 2013, os créditos finais de 
IMCE, superaron os 7 millóns e 
medio de euros. 
 
 
As festas, nese mismo ano, 
tiveron uns créditos finais de 
3.695.000. Digamos que as festas 
de 2013 sobrepasan a cantidade 
que nos asignan este ano para todo 
o ano, incluindo catro recintos e 
incluindo as festas na rúa. Ben. A 
austeridade é unha cousa.  
 
Temos 11 contratos en proceso, 
entre eles, contratos que nunca 
existiron, Lle relato e pode 
apuntalo, porque ademáis, está 
ben que se saiba para vindeiras 
accións. Enganches eléctricos, 
sanitarios químicos, vallas, sillas  
e, incluso, un que saiu algunha 
vez, pero non sempre. Aluguer de 
equipos de luces, que son… Por 
exemplo, este ano pasado non 
había, que é a razón dalgunha das 
facturas que están aquí, 
efectivamente. 

desaugadoiro histórico no que se 
filtraban cousas.  
 
Mirando os orzamentos  do IMCE 
do ano 2013, e aquí xa tería que 
ver coa rebaixa que vostedes 
efectúan, pretenden deixarnos 
este ano con tres millóns e medio, 
coa excusa de que… a 
austeridade da que alardeamos. A 
austeridade tamén require 
realismo e, eu creo que, realismo 
e responsabilidade. No 2013, os 
créditos finais de IMCE, 
superaron os 7 millóns e medio de 
euros. 
 
As festas, nese mismo ano, tiveron 
uns créditos finais de 3.695.000. 
Digamos que as festas de 2013 
sobrepasan a cantidade que nos 
asignan este ano para todo o ano, 
incluindo catro recintos e 
incluindo as festas na rúa. Ben. A 
austeridade é unha cousa.  
 
Temos 11 contratos en proceso, 
entre eles, contratos que nunca 
existiron, Lle relato e pode 
apuntalo, porque ademáis, está 
ben que se saiba para vindeiras 
accións. Enganches eléctricos, 
sanitarios químicos, valos, 
cadeiras  e, mesmo, un que saiu 
algunha vez, pero non sempre. 
Aluguer de equipos de luces, que 
son… Por exemplo, este ano 
pasado non había, que é a razón 
dalgunha das facturas que están 
aquí, efectivamente. 
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E, en definitiva, eu creo que se 
trata de activar, de regularizar, os 
costumes e de romper, eu creo, 
que cunha tradición  que existiu  
no Concello. E non me vou referir 
só a este mandato e é que, bueno, 
pois, o IMCE se convertiu, en 
certo modo, nun lugar ao que ían, 
prácticamente as cousas de todas 
as concellerías, non habendo 
criterios ou non fixando as cousas, 
como procede e, creo que ese é o 
noso obxectivo, e se vai amosando 
no día a día, simplemente. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Sande. 
 
Se queren utilizar a segunda 
quenda. Señora Veira? Señor 
García? Señora Gallego?  
 
Señora Gallego Neira 
 
Bueno, pues, a ver si es verdad, 
que se van regularizando, porque 
hemos aprobado una moción, hace 
nada, el Pleno pasado, que iban a 
publicar todos los contratos 
menores. Es que no he visto ni 
uno, desde entonces. No se 
publican los contratos menores. El 
IMCE; todo son contratos 
menores. 
 
El año pasado hicieron una 

E, en definitiva, eu creo que se 
trata de activar, de regularizar, 
os costumes e de romper, eu creo, 
que cunha tradición  que existiu  
no Concello. E non me vou referir 
só a este mandato e é que, bo, 
pois, o IMCE se convertiu, en 
certo modo, nun lugar ao que ían, 
prácticamente as cousas de todas 
as concellerías, non habendo 
criterios ou non fixando as 
cousas, como procede e, creo que 
ese é o noso obxectivo, e se vai 
amosando no día a día, 
simplemente. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Sande. 
 
Se queren utilizar a segunda 
quenda. Señora Veira? Señor 
García? Señora Gallego?  

Señora Gallego Neira 
 
Bo, pois, a ver se é verdade, que 
se van regularizando, porque 
aprobamos unha moción, hai 
nada, o Pleno pasado, que ían 
publicar todos os contratos 
menores. É que non vin nin un, 
desde entón. Non se publican os 
contratos menores. O IMCE; todo 
son contratos menores. 
 
 
O ano pasado fixeron unha 
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transferencia que pretendían este 
año colar otra vez, vía  
presupuesto, vía bases de 
ejecución.  De 550.000 euros del  
Consorcio para Promoción de la 
Música (…). Ustedes, los 
austeros, efectivamente, que iban 
a gastar muy poquito en fiestas,  
porque nos ponían verdes, al 
Partido Popular. Lo que gastaba 
por minuto, por hora, por día. Ya 
no me acuerdo, lo que 
gastábamos, como tirábamos el 
dinero en fiestas. Señor Santiso, 
había que oírlo. Aquí, había que 
oírlo, porque ha presentado… Yo 
sé que se desvinculan de él. Ya no 
quieren saber nada de él. No lo sé. 
Pero yo sé que alguna pregunta, la 
presentó en nombre de la Marea al 
final de la legislatura, del 
mandato.  
 
Entonces, nos han criticado, nos 
han puesto verdes por el gasto en 
fiestas. Las fiestas del año pasado 
fueron horrorosas. Las fiestas del 
año pasado las criticó todo el 
mundo. Ustedes iban a hacer unas 
fiestas con grupos locales, unas 
fiestas con equipos locales y todo 
local, y me parece muy bien que 
hagan las fiestas que quieran, me 
parece estupendo, porque ustedes 
gobiernan y esa sí que es su 
competencia. No otras que se 
quieren atribuir, pero es que de los 
informes que nos pasaron el otro 
día, que yo pude leer muy por 
encima, porque este fin de semana 

transferencia que pretendían este 
ano coar outra vez, vía  
presuposto, vía bases de 
execución.  De 550.000  euros do  
Consorcio para Promoción de la 
Música (…). Vostedes, os 
austeros, efectivamente, que ían 
gastar moi pouquiño en festas,  
porque nos poñían verdes, ao 
Partido Popular. O que gastaba 
por minuto, por hora, por día. Xa 
non me acordo, o que 
gastabamos, como tirabamos o 
diñeiro en festas. Señor Santiso, 
había que oílo. Aquí, había que 
oílo, porque presentou… Eu sei 
que se desvinculan del. Xa non 
queren saber nada del. Non o sei. 
Pero eu sei que algunha pregunta, 
presentouna en nome da Marea 
ao final da lexislatura, do 
mandato.  
 
Entón, criticáronnos, puxéronnos 
verdes polo gasto en festas. As 
festas do ano pasado foron 
horrorosas. As festas do ano 
pasado criticounas todo o mundo. 
Vostedes ían facer unhas festas 
con grupos locais, unhas festas 
con equipos locais e todo local, e 
paréceme moi ben que fagan as 
festas que queiran, paréceme 
estupendo, porque vostedes 
gobernan e esa si que é a súa 
competencia. Non outras que se 
queren atribuír, pero é que dos 
informes que nos pasaron o outro 
día, que eu puiden ler moi por 
encima, porque este fin de semana 
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lo hemos tenido ocupado y hemos 
estado estudiando el Pleno, por 
supuestísimo, tiene 2.000.000 
millones gastados, 
comprometidos, o sea, dos y pico. 
Le queda un millón y medio, 
señor Sande. 200.000 que va a 
gastar en San Juan, es lo que 
propone, un millón no sé cuánto 
para las fiestas de María Pita. Eso 
es la política del Partido Popular, 
es que eso lo que gastamos 
nosotros en fiestas. Ustedes, los 
austeros, los que iban a ahorrar en 
fiestas, pero con la misma calidad 
o mejor, hagan el favor, y luego 
no hablemos de los reparos. De 
los reparos  del Interventor, que 
hace poco, hemos pedido el 
expediente, la cantidad de reparos 
que tiene de su época. No hable de 
la nuestra, de la suya, señor 
Sande. Entonces yo creo que, 
bueno, regularicen lo que tengan 
que regularizar, hagan las cosas 
bien. Ninguna Concejalía pasaba 
nada al IMCE. O IMCE hacía las 
fiestas, el IMCE tenía sus 
competencias y nada más. Hagan 
las fiestas que tengan que hacer y 
nosotros hemos presentado, por 
cierto, una enmienda que no nos 
han dejado comentar, las 
alegaciones que hemos fallado, de 
600.000 euros, en 17.000.000, 
porque no han querido hablar, yo 
creo que bastante, para no tener 
información. Bastante hemos 
acertado y esos 17.000.000, no 
tenemos ningún problema en que 

tivémolo ocupado e estivemos 
estudando o Pleno, por 
supostísimo, ten 2.000.000 
millóns gastados, comprometidos, 
ou sexa, dous e pico. Queda un 
millón e medio, señor Sande. 
200.000 que vai gastar en San 
Xoan, é o que propón, un millón 
non sei canto para as festas de 
María Pita. Iso é a política do 
Partido Popular, é que iso é o que 
gastamos nós en festas. Vostedes, 
os austeros, os que ían aforrar en 
festas, pero coa mesma calidade 
ou mellor, fagan o favor, e logo 
non falemos dos reparos. Dos 
reparos  do Interventor, que hai 
pouco, pedimos o expediente, a 
cantidade de reparos que ten da 
súa época. Non fale da nosa, da 
súa, señor Sande. Entón eu creo 
que, bo, regularicen o que teñan 
que regularizar, fagan as cousas 
ben. Ningunha Concellería 
pasaba nada ao IMCE. O IMCE 
facía as festas, o IMCE tiña as 
súas competencias e nada máis. 
Fagan as festas que teñan que 
facer e nós presentamos, por 
certo, unha emenda que non nos 
deixaron comentar, as alegacións 
que fallamos, de 600.000 euros, 
en 17.000.000, porque non 
quixeron falar, eu creo que 
bastante, para non ter 
información. Bastante acertamos 
e eses 17.000.000, non temos 
ningún problema en que os quiten 
de onde lles pareza a vostede ben, 
ou coma se cambian algo as 
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los quiten de dónde les parezca a 
usted bien, o, como si cambian 
algo las propuestas que ustedes 
quieran. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si. 
 
Bueno, creo que para vostedes, as 
festas eran propaganda 
fundamentalmente, que é un 
concepto como outro de cultura, 
pero, desde logo, bastante pouco 
transgresor, máis ben, amenazador 
para a poboación.  
 
E, por outro lado, creo que aquela 
transferencia, tan citada do verán, 
nos salvou dun golpe de estado, 
porque me imaxino que, se non se 
chegan a producir esas festas, 
imaxino, como todos os presentes 
se lanzarían sobre a Marea, sobre 
a idea de que, bueno, xa non era 
austeridade nin aforro, senón 
desastre. Pero bueno, tivemos o 
tino de atopar unha solución. 
 
Logo, me sorprendeu o desprezo 
local. Máis aló de que sexa 
erróneo, porque creo que a 

propostas que vostedes queiran. 
 
 
 
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si. 
 
Bo, creo que para vostedes, as 
festas eran propaganda 
fundamentalmente, que é un 
concepto como outro de cultura, 
pero, desde logo, bastante pouco 
transgresor, máis ben, ameazador 
para a poboación.  
 
E, por outro lado, creo que 
aquela transferencia, tan citada 
do verán, salvounos dun golpe de 
estado, porque me imaxino que, 
se non se chegan a producir esas 
festas, imaxino, como todos os 
presentes se lanzarían sobre a 
Marea, sobre a idea de que, bo, 
xa non era austeridade nin aforro, 
senón desastre. Pero bo, tivemos 
o tino de atopar unha solución. 
 
Logo, me sorprendeu o desprezo 
local. Máis aló de que sexa 
erróneo, porque creo que a 
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programación de festas é bastante 
variada, plural. Igual que a 
promoción cultural. Me sorprende 
ese énfase no local, quizais, 
indicio de algo e, tamén, pois, esa 
suxetividade. Entendo que as súas 
enquisas son moi produtivas, 
porque vostedes coñecen a toda a 
poboación e saben que  teñen esa 
concepción horrible do que nós 
facemos. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Procedemos á votación deste 
asunto 4: Aprobación inicial do 
expediente de recoñecemento 
extraxudicial de créditos do IMCE 
e modificación do orzamento para 
o  seu financiamento. 
 
 
Votación del 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 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 

programación de festas é bastante 
variada, plural. Igual que a 
promoción cultural. Sorpréndeme 
ese énfase no local, quizais, 
indicio de algo e, tamén, pois, esa 
suxetividade. Entendo que as súas 
enquisas son moi produtivas, 
porque vostedes coñecen a toda a 
poboación e saben que  teñen esa 
concepción horrible do que nós 
facemos. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Procedemos á votación deste 
asunto 4: Aprobación inicial do 
expediente de recoñecemento 
extraxudicial de créditos do 
IMCE e modificación do 
orzamento para o seu 
financiamento. 
 
Votación do 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 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 
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abstenciones). 
 
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, pois, aprobado. 
 

Acuerdo 
 

Primero.- La aprobación inicial 
del expediente de modificación 
del presupuesto del IMCE de 
2016 consistente en la concesión 
de un crédito extraordinario en las 
aplicaciones que se relacionan, 
por importe total de 104.188,47€, 
financiada con Remanente líquido 
de Tesorería para gastos generales 
por el mismo importe (concepto 
870 Remanente de Tesorería del 
Estado de Ingresos). 
 
 
El expediente aprobado será 
expuesto al público durante el 
plazo de quince días, previo 
anuncio en el BOP, pudiendo los 
interesados examinarlo y 
presentar reclamaciones. Se 
entenderá definitivamente 

abstencións). 
 
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, pois, aprobado. 
 

Acordo 
 

Primeiro.- A aprobación inicial 
do expediente de modificación do 
orzamento do IMCE de 2016 
consistente na concesión dun 
crédito extraordinario nas 
aplicacións  que se relacionan, 
por importe total de 104.188,47€, 
financiada con Remanente líquido 
de Tesourería para gastos xerais  
polo mesmo importe (concepto 
870 Remanente de Tesourería do 
Estado de Ingresos). 
 
 
O expediente aprobado será 
exposto ao público durante o 
prazo de quince días, previo 
anuncio no BOP, podendo os 
interesados examinalo e presentar 
reclamacións. Entenderase 
definitivamente aprobado o 
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aprobado el expediente si, 
transcurrido dicho plazo, no se 
presentase ninguna reclamación,  
conforme a la propuesta 
formulada por el Organismo 
autónomo, que se incorpora como 
anexo.  
 
Segundo.- Aprobar el 
reconocimiento extrajudicial de 
créditos por las siguientes 
facturas, con cargo a las 
aplicaciones que se relacionan, 
haciendo constar que la eficacia 
de dicho reconocimiento queda 
condicionada a la validez y 
eficacia de la concesión del 
crédito extraordinario antedicho,  
conforme a la propuesta 
formulada por el organismo 
autónomo según la 
documentación aportada por el 
importe global de 104. 188,47 
euros, que se incorpora como 
anexo. 
 
En tanto en cuanto la 
modificación de crédito no sea 
eficaz no podrá procederse a la 
imputación presupuestaria de los 
gastos y a su pago. 
 
REXENERACIÓN URBANA E 
DEREITO Á VIVENDA 
 
77 – Corrección de error 
material en ficha de catálogo. 
 
Asunto.- Aprobar el documento 
denominado corrección de error 

expediente se, transcorrido 
devandito prazo, non se 
presentase ningunha reclamación,  
conforme á proposta formulada 
polo Organismo autónomo, que se 
incorpora como anexo.  
 
 
Segundo.- Aprobar o 
recoñecemento extraxudicial de 
créditos polas seguintes facturas, 
con cargo ás aplicacións que se 
relacionan, facendo constar que a 
eficacia do devandito 
recoñecemento queda 
condicionada á validez e eficacia 
da concesión do crédito 
extraordinario antedito,  
conforme á proposta formulada 
polo organismo autónomo 
segundo a documentación 
achegada polo importe global de 
104. 188,47 euros, que se 
incorpora como anexo. 
 
 
Sempre que  a modificación de 
crédito non sexa eficaz non 
poderá procederse á imputación 
orzamentaria dos gastos e ao seu 
pago. 
 
REXENERACIÓN URBANA E 
DEREITO Á VIVENDA 
 
77- Corrección de erro material 
en ficha de catálogo 
 
Asunto.-Aprobar o documento 
denominado corrección de erro 
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material en la ficha de catálogo 
05.018 rúa Uruguay, 2-5 del 
PGOM de 2013 de A Coruña, 
marzo de 2016. 
 

Intervenciones  
 

Señor Secretario General 
 
Como xa sinala o informe 
proposta  da Concellería require 
maioría absoluta legal. 
 
Este asunto ha sido dictaminado 
favorablemente por unanimidad 
por la Comisión Informativa de 
Rexeneración Urbana e Dereito 
A Vivenda. Se propone la 
adopción del siguiente: 
 

Acuerdo 
 
PRIMERO.- Aprobar el 
documento redactado por el 
Departamento de Planeamiento 
denominado “CORRECCIÓN DE 
ERROR MATERIAL EN La 
FICHA DE CATÁLOGO 05.018 
Calle Uruguay, 2 - 5, DEL PGOM 
DE 2013 DE A CORUÑA. 
MARZO 2016”, que contiene la 
propuesta de corrección de error 
material detectado en la ficha en 
el sentido señalado en la 
Resolución emitida por la 
Dirección General de Patrimonio 
Cultural de fecha 27 de abril del 
2015. 
 
SEGUNDO.- Remitir el 

material na ficha de catálogo 
05.018 rúa Uruguay, 2-5 do 
PXOM de 2013 da Coruña, marzo 
de 2016. 
 

Intervencións 
 

Señor Secretario Xeral 
 
Como xa sinala o informe 
proposta  da Concellería require 
maioría absoluta legal. 
 
Este asunto foi ditaminado 
favorablemente por unanimidade 
pola Comisión Informativa de 
Rexeneración Urbana e Dereito 
A Vivenda. Proponse a adopción 
do seguinte: 
 

Acordo 
 
PRIMEIRO.- Aprobar o 
documento redactado polo 
Departamento de Planeamiento 
denominado “CORRECCIÓN DE 
ERRO MATERIAL NA FICHA DE 
CATÁLOGO 05.018 Rúa 
Uruguay, 2 – 5, DO PXOM DE 
2013 DA CORUÑA. MARZO 
2016”, que contén a proposta de 
corrección de erro material 
detectado na ficha no sentido 
sinalado na Resolución emitida 
pola Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural de data 27 
de abril do 2015. 
 
 
SEGUNDO.- Achegar o 
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documento aprobado a la 
Consellería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, a los 
efectos de que sea definitivamente 
aprobado por esta. 
 
 
TERCERO.- Comunicar a la 
Dirección General de Patrimonio 
de la Xunta de Galicia, al Servicio 
de Licencias y Disciplina y resto 
de servicios municipales 
relacionados con el asunto la 
adopción del presente acuerdo 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Ten a palabra o conselleiro de 
Rexeneración Urbana, señor 
Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas, alcalde. 
 
Un saúdo a todas as persoas 
presentes ou que nos seguen 
dende as súas casas. 
 
Efectivamente, traemos a Pleno, 
porque é preciso a maioría 
absoluta, para a súa aprobación e 
corrección de erro material nunha 
das fichas do catálogo dun 
edificio na rúa Uruguay número 2, 
que está contido no PXOM 2013 

documento aprobado á 
Consellería de Medio Ambiente e 
Ordenación do Territorio, aos 
efectos de que sexa 
definitivamente aprobado por 
esta. 
 
TERCEIRO.- Comunicar á  
Dirección Xeral de Patrimonio da 
Xunta de Galicia, ao Servizo de 
Licenzas e Disciplina e resto de 
servizos municipais relacionados 
co asunto a adopción do presente 
acordo. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Ten a palabra o conselleiro de 
Rexeneración Urbana, señor 
Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Grazas, alcalde. 
 
Un saúdo a todas as persoas 
presentes ou que nos seguen 
desde as súas casas. 
 
Efectivamente, traemos a Pleno, 
porque é preciso a maioría 
absoluta, para a súa aprobación e 
corrección de erro material 
nunha das fichas do catálogo dun 
edificio na rúa Uruguay número 
2, que está contido no PXOM 
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desta cidade. 
 
Fago unha rápida secuencia de 
feitos. O 4 de febreiro de 2015, a 
comunidade de propietarios de 
dito edificio presenta o proxecto 
ordinario básico de execución de 
rehabilitación das fachadas. O 
conxunto de edificios está 
incluido no catálogo, como dicía, 
de elementos protexidos do 
PXOM de Coruña, cun nivel de 
protección 2 estrutural, cuxas 
condicións particulares se detallan 
na ficha do catálogo, polo que o 
proxecto foi remitido á Dirección 
Xeral de Patrimonio. 
 
Con data 27 de abril, de 2015, a 
Dirección Xeral de Patrimonio, 
emite unha resolución favorable  á  
realización das obras, requerindo 
ao concello a subsanación dun 
erro detectado  na ficha. Ese erro 
implicaría cambiar, no apartado 
materiais de fachada, onde pon 
ladrillo visto, sustituir por 
aplacado de pezas cerámicas. No 
apartado caracteres singulares, 
onde pon o ladrillo visto, se 
sustituiría por o aplacado de pezas 
cerámicas e no apartado estado de 
conservación, onde pon bo, 
sustituiríase por dificiente.  
 
 
A corrección dos erros anteriores 
no supón ningún cambio na 
catalogación, nin nas condicións 
de protección do edificio. 

2013 desta cidade. 
 
Fago unha rápida secuencia de 
feitos. O 4 de febreiro de 2015, a 
comunidade de propietarios do 
devandito edificio presenta o 
proxecto ordinario básico de 
execución de rehabilitación das 
fachadas. O conxunto de edificios 
está incluido no catálogo, como 
dicía, de elementos protexidos do 
PXOM de Coruña, cun nivel de 
protección 2 estrutural, cuxas 
condicións particulares se 
detallan na ficha do catálogo, 
polo que o proxecto foi remitido á 
Dirección Xeral de Patrimonio. 
 
Con data 27 de abril, de 2015, a 
Dirección Xeral de Patrimonio, 
emite unha resolución favorable  
á  realización das obras, 
requerindo ao concello a 
subsanación dun erro detectado  
na ficha. Ese erro implicaría 
cambiar, no apartado materiais 
de fachada, onde pon ladrillo 
visto, substituir por aplacado de 
pezas cerámicas. No apartado 
caracteres singulares, onde pon o 
ladrillo visto se substituiría por o 
aplacado de pezas cerámicas e no 
apartado estado de conservación, 
onde pon bo. substituiríase por 
dificiente.  
 
A corrección dos erros anteriores 
no supón ningún cambio na 
catalogación, nin nas condicións 
de protección do edificio. 
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Polo tanto, traemos este punto 
para aprobar o documento 
redactado polo departamento de 
Planeamento, denominado  
corrección de erro material na 
ficha  do Catálogo 05.018, rúa 
Uruguay 2-5 do PXOM do 2013, 
da Coruña. Achegar o documento 
aprobado á Consellería de Medio 
Ambiente e Ordenación do 
Territorio e comunicar á 
Dirección Xeral  de Patrimonio da 
Xunta de Galicia, ao Servizo de 
Licenzas e Disciplina e resto dos 
servizos municipais relacionados 
co asunto, a adopción do presente 
acordo. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Pois nada, como é unha 
corrección de erros que non ten 
ningunha relevancia ou pouca 
relevancia, porque é unha…, 
como dixo o concelleiro, algo que 
se detectou nun trámite dunha 
licenza e que non ten ningunha 
repercusión importante…, bueno, 
pois, que imos… non imos facer 
outra cousa, que votar a favor, 
obviamente. 
 

Polo tanto, traemos este punto 
para aprobar o documento 
redactado polo departamento de 
Planeamento, denominado  
corrección de erro material na 
ficha  do Catálogo 05.018, rúa 
Uruguay 2-5 do PXOM do 2013, 
da Coruña. Achegar o documento 
aprobado á Consellería de Medio 
Ambiente e Ordenación do 
Territorio e comunicar á 
Dirección Xeral  de Patrimonio 
da Xunta de Galicia, ao Servizo 
de Licenzas e Disciplina e resto 
dos servizos municipais 
relacionados co asunto, a 
adopción do presente acordo. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Pois nada, como é unha 
corrección de erros que non ten 
ningunha relevancia ou pouca 
relevancia, porque é unha…, 
como dixo o concelleiro, algo que 
se detectou nun trámite dunha 
licenza e que non ten ningunha 
repercusión importante…, bo, 
pois, que imos… non imos facer 
outra cousa, que votar a favor, 
obviamente. 
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Simplemente chamar a atención, 
sobre que… bueno, sobre as… A 
diferenza que existe entre que esté 
ben un edificio e que, de repente, 
pois,  pareza que non está tan ben. 
Eses erros que hai no PXOM que 
son moi chamativos e contrastan, 
realmente co espabilado que 
estuvo o Partido Popular, no seu 
momento, para incluir no PXOM, 
determinados cambiazos, pois, 
contrasta bastante, con este tipo de 
erros pequenos. 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Al ser una cuestión de trámite, 
simplemente votar a favor y no 
utilizamos turno de palabra. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Sí. 

Simplemente chamar a atención, 
sobre que… bueno, sobre as… A 
diferenza que existe entre que esté 
ben un edificio e que, de repente, 
pois,  pareza que non está tan 
ben. Eses erros que hai no PXOM 
que son moi chamativos e 
contrastan, realmente co 
espabilado que estuvo o Partido 
Popular, no seu momento, para 
incluir no PXOM, determinados 
cambiazos, pois, contrasta 
bastante, con este tipo de erros 
pequenos. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Ao ser unha cuestión de trámite 
simplemente votar a favor e non 
utilizamos quenda de palabra. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Si. 
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Muchas gracias y buenas tardes a 
todos. 
 
Anunciar nuestro voto, también 
favorable y ya que lo comentó la 
señora Veira. Hombre! Siempre 
será mejor pasarse, por exceso de 
protección, que por defecto y el 
Planeamiento General que 
tenemos aprobado ha incorporado 
el primer catálogo completo, a lo 
mejor, con excesos, como este de 
proteger de más, pero el primer 
catálogo completo de esta ciudad 
es historia, cosa de la que creo que 
tenemos que sentirnos orgullosos. 
 
Y si me permiten un comentario, 
con el máximo respeto, pedirle al 
Gobierno municipal, algo más de 
celeridad y diligencia en estos 
expedientes, en los expedientes de 
Urbanismo, porque ya sé, y me 
dicen siempre, que quieren 
tramitarlos con las mayores 
garantías y estoy de acuerdo con 
que los tramiten con las máximas 
garantías, pero 12 meses, 10 
meses de gobierno de la Marea, 
para un expediente que es de 5 
páginas y que es una corrección 
de un error formal, porque les 
recuerdo, que el informe de 
patrimonio, la resolución es del 26 
de abril del 2015, hace más de un 
año, pues, nos parece bastante 
tiempo. Simplemente, con 
máximo respeto, pedir que 
intenten tramitar estos expedientes 
con más celeridad, porque piensen 

Moitas grazas e boas tardes a 
todos. 
 
Anunciar o noso voto, tamén 
favorable e xa que o comentou a 
señora Veira. Home! Sempre será 
mellor pasarse, por exceso de 
protección, que por defecto e o 
Plan Xeral que temos aprobado 
incorporou o primeiro catálogo 
completo, se cadra, con excesos, 
como este de protexer de mais, 
pero o primeiro catálogo 
completo desta cidade é historia, 
cousa da que creo que temos que 
sentirnos orgullosos. 
 
E se me permiten un comentario, 
co máximo respecto, pedirlle ao 
Goberno municipal, algo máis de 
celeridade e dilixencia nestes 
expedientes, nos expedientes de 
Urbanismo, porque xa sei, e 
dinme sempre, que queren 
tramitalos coas maiores garantías 
e estou de acordo con que os 
tramiten coas máximas garantías, 
pero 12 meses, 10 meses de 
goberno da Marea, para un 
expediente que é de 5 páxinas e 
que é unha corrección dun erro 
formal, porque lles lembro, que o 
informe de patrimonio, a 
resolución é do 26 de abril do 
2015, hai máis dun ano, pois, nos 
parece bastante tempo. 
Simplemente, con máximo 
respecto, pedir que tenten 
tramitar estes expedientes con 
máis celeridade, porque pensen 
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en los interesados que llevan un 
año para querer arreglar su 
fachada y han tenido que pasar 
otro invierno de lluvias para evitar 
arreglar sus humedades y, claro, 
pues, estos son los problemas que 
venimos quejándonos 
habitualmente. Insisto, aun 
haciéndolo con toda la garantía  y 
las mayores garantías que quiera.  
 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. 
 
Bueno, facer unha referencia, xa 
que son apelado polo concelleiro. 
O 27 de abril, vostedes, todavía  
estaban no poder, que é cando a 
Dirección Xeral de Patrimonio 
comunica. E realmente é unha 
mágoa, efectivamente, o traspaso 
de poderes deficiente e a maneira 
na que nos tivemos que ir 
encontrando cos asuntos, e non 
foron informados de concelleiro  a 
concelleiro, que é o que debería 
de ter pasado, nun traspaso de 
poderes sano. 
 

nos interesados que levan un ano 
para querer arranxar a súa 
fachada e tiveron que pasar outro 
inverno de choivas para evitar 
arranxar as súas humidades e, 
claro, pois, estes son os 
problemas que vimos 
queixándonos habitualmente. 
Insisto, aínda facéndoo con toda a 
garantía  e as maiores garantías 
que queira.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. 
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Si. 
 
Bo, facer unha referencia, xa que 
son apelado polo concelleiro. O 
27 de abril, vostedes, todavía  
estaban no poder, que é cando a 
Dirección Xeral de Patrimonio 
comunica. E realmente é unha 
mágoa, efectivamente, o traspaso 
de poderes deficiente e a maneira 
na que nos tivemos que ir 
encontrando cos asuntos, e non 
foron informados de concelleiro  
a concelleiro, que é o que debería 
de ter pasado, nun traspaso de 
poderes sano. 
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Dende logo, si esto non o 
houbesen posto en coñecemento 
dunha maneira máis eficiente, ou 
simplemente, se no lo tiveran 
posto en coñecemento, as cousas 
hobuesen sido distintas. 
 
E bueno, simplemente, tamén, 
recollendo un comentario da 
concelleira Avia, da concelleira 
Veira, que estamos traballando 
efectivamente nunha modificación 
do PXOM, do catálogo, máis 
ampla, na que recollamos 
elementos pasados ou 
contemporáneos, que entendemos 
que son de valor patrimonial e 
tamén subsanemos erros atopados  
durante estes meses, e facer unha 
referencia a que este concello está 
moi implicado na protección do 
Patrimonio. Para mostra, que 
outro día levamos xa á Xunta de 
Goberno a caducidade da licenza 
de demolición do edificio Citroën, 
como edificio industrial de grande 
valor patrimonial e que esperamos 
poder recuperar no catálogo desta 
cidade. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
 
Si os voceiros queren utilizar unha 
segunda quenda, señora Veira? 
Señora Neira? Señor Fernández 
Prado? 

Desde logo, se isto non o puxese 
en coñecemento dunha maneira 
máis eficiente, ou simplemente, se 
non o tivese posto en 
coñecemento, as cousas serian 
distintas. 
 
E bo, simplemente, tamén, 
recollendo un comentario da 
concelleira Avia, da concelleira 
Veira, que estamos traballando 
efectivamente nunha modificación 
do PXOM, do catálogo, máis 
ampla, na que recollamos 
elementos pasados ou 
contemporáneos, que entendemos 
que son de valor patrimonial e 
tamén subsanemos erros atopados  
durante estes meses, e facer unha 
referencia a que este concello está 
moi implicado na protección do 
Patrimonio. Para mostra, que 
outro día levamos xa á Xunta de 
Goberno a caducidade da licenza 
de demolición do edificio Citroën, 
como edificio industrial de grande 
valor patrimonial e que 
esperamos poder recuperar no 
catálogo desta cidade. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Varela. 
 
Si os voceiros queren utilizar 
unha segunda quenda, señora 
Veira? Señora Neira? Señor 
Fernández Prado? 
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Señor Fernández Prado 
 
Sí. 
 
Solamente, señor Varela. Este es 
un expediente de licencia. Hay 
cientos de expedientes de licencia.  
 
En fin, si cree que en un traspaso 
de poderes hay que explicar 
cientos de expedientes de 
licencia… Creo que no es  ese el 
sentido de un traspaso de poderes. 
 
Se dio, todos los que estaban en 
un informe, perfectamente 
detallado; todos los que estaban 
en tramitación, de los de 
planeamiento, de los de licencias.  
Comprenderá que para licencias, 
de cambiar una fachada no vamos 
a hacer el expediente. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bueno. 
 
Parece que estamos en plenos 
distintos. Este non é un expediente 
de licenzas é un expediente de 
planeamento. Entonces… e este 
expediente de planeamento 
precisamente non estaba nese 
listado. Entonces bueno, eu 

Señor Fernández Prado 
 
Si. 
 
Soamente, señor Varela. Este é un 
expediente de licenza. Hai centos 
de expedientes de licenza.  
 
En fin, se cre que nun traspaso de 
poderes hai que explicar centos 
de expedientes de licenza… Creo 
que non é ese o sentido dun 
traspaso de poderes. 
 
Deuse, todos os que estaban nun 
informe, perfectamente detallado; 
todos os que estaban en 
tramitación, dos  de planificación, 
dos de licenzas.  Comprenderá 
que  para licenzas, de cambiar 
unha fachada non imos facer o 
expediente. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Señor Varela. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bo 
 
Parece que estamos en plenos 
distintos. Este non é un expediente 
de licenzas é un expediente de 
planificación. Entonces… e este 
expediente de planificación 
precisamente non estaba nese 
listado. Entón bo, eu pediría algo 
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pediría algo de cautela y 
honestidade nas declaracións. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. Procedemos á 
votación deste asunto 5: 
documento denominado 
corrección de erro material na 
ficha de catálogo 05.18 Rúa 
Uruguay, 2-5 do PXOM de 2013 
da Coruña. Marzo 2016. 
 
Votación del asunto número 5 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación el asunto 
número 5, reflejado en el Orden 
del Día produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 

de cautela e honestidade nas 
declaracións. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas. Procedemos á 
votación deste asunto 5: 
documento denominado 
corrección de erro material na 
ficha de catálogo 05.18 Rúa 
Uruguay, 2-5 do PXOM de 2013 
da Coruña. Marzo 2016. 
 
Votación do asunto número 5 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación o asunto 
número 5, reflectido na Orde do 
Día producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
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voto). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Pois queda aprobado por 
unanimidade. 
 

Acuerdo 
 
PRIMERO.- Aprobar el 
documento redactado por el 
Departamento de Planeamiento 
denominado “CORRECCIÓN DE 
ERROR MATERIAL EN La 
FICHA DE CATÁLOGO 05.018 
Calle Uruguay, 2 - 5, DEL PGOM 
DE 2013 DE A CORUÑA. 
MARZO 2016”, que contiene la 
propuesta de corrección de error 
material detectado en la ficha en 
el sentido señalado en la 
Resolución emitida por la 
Dirección General de Patrimonio 
Cultural de fecha 27 de abril del 
2015. 
 
SEGUNDO.- Remitir el 
documento aprobado a la 
Consellería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, a los 
efectos de que sea definitivamente 
aprobado por esta. 
 
 
TERCERO.- Comunicar a la 
Dirección General de Patrimonio 

voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Pois queda aprobado por 
unanimidade. 
 

Acordo 
 

PRIMEIRO.- Aprobar o 
documento redactado polo 
Departamento de Planeamiento 
denominado “CORRECCIÓN DE 
ERRO MATERIAL NA FICHA DE 
CATÁLOGO 05.018 Rúa 
Uruguay, 2 – 5, DO PXOM DE 
2013 DA CORUÑA. MARZO 
2016”, que contén a proposta de 
corrección de erro material 
detectado na ficha no sentido 
sinalado na Resolución emitida 
pola Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural de data 27 
de abril do 2015. 
 
 
SEGUNDO.- Achegar o 
documento aprobado á 
Consellería de Medio Ambiente e 
Ordenación do Territorio, aos 
efectos de que sexa 
definitivamente aprobado por 
esta. 
 
TERCEIRO.- Comunicar á  
Dirección Xeral de Patrimonio da 
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de la Xunta de Galicia, al Servicio 
de Licencias y Disciplina y resto 
de servicios municipales 
relacionados con el asunto la 
adopción del presente acuerdo 
 

Intervenciones 
 

Señor Secretario General 
 
II –CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN. 
 
 
1º.-Toma de  conocimiento. 
 
78 – Toma de  conocimiento.  
 
-De las resoluciones de la Junta de 
Gobierno Local, desde la número 
tres mil novecientos uno (3.901), 
de treinta de marzo de dos mil 
dieciséis, a la número cinco mil 
cuatrocientos (5.400), de 
veintisiete de abril de dos mil 
dieciséis. 
 
-Y de los decretos de la Alcaldía, 
desde el número mil quinientos 
uno (1.501), de treinta y uno de 
marzo de dos mil dieciséis, al 
número dos mil cien (2.100), de 
veintiocho de abril de dos mil 
dieciséis. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 

Xunta de Galicia, ao Servizo de 
Licenzas e Disciplina e resto de 
servizos municipais relacionados 
co asunto a adopción do presente 
acordo. 
 

Intervencións 
 

Señor Secretario Xeral 
 
II –CONTROL E 
SEGUIMEMTO DA XESTIÓN 
 
 
 
1º.-Toma de coñecemento. 
 
78 – Toma de coñecemento.  
 
-Das resolucións da Xunta de 
Goberno Local, desde a número 
tres mil novecentos un (3.901), de 
trinta de marzo de dous mil 
dezaseis, á número cinco mil 
catrocentos (5.400), de vinte e 
sete de abril de dous mil dezaseis. 
 
 
-E dos decretos da Alcaldía, 
desde o número mil cincocentos 
un (1.501), de trinta e un de 
marzo de dous mil dezaseis, ao 
número dous mil cen (2.100), de 
vinte e oito de abril de dous mil 
dezaseis. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
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Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
2º.- Mociones. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Pasamos, pois, á parte de control 
de xestión. Control e Seguemento 
da Xestión. Comezando polas 
mocións.  
 
En primeiro lugar. Moción do 
Bloque Nacionalista Galego, 
sobre recoñecemento das 
federacións deportivas galegas en 
competicións de ámbito estatal ou 
internacional. 
 
Bueno, previamente como 
facemos habitualmente, vamos a 
proceder a votar a urxencia de 
todas as mocións presentadas, que 
son un total de 11. 
 
Votación de la urgencia de todas 
las mociones presentadas por los 
distintos Grupos Municipales. 
 
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 

Moi ben. 
 
Moitas grazas. 
 
2º.- Mocións 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pasamos, pois, á parte de control 
de xestión. Control e Seguemento 
da Xestión. Comezando polas 
mocións. 
 
 En primeiro lugar. Moción do 
Bloque Nacionalista Galego, 
sobre recoñecemento das 
federacións deportivas galegas en 
competicións de ámbito estatal ou 
internacional. 
 
Bo, previamente como facemos 
habitualmente, imos proceder a 
votar a urxencia de todas as 
mocións presentadas, que son un 
total de 11. 
 
Votación da urxencia de todas as 
mocións presentadas polos 
distintos Grupos Municipais. 
 
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 
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de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Perfecto. 
 
Ahora si. Ten a palabra dona Avia 
Veira para ler a parte dispositiva 
da moción. 
 
Mociones del Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
 
Primera.- Moción sobre el 
reconocimiento de las 
federaciones  deportivas 
gallegas en competiciones de 
ámbito estatal o internacional. 
 

Intervenciones 
 
Señora Veira González 
 
O Grupo Municipal do BNG, 

de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (10 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 
 
Perfecto. 
 
Agora si. Ten a palabra dona 
Avia Veira para ler a parte 
dispositiva da moción. 
 
Mocións do Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
 
Primeira.- Moción sobre o 
recoñecemento das federacións  
deportivas galegas en 
competicións de ámbito estatal 
ou internacional. 
 

Intervencións 
 
Señora Veira González 
 
O Grupo Municipal do BNG, 
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solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción dos 
seguintes acordos: 
 
1.Que o Pleno do Concello da 
Coruña inste ao Goberno do 
Estado a: 
 
-Permitir e realizar as actuacións 
precisas para que as seleccións 
deportivas galegas reciban 
recoñecemento internacional a 
través da súa integración nas 
competicións internacionais que 
as administracións deportivas 
galegas consideren oportunas.  
 
-Acometer as modificacións 
normativas necesarias para 
permitir ás seleccións deportivas 
galegas competir 
internacionalmente.  
 
2.Que o Pleno do Concello da 
Coruña demande á Xunta de 
Galiza que apoie e facilite a 
posibilidade de que as federacións 
galegas de deporte se integren 
directamente nas entidades 
internacionais competentes e 
adopte as actuacións necesarias 
para que as seleccións nacionais 
galegas das diferentes 
modalidades deportivas reciban 
respaldo internacional. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 

solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción dos 
seguintes acordos: 
 
1.Que o Pleno do Concello da 
Coruña inste ao Goberno do 
Estado a: 
 
-Permitir e realizar as actuacións 
precisas para que as seleccións 
deportivas galegas reciban 
recoñecemento internacional a 
través da súa integración nas 
competicións internacionais que 
as administracións deportivas 
galegas consideren oportunas.  
 
-Acometer as modificacións 
normativas necesarias para 
permitir ás seleccións deportivas 
galegas competir 
internacionalmente.  
 
2.Que o Pleno do Concello da 
Coruña demande á Xunta que 
apoie e facilite a posibilidade de 
que as federacións galegas de 
deporte se integren directamente 
nas entidades internacionais 
competentes e adopte as 
actuacións necesarias para que as 
seleccións nacionais galegas das 
diferentes modalidades deportivas 
reciban respaldo internacional. 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
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Moitas grazas, dona Avia Veira. 
 
Ten a palabra para a defensa da 
moción. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois, esta moción, como 
saberán moitas e moitos de 
vostedes, ven a conto de que o 
vindeiro venres 20 de maio, 
despois de 7 anos desde o último 
enfrentamento, partido, disputado 
o 27 de decembro  de 2008 no 
Estadio de Riazor, Galiza 
recupera a súa selección de fútbol. 
 
 
O pleno desenvolvemento do 
deporte galego fai necesario que 
os equipos deportivos galegos, en 
representación das diferentes 
federacións deportivas galegas, 
poidan intervir e competir no 
plano estatal e internacional, 
como xa fan as representacións 
deportivas doutras nacións 
europeas. 
 
A prohibición da presenza 
internacional das seleccións 
deportivas do noso país, carece de 
base constitucional algunha. É 
simplemente o resultado dun 
esquema político centralista de 
dubidoso encaixe, coa 
competencia exclusiva, asumida 
por Galiza, en  materia de 
promoción e adecuada utilización 
do lecer. Un artigo pertecente ao 

Moitas grazas, dona Avia Veira. 
 
Ten a palabra para a defensa da 
moción. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. Pois, esta moción, como 
saberán moitas e moitos de 
vostedes, ven a conto de que o 
vindeiro venres 20 de maio, 
despois de 7 anos desde o último 
enfrentamento, partido, disputado 
o 27 de decembro  de 2008 no 
Estadio de Riazor, Galicia 
recupera a súa selección de 
fútbol. 
 
O pleno desenvolvemento do 
deporte galego fai necesario que 
os equipos deportivos galegos, en 
representación das diferentes 
federacións deportivas galegas, 
poidan intervir e competir no 
plano estatal e internacional, 
como xa fan as representacións 
deportivas doutras nacións 
europeas. 
 
A prohibición da presenza 
internacional das seleccións 
deportivas do noso país, carece 
de base constitucional algunha. É 
simplemente o resultado dun 
esquema político centralista de 
dubidoso encaixe, coa 
competencia exclusiva, asumida 
por Galicia, en materia  de 
promoción e adecuada utilización 
do lecer. Un artigo pertecente ao 
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Estatuto de Autonomía de Galiza. 
 
 
Doutra banda, a exclusividade 
reclamada polo Estado, en materia 
de presenza, organización de 
competicións deportivas 
internacionais, non pode 
ampararse na competencia estatal 
en materia de relacións 
internacionais, dado que esta se 
circunscribe estrictamente ao ius 
legationis, é dicir, á 
representación diplomática 
consular e ao ius tractatum, é 
dicir, ao poder de obrigar 
internacionalmente ao Estado a 
través de tratados ou convenios 
internacionais. Nós entendemos 
que ningunha destas potestades é 
invadida, se a selección galega 
participa en representación da 
correspondente federación 
deportiva, en competicións de 
ámbito estatal ou internacional. 
 
Ademais, a presenza dunha única 
selección deportiva por cada 
Estado, non é unha norma 
obrigatoria de nivel internacional. 
Ao contrario; moitos estados da 
Unión Europea, pois, teñen 
distintas seleccións nacionais en 
consonancia co seu carácter 
plurinacional. Entendemos que 
este recoñecemento, ademais, 
pois, sería un avance no 
recoñecemento do Estado Español 
como Estado plurinacional.  
 

Estatuto de Autonomía de 
Galicia. 
 
Doutra banda, a exclusividade 
reclamada polo Estado, en 
materia de presenza, 
organización de competicións 
deportivas internacionais, non 
pode ampararse na competencia 
estatal en materia de relacións 
internacionais, dado que esta 
circunscríbese estritamente ao ius 
legationis, é dicir, á 
representación diplomática 
consular e ao ius tractatum, é 
dicir, ao poder de obrigar 
internacionalmente ao Estado a 
través de tratados ou convenios 
internacionais. Nós entendemos 
que ningunha destas potestades é 
invadida, se a selección galega 
participa en representación da 
correspondente federación 
deportiva, en competicións de 
ámbito estatal o internacional. 
 
Ademais, a presenza dunha única 
selección deportiva por cada 
Estado, non é unha norma 
obrigatoria de nivel 
internacional. Ao contrario; 
moitos estados da Unión 
Europea, pois, teñen distintas 
seleccións nacionais en 
consonancia co seu carácter 
plurinacional. Entendemos que 
este recoñecemento, ademais, 
pois, sería un avance no 
recoñecemento do Estado 
Español como Estado 
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Ademais, hai sentenzas do 
Tribunal Constitucional sobre o 
recurso presentado no seu 
momento polo Goberno do 
Estado, pois, que abre unha 
posibilidade legal, de que as 
federacións galegas representen 
ao deporte galego en todos os 
ámbitos. 
 
Nós entendemos que é algo 
importante para o 
desenvolvemento profesional de 
moitas deportistas galegas e de 
moitos deportistas galegos. E 
trátese de darlle normalidade ao 
mundo do deporte e darlle 
representación ao noso país, 
tamén, no mundo do deporte. Non 
se entende, a verdade, é  que a 
Administración Central sempre se 
mantivese, desde unha posición 
contraria a estas federacións 
deportivas galegas, que ademais 
teñen o seu seguimento. 
 
E, bueno, como digo, se puxo en 
práctica noutros estados. Non hai 
nada alegal que impida a súa 
presenza e dado o que é A 
Coruña, a cidade que acolle o 
vindeiro partido da selección 
galega, pois, estaría ben que nos 
pronunciásemos favorablemente a 
este respecto.  
 
Nada máis. 
 

plurinacional. 
 
Ademais, hai sentenzas do 
Tribunal Constitucional sobre o 
recurso presentado no seu 
momento polo Goberno do 
Estado, pois, que abre unha 
posibilidade legal, de que as 
federacións galegas representen 
ao deporte galego en todos os 
ámbitos. 
 
Nós entendemos que é algo 
importante para o 
desenvolvemento profesional de 
moitas deportistas galegas e de 
moitos deportistas galegos. E 
trátase de darlle normalidade ao 
mundo do deporte e darlle 
representación ao noso país, 
tamén, no mundo do deporte. Non 
se entende, a verdade, é que a 
Administración Central sempre se 
mantivese, desde unha posición 
contraria a estas federacións 
deportivas galegas, que ademais 
teñen o seu seguimento. 
 
E, bo, como digo, se puxo en 
práctica noutros estados. Non hai 
nada alegal que impida a súa 
presenza e dado o que é A 
Coruña, a cidade que acolle o 
vindeiro partido da selección 
galega, pois, estaría ben que nos 
pronunciásemos favorablemente a 
este respecto.  
 
Nada máis. 
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Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Gracias, señor alcalde. 
 
Sen prexuízo de disfrutar como 
disfrutamos os socialistas dos 
partidos en que participan as 
seleccións  autonómicas galegas, 
como o que disputará o próximo 
día 20 a selección de fútbol que 
dirixe Frank e Mitchell e no que 
estaremos presentes, é evidente 
que o punto de partida da moción 
presentada por o BNG, nunha 
prespectiva marcadamente 
nacionalista, como non podía ser 
doutro xeito, non pode ser 
asumido polo Partido Socialista. 
 
A proposta non busca mellorar o 
deporte, senón obxectivos 
puramente políticos.  O debate 
non radica na existencia das 
seleccións autonómicas, porque  a 
realidade constata a súa 
existencia. O problema 
plantexado, desde o ámbito 
nacionalista, reside en determinar 
en que tipo de competicións 
internacionais poden participar 
esas seleccións autonómicas. 
 
Na actualidade, o deporte 

Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Sen prexuízo de gozar como 
gozamos os socialistas dos 
partidos en que participan as 
seleccións  autonómicas galegas, 
como o que disputará o próximo 
día 20 a selección de fútbol que 
dirixe Frank e Mitchell e no que 
estaremos presentes, é evidente 
que o punto de partida da moción 
presentada por o BNG, nunha 
prespectiva marcadamente nacio-
nalista, como non podía ser 
doutro xeito, non pode ser 
asumido polo Partido Socialista. 
 
A proposta non busca mellorar o 
deporte, senón obxectivos 
puramente políticos.  O debate 
non radica na existencia das 
seleccións autonómicas, porque  a 
realidade constata a súa 
existencia. O problema 
plantexado, desde o ámbito 
nacionalista, reside en determinar 
en que tipo de competicións 
internacionais poden participar 
esas seleccións autonómicas. 
 
Na actualidade, o deporte 
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converteuse nunha actividade 
social con gran capacidade de  
mobilización e convocatoria. Feito 
ao que sin dúbida contribuía a 
extraordinaria difusión que dos 
acontecementos deportivos fan os 
medios de comunicación. 
 
 
O deporte é un verdadeiro 
escaparate para os estados, un 
ámbito que concede visibilidade 
aos entes territoriais e que lles fai 
sentirse presentes no concerto 
internacional. 
 
Por isto non é de estrañar que as 
comunidades autónomas, como 
entes territoriais que son, 
reclamen a súa presenza no 
devandito ámbito, a través de 
seleccións  que a representen en 
competicións oficiais de carácter 
internacional. O que non implica, 
necesariamente, que a súa 
pretensión sexa axustada ao 
dereito. 
 
O deporte constitúe unha materia, 
sobre a que inciden varios títulos 
competenciais da nosa 
constitución. A faceta competitiva 
de ámbito estatal internacional 
que é inherente ao deporte, 
xustifica a actuación do Estado. 
 
As forzas nacionalistas viñeron 
suscitando abrir a porta, a que 
seleccións deportivas de ámbito 
autonómico poidan participar en 

converteuse nunha actividade 
social con gran capacidade de 
mobilización e convocatoria. 
Feito ao que sen dúbida 
contribuía a extraordinaria 
difusión que dos acontecementos 
deportivos fan os medios de 
comunicación. 
 
O deporte é un verdadeiro 
escaparate para os estados, un 
ámbito que concede visibilidade 
aos entes territoriais e que lles fai 
sentirse presentes no concerto 
internacional. 
 
Por isto non é de estrañar que as 
comunidades autónomas, como 
entes territoriais que son, 
reclamen a súa presenza no 
devandito ámbito, a través de 
seleccións  que a representen en 
competicións oficiais de carácter 
internacional. O que non implica, 
necesariamente, que a súa 
pretensión sexa axustada ao 
dereito. 
 
O deporte constitúe unha materia, 
sobre a que inciden varios títulos 
competenciais da nosa 
constitución. A faceta competitiva 
de ámbito estatal internacional 
que é inherente ao deporte, 
xustifica a actuación do Estado. 
 
As forzas nacionalistas viñeron 
suscitando abrir a porta, a que 
seleccións deportivas de ámbito 
autonómico poidan participar en 
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competecións oficiais 
internacionais.  
 
O País Vasco e Cataluña 
intentaron impulsalo mediante 
lexislacións autonómicas, o que 
deu lugar a sentenzas do Tribunal 
Constitucional que delimitan o 
debate. 
 
Na súa sentanza sobre a lei do 
País Vasco, o Tribunal 
Constitucional conclúe que as 
seleccións autonómicas poderán 
participar en competicións 
deportivas internacionais oficiais, 
sempre que nesas modalidades 
non exista representación estatal. 
 
E no caso catalán, o Tribunal 
Constitucional avalou as 
seleccións autonómicas, a 
condición de que participen 
oficialmente a nivel internacional 
naqueles deportes que, nos que 
non exista unha selección estatal e 
que non impidan ao Goberno 
Estatal as funcións de 
coordinación e representación, 
fóra das nosas fronteiras. 
 
O Partido Socialista ven mantendo 
que, aínda que é certo que o 
deporte de competencia 
autonómica pon límite para o 
exercicio destas competencias, é o 
territorio propio que se se excede 
é ineludible a participación do 
Estado, de acordo con alcance da 
competencia sobre relacións 

competecións oficiais 
internacionais.  
 
O País Vasco e Cataluña tentaron 
impulsalo mediante lexislacións 
autonómicas, o que deu lugar a 
sentenzas do Tribunal 
Constitucional que delimitan o 
debate. 
 
Na súa sentanza sobre a lei do 
País Vasco, o Tribunal 
Constitucional conclúe que as 
seleccións autonómicas poderán 
participar en competicións 
deportivas internacionais oficiais, 
sempre que nesas modalidades 
non exista representación estatal. 
 
E no caso catalán, o Tribunal 
Constitucional avalou as 
seleccións autonómicas, a 
condición de que participen 
oficialmente a nivel internacional 
naqueles deportes que, nos que 
non exista unha selección estatal 
e que non impidan ao Goberno 
Estatal as funcións de 
coordinación e representación, 
fóra das nosas fronteiras. 
 
O Partido Socialista ven 
mantendo que aínda que é certo 
que o deporte de competencia 
autonómica pon límite para o 
exercicio destas competencias, é o 
territorio propio que se se excede 
é ineludible a participación do 
Estado, de acordo con alcance da 
competencia sobre relacións 
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internacionais que se recolle no 
artigo 149-1, punto 3) da 
Constitución Española. 
 
O obxectivo do Partido Socialista 
é establecer un marco de diálogo 
en materia deportiva, que permita 
desenvolver o papel das 
seleccións autonómicas, así como 
que se cumpra a normativa actual. 
 
 
A unidade é a mellor vantaxe 
competitiva que España pode 
presentar a nivel internacional. 
Grazas a deportistas de todas as 
Comunidades, tamén de Galicia, 
do País Vasco e de Cataluña, 
España é coñecida e valorada no 
extranxeiro. 
 
Convén resaltar que España pasou 
a representar unha potencia 
deportiva en moitos campos, o 
que difícilmente podería manter 
coa proliferación de seleccións 
autonómicas independentes. Así 
tamén o entenden estados federais 
como os Estados Unidos e a (…) 
Alemania.  
 
 
Por estes motivos non apoiaremos 
a moción. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena 

internacionais que se recolle no 
artigo 149-1, punto 3) da 
Constitución Española. 
 
O obxectivo do Partido Socialista 
é establecer un marco de diálogo 
en materia deportiva, que permita 
desenvolver o papel das 
seleccións autonómicas, así como 
que se cumpra a normativa 
actual. 
 
A unidade é a mellor vantaxe 
competitiva que España pode 
presentar a nivel internacional. 
Grazas a deportistas de todas as 
Comunidades, tamén de Galicia, 
do País Vasco e de Cataluña, 
España é coñecida e valorada no 
extranxeiro. 
 
Convén resaltar que España 
pasou a representar unha 
potencia deportiva en moitos 
campos, o que dificilmente 
podería manter coa proliferación 
de seleccións autonómicas 
independentes. Así tamén o 
entenden estados federais como 
os Estados Unidos e a (…) 
Alemaña.  
 
Por estes motivos non apoiaremos 
a moción. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena 
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Polo Grupo Popular, señor 
Mourelo.  
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Bueno. ¡En fin! Esta moción, 
prácticamente el contenido o el 
sentido de la moción, lo ha 
explicado mi compañero de 
bancada socialista. 
 
Sinceramente, habría que ver, un 
poco, en qué estado está la 
Selección Gallega de Fútbol, 
porque parece que no existe, pero 
en realidad, sí se están haciendo 
cosas. Otra cosa  es, que usted, 
por un afán, no sé…, igual es la 
proximidad del partido el día 20, 
pues, se ha acordado de esto. 
 
 
Aparte de normas constitu-
cionales que, bueno, usted utiliza 
o hace mención, cuando le 
interesa, porque usted jura por 
imperativo legal, cosa que, por 
otra cosa, conviene recordar. 
Tanto alardear de la selección 
española de fútbol, como la 
UEFA, como la FIFA (…) 
reconocido y establecido 
plenamente, cuáles son las 
competiciones y en qué se basan 
sus reglamentos, etcétera, etcétera, 
así como la representación, en 
cualquier caso, de las regiones 
acogidas a la UEFA… Prueba de 

Polo Grupo Popular, señor 
Mourelo. 
 
Señor Mourelo Barreiro 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Bo. En fin! Esta moción, 
practicamente o contido ou o 
sentido da moción, explicouno o 
meu compañeiro de bancada 
socialista. 
 
Sinceramente, habería que ver, un 
pouco, en que estado está a 
Selección Galega de Fútbol, 
porque parece que non existe, 
pero en realidade, si se están 
facendo cousas. Outra cousa  é, 
que vostede, por un afán, non 
sei…, igual é a proximidade do 
partido o día 20, pois, acordouse 
disto. 
 
Á parte de normas constitu-
cionales que, bo, vostede utiliza 
ou fai mención, cando lle 
interesa, porque vostede xura por 
imperativo legal, cousa que, por 
outra cousa, convén lembrar. 
Tanto alardear da selección 
española de fútbol, como a 
UEFA, como a FIFA (…) 
recoñecido e establecido 
plenamente, cales son as 
competicións e en que se basean 
os seus regulamentos, etcétera, 
etcétera, así como a 
representación, en calquera caso, 
das rexións acollidas á UEFA… 
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ello, por ejemplo, sería el 
campeonato de la copa de 
regiones de la UEFA que 
sustituiría  la copa de la  UEFA 
amateur, que desde el año 97-98 
se viene celebrando y usted sabe 
que, por ejemplo, 2010 o supongo 
que sabrán... En todo caso apunte 
el dato. En Portonovo, la 
Selección Gallega se presentó 
ganadora de este Campeonato de 
Copas Regionales de la UEFA, 
por 2-1, frente a Andalucía.  
 
Hay que decir, en cualquier caso, 
que es cierto. Estos jugadores 
nunca… Una de las condiciones 
para participar es que nunca hayan 
tenido contrato profesional. Y en 
cuanto a selecciones gallegas, de 
(actividades…) tanto, por 
ejemplo, en este campeonato de la 
Copa de Regiones de la UEFA 
que es, digamos, una de las más 
representativas. En los años pares 
hay fase estatal y en los años 
impares está la fase europea.  
 
Y en categorías inferiores, 
también conviene recordar que las 
competiciones oficiales de la Real 
Federación Española de Fútbol, sí 
aparece y sí participa la Selección 
Gallega de Fútbol. 
 
En cualquier caso, le reitero o le 
recuerdo, que no conviene 
mezclar política con deportes, 
pero si usted quiere hacerlo, pues, 
sería bueno, en cualquier caso, 

Proba diso, por exemplo, sería o 
campionato da copa de rexións da 
UEFA que substituiría  a copa da  
UEFA amateur, que desde o ano 
97-98 vense celebrando e vostede 
sabe que, por exemplo, 2010 ou 
supoño que saberán… En todo 
caso apunte o dato. En 
Portonovo, a Selección Galega 
presentouse gañadora deste 
Campionato de Copas Rexionais 
da UEFA, por 2-1, fronte a 
Andalucía.  
 
Hai que dicir, en calquera caso, 
que é certo. Estes xogadores 
nunca… Unha das condicións 
para participar é que nunca 
tivesen contrato profesional. E en 
canto a seleccións galegas, de 
(actividades…), tanto, por 
exemplo, neste campionato da 
Copa de Rexións da UEFA que é, 
digamos, unha das máis 
representativas. Nos anos pares 
hai fase estatal e nos anos 
impares está a fase europea.  
 
E en categorías inferiores, tamén 
convén lembrar que as 
competicións oficiais da Real 
Federación Española de Fútbol, 
si aparece e si participa a 
Selección Galega de Fútbol. 
 
En calquera caso, reitérolle ou lle 
lembro, que non convén mesturar 
política con deportes, pero se 
vostede quere facelo, pois, sería 
bo, en calquera caso, pois, un 
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pues, un poco, analizarlo. Decir 
las cosas claras.  
 
Usted lo que desearía, ya no es ver 
un partido, por ejemplo, entre la 
selección gallega y la española, 
que eso, para usted, sería un 
culmen. ¡Vamos! Lo que usted 
desearía es la selección gallega 
suprimiendo la española. Dígalo 
claramente. Conviene no ser, en 
todo caso, tacaño o ocultar las 
ideas principales de cuál es su 
contenido y la promoción de su 
moción o el contenido y el 
objetivo de su  moción, puesto 
que incluso, en el año 2008, en la 
última vez que ha estado aquí, la 
selección gallega de fútbol, todas 
las crónicas (…) que aparte de 
espectáculo deportivo, sin más, lo 
que tenía era un claro carácter 
nacionalista de formación o 
sentimiento de exaltación del 
nacionalismo. 
 
Mire, el deporte es un 
sentimiento, es más que un 
sentimiento.  Es también un (…) 
de representación. Otros estados 
que ustedes dicen que están 
formados sería el Reino Unido, 
pero que no es el caso, no por 
historia sólo, sino por lo que está 
pasando en España.  
 
Y, últimamente, simplemente para 
terminar, una aclaración, puesto 
que veo que escribe Galiza en 
todos los sitios. Estatuto de 

pouco, analízalo. Dicir as cousas 
claras.  
 
Vostede o que desexaría, xa non é 
ver un partido, por exemplo, entre 
a selección galega e a española, 
que iso, para vostede, sería un 
culmen. Imos! O que vostede 
desexaría é a selección galega 
suprimindo a española. Dígao 
claramente. Convén non ser, en 
todo caso, rañas ou ocultar as 
ideas principais de cal é o seu 
contido e a promoción da súa 
moción ou o contido e o obxectivo 
da  súa moción, posto que mesmo, 
no ano 2008, na última vez que 
estivo aquí, a selección galega de 
fútbol, todas as crónicas (…) que 
á parte de espectáculo deportivo, 
sen máis, o que tiña era un claro 
carácter nacionalista de 
formación ou sentimento de 
exaltación do nacionalismo. 
 
 
Mire, o deporte é un sentimento, é 
máis que un sentimento.  É tamén 
un (…) de representación. Outros 
estados que vostedes din que 
están formados sería o Reino 
Unido, pero que non é o caso, non 
por historia só, senón polo que 
está a pasar en España. 
 
 
E, ultimamente, simplemente para 
terminar, unha aclaración, posto 
que vexo que escribe Galiza en 
todos os sitios. Estatuto de 
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Autonomía de Galiza. Yo le 
vuelvo a reiterar, la Real 
Academia Gallega utiliza el 
término Galicia para la escrita y, 
Galiza, oralmente se puede 
utilizar también, pero la forma 
escrita, solo Galicia. Con lo cual, 
pues, bueno, mire, vamos a votar 
que no, porque en el culmen de 
despropósitos, pues, si sumamos 
uno tras otro, son muchos. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Mourelo. 
 
Polo Grupo da Marea Atlántica, 
señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Mentiría se dixera que entendo 
algo do que se dixo nas dúas 
intervencións precedentes, a 
verdade. 
 
Nós, o noso voto vai ser 
favorable. Efectivamente, tal e 
como dixo a señora Veira, hai un 
soporte legal, plurinacional 
noutros países. Hay fórmulas e 
precedentes; entendemos esa 
preocupación, existe unha 
demanda social, un imaxinario, 
unha selección collida. 
Posiblemente non é un asunto 
prioritario, pero si que ten 
componentes simbólicos. Nós xa 

Autonomía de Galiza. Eu vólvolle  
reiterar, a Real Academia Galega 
utiliza o termo Galicia para a 
escrita e, Galiza, oralmente 
pódese utilizar tamén, pero a 
forma escrita, só Galicia. Co cal, 
pois, bo, mire, imos votar que 
non, porque no culmen de 
despropósitos, pois, se sumamos 
un tras outro, son moitos. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Mourelo. 
 
Polo Grupo da Marea Atlántica, 
señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Mentiría se dixera que entendo 
algo do que se dixo nas dúas 
intervencións precedentes, a 
verdade. 
 
Nós, o noso voto vai ser 
favorable. Efectivamente, tal e 
como dixo a señora Veira, hai un 
soporte legal, plurinacional 
noutros países. Hai fórmulas e 
precedentes; entendemos esa 
preocupación, existe unha 
demanda social, un imaxinario, 
unha selección collida. 
Posiblemente non é un asunto 
prioritario, pero si que ten 
compoñentes simbólicos. Nós xa 
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nos pronunciamos noutras 
ocasións, a favor do dereito a 
decidir. Esta moción, dalgún 
xeito, é unha (…) que é unha parte 
do todo. E, xa postos a bromear, 
bromearemos sobre o día 20, no 
que nós non escollemos á 
selección rival, que é Venezuela, 
que non se dixo aquí, por certo. 
Non quero nin pensar o que 
ocurriría. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Sande. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la primera moción 
del Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la primera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 

pronunciámonos noutras 
ocasións, a favor do dereito a 
decidir. Esta moción, dalgún 
xeito, é unha (…) que é unha 
parte do todo. E, xa postos a 
chancear, chancearemos sobre o 
día 20, no que nós non escollemos 
á selección rival, que é Venezuela, 
que non se dixo aquí, por certo. 
Non quero nin pensar o que 
ocorrería. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Sande. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da primeira moción do 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Popular 
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(PP) (10 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 aprobada a moción. 
 

Acuerdo 
 
79 – Reconocimiento de las 
federaciones  deportivas 
gallegas en competiciones de 
ámbito estatal o internacional. 
 
1. Que el Pleno del Ayuntamiento 
de A Coruña inste al Gobierno del 
Estado a: 
 
-Permitir y realizar las actuaciones 
precisas para que las selecciones 
deportivas gallegas reciban 
reconocimiento internacional a 
través de su integración en las 
competiciones internacionales que 
las administraciones deportivas 
gallegas consideren oportunas.  
 
-Acometer las modificaciones 
normativas necesarias para 
permitir a las selecciones 

(PP) (10 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 aprobada a moción. 
 

Acordo 
 
79 – Recoñecemento das 
federacións deportivas galegas 
en competicións de ámbito estatal 
ou internacional. 
 
1. Que o Pleno do Concello da 
Coruña inste ao Goberno do 
Estado a: 
 
-Permitir e realizar as actuacións 
precisas para que as seleccións 
deportivas galegas reciban 
recoñecemento internacional a 
través da súa integración nas 
competicións internacionais que 
as administracións deportivas 
galegas consideren oportunas.  
 
-Acometer as modificacións 
normativas necesarias para 
permitir ás seleccións deportivas 
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deportivas gallegas competir 
internacionalmente.  
 
2. Que el Pleno del Ayuntamiento 
de A Coruña demande a la Xunta 
que apoye y facilite la posibilidad 
de que las federaciones gallegas 
de deporte se integren 
directamente en las entidades 
internacionales competentes y 
adopte las actuaciones necesarias 
para que las selecciones 
nacionales gallegas de las 
diferentes modalidades deportivas 
reciban respaldo internacional. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Segunda moción do Bloque 
Nacionalista Galego, sobre a 
Banda Municipal de Música. 
 
Ten a palabra a señora Veira para 
a lectura da parte dispositiva da 
moción. 
 
Segunda.- Moción  sobre la 
Banda Municipal de Música. 
 
Señora Veira González 
 
O Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego, solicita do 
Pleno da Corporación Municipal a 
adopción dos seguintes acordos: 
 
 
1. Manifestar o apoio unánime á 

galegas competir 
internacionalmente.  
 
2. Que o Pleno do Concello da 
Coruña demande á Xunta que 
apoie e facilite a posibilidade de 
que as federacións galegas de 
deporte se integren directamente 
nas entidades internacionais 
competentes e adopte as 
actuacións necesarias para que as 
seleccións nacionais galegas das 
diferentes modalidades deportivas 
reciban respaldo internacional. 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Segunda moción do Bloque 
Nacionalista Galego, sobre a 
Banda Municipal de Música. 
 
Ten a palabra a señora Veira 
para a lectura da parte 
dispositiva da moción. 
 
Segunda.- Moción  sobre a 
Banda Municipal de Música. 
 
Señora Veira González 
 
O Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego, solicita do 
Pleno da Corporación Municipal 
a adopción dos seguintes 
acordos: 
 
1. Manifestar o apoio unánime á 
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Banda Municipal de Música da 
Coruña por parte do conxunto da 
Corporación máis especialmente 
do Goberno Municipal. 
 
2. Instar ao Goberno Municipal: 
 
a. Que declare a Banda Municipal 
de Música como un servizo 
prioritario ou esencial, de acordo 
coa lexislación actual, e que 
proceda á contratación de persoal 
tendo en conta os especiais 
condicionantes que este servizo 
ten. 
 
b. Que volva incorporar a Banda 
Municipal de Música ás Festas de 
María Pita, tal e como se viña 
facendo até o ano pasado. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Ten a palabra para a defensa da 
moción. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
En primeiro lugar, dicirlle ao 
señor Mourelo, que o invito a ler 
as normas da Lingua Galega. 
Resulta que deu cunha filóloga 
que estudou uns cantos anos estas 
normas e recolle as dúas opcións 
de escribir Galicia ou Galiza. 
Outra cousa é que a Real 

Banda Municipal de Música da 
Coruña por parte do conxunto da 
Corporación máis especialmente 
do Goberno Municipal. 
 
2. Instar ao Goberno Municipal: 
 
a. Que declare a Banda 
Municipal de Música como un 
servizo prioritario ou esencial, de 
acordo coa lexislación actual, e 
que proceda á contratación de 
persoal tendo en conta os 
especiais condicionantes que este 
servizo ten. 
 
b. Que volva incorporar a Banda 
Municipal de Música ás Festas de 
María Pita, tal e como se viña 
facendo até o ano pasado. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Ten a palabra para a defensa da 
moción. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
En primeiro lugar, dicirlle ao 
señor Mourelo, que o convido a 
ler as normas da Lingua Galega. 
Resulta que deu cunha filóloga 
que estudou uns cantos anos estas 
normas e recolle as dúas opcións 
de escribir Galicia o Galiza. 
Outra cousa é que a Real 
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Academia decida para sí utilizar 
Galicia, pero leas, leas que están 
en internet. Descargueas que son 
gratis. Non pasa nada. 
 
En todo caso, sobre a Banda 
Municipal de Música, querería 
centrarme, porque ademáis, sei 
que hai representantes da Banda 
Municipal de Música,  aos que 
saudo desde aquí. Esta moción 
ven, ou trae causa dunha situación 
que leva arrastrando a Banda 
Municipal de Música durante 
unhos anos. O certo é que a Banda 
Municipal de Música da Coruña 
ten máis de medio século de 
historia e constitúe un dos 
servizos máis especiais do 
Concello da Coruña, polo seu 
valor cultural engadido, mais 
tamén, polas propias 
características canto os seus 
recursos humanos. 
 
A lexislación estatal que limita a 
contratación para as 
administracións públicas, xunto 
coas xubilacións que se 
produceron nos últimos anos, 
provocaron serias dificultades… 
 
A las diecisiete horas y 
cincuenta y siete minutos se 
ausentan del Salón de Sesiones 
el señor Lema Suárez y la 
señora Delso Carreira. 
 
… para que a Banda Municipal de 
Música puidese sacar adiante, coa 

Academia decida para si utilizar 
Galicia, pero leas, leas que están 
na internet. Descargueas que son 
gratis. Non pasa nada. 
 
En todo caso, sobre a Banda 
Municipal de Música, querería 
centrarme, porque ademáis, sei 
que hai representantes da Banda 
Municipal de Música, aos que 
saudo desde aquí. Esta moción 
ven, ou trae causa dunha 
situación que leva arrastrando a 
Banda Municipal de Música 
durante unhos anos. O certo é que 
a Banda Municipal de Música da 
Coruña ten máis de medio século 
de historia e constitúe un dos 
servizos máis especiais do 
Concello da Coruña, polo seu 
valor cultural engadido, mais 
tamén, polas propias 
características canto os seus 
recursos humanos. 
 
A lexislación estatal que limita a 
contratación para as 
administracións públicas, xunto 
coas xubilacións que se 
produceron nos últimos anos, 
provocaron serias dificultades… 
 
Ás dezasete horas e cincuenta e 
sete minutos auséntanse do 
Salón de Sesións o señor Lema 
Suárez e a señora Delso 
Carreira. 
 
… para que a Banda Municipal 
de Música puidese sacar adiante, 
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debida solvencia, as súas 
actuacións. 
 
Conven ter en conta, que o 
funcionariado da Banda 
Municipal de Música ten unha 
particularidade moi concreta. É 
que cada un dos músicos está 
especializado, logo de moitos 
anos de formación, nun 
instrumento moi concreto, polo 
que non pode encargarse doutro. 
Precisanse todos os instrumentos 
para poder afrontar coa máxima 
calidade os concertos 
programados. O certo é que nos 
últimos anos, procurouse unha 
solución parcial que actualmente 
está vixente. Trátase dun convenio 
coa Orquesta Sinfónica de Galiza. 
Un convenio que durante este ano, 
tardouse tanto en asinar, que a 
totalidade do crédito da aplicación 
orzamentaria, destinada ao 
remprazo do persoal para a banda, 
xa está esgotado. 
 
 
Ainda que, bueno, hoxe, puiden 
localizar unha resolución pola cal 
se lles dotaba con 2.000 euros 
máis, pero aínda así é, a todas 
luces, insuficiente.  Aínda que a 
colaboración entre ambas 
formacións instrumentais poida 
ter a súas ventaxes, non o 
negamos, o certo que é, que non 
se resolve axeitadamente o 
problema de recursos humanos, 
que este servizo tan particular 

coa debida solvencia, as súas 
actuacións. 
 
Conven ter en conta, que o 
funcionariado da Banda 
Municipal de Música ten unha 
particularidade moi concreta. É 
que cada uns dos músicos está 
especializado, logo de moitos 
anos de formación, nun 
instrumento moi concreto, polo 
que non pode encargarse doutro. 
Precisanse todos os instrumentos 
para poder afrontar coa máxima 
calidade os concertos 
programados. O certo é que nos 
últimos anos, procurouse unha 
solución parcial que actualmente 
está vixente. Trátase dun convenio 
coa Orquestra Sinfónica de 
Galicia. Un convenio que durante 
este ano, tardouse tanto en 
asinar, que a totalidade do 
crédito da aplicación 
orzamentaria, destinada ao 
remprazo do persoal para a 
banda, xa está esgotado. 
 
Ainda que, bo, hoxe, puiden 
localizar unha resolución pola cal 
se lles dotaba con 2.000 euros 
máis, pero aínda así é, de xeito 
evidente, insuficiente.  Aínda que 
a colaboración entre ambas as 
formacións instrumentais poida 
ter a súas vantaxes, non o 
negamos, o certo que é, que non 
se resolve axeitadamente o 
problema de recursos humanos, 
que este servizo tan particular 
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sufre. 
 
Así pois, entendemos que cómpre 
estudar outros mecanismos para 
poder contratar músicos, que 
permitan a contratación de persoal 
que se incorpore a Banda 
Municipal de Música, para poder 
completar esta formación y, 
bueno, poder optimizala. Temos 
40  persoas, 40 membros da 
Banda Municipal no noso cadro 
de persoal e eu creo que sería 
máis que desexable, poder 
optimizar este servizo. 
 
Cómpre tamén salientar, que 
recentemente a Xunta de Persoal 
do Concello da Coruña resolveu 
nunhas xuntanzas, solicitarlle ao 
Goberno Municipal a declaración 
de Banda Municipal de Música, 
como un servizo prioritario ou 
esencial e trátase de traer aquí, 
bueno, este debate e procurar este 
acordo. 
 
En canto ao seu valor cultural 
engadido, a Banda Municipal de 
Música ten un papel fundamental 
no acceso da cidadanía á cultura 
musical, achegandoa a moita 
diversidade de xente, máis, se 
cadra que a Orquesta Sinfónica de 
Galiza. 
 
É moi salientábel a versatilidade 
da nosa Banda Municipal, cun 
repertorio musical que vai desde 
obras centenarias até a estrea do 

sofre. 
 
Así pois, entendemos que cómpre 
estudar outros mecanismos para 
poder contratar músicos, que 
permitan a contratación de 
persoal que se incorpore a Banda 
Municipal de Música, para poder 
completar esta formación e, bo, 
poder optimizala. Temos 40  
persoas, 40 membros da Banda 
Municipal no noso cadro de 
persoal e eu creo que sería máis 
que desexable, poder optimizar 
este servizo. 
 
Cómpre tamén salientar, que 
recentemente a Xunta de Persoal 
do Concello da Coruña resolveu 
nunhas xuntanzas, solicitarlle ao 
Goberno Municipal a declaración 
de Banda Municipal de Música, 
como un servizo prioritario ou 
esencial e trátase de traer aquí, 
bo, este debate e procurar este 
acordo. 
 
En canto ao seu valor cultural 
engadido, a Banda Municipal de 
Música ten un papel fundamental 
no acceso da cidadanía á cultura 
musical, achegandoa a moita 
diversidade de xente, máis, se 
cadra que a Orquestra Sinfónica 
de Galicia. 
 
É moi salientábel a versatilidade 
da nosa Banda Municipal, cun 
repertorio musical que vai desde 
obras centenarias até a estrea do 
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novo repertorio. 
 
E ademais, precisamente por 
isto,… 
 
A las dieciocho horas entra en el 
Salón de Sesiones la señora 
Delso Carreira. 
 
… polo que o valor cultural 
engadido que ten esta banda, 
conviría devolvela ao espazo das 
Festas de María Pita e que 
recupere o seu espazo perdido 
durante o ano pasado, que non 
puido estar e as coruñesas e 
coruñeses non puideron disfrutar 
dela durante as súas festas. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Ferreiro. 
 
Señor Ferreriro Seoane 
 
¿Que hay? 
 
Buenas tardes. 
 
Saludo a los compañeros y 
compañeras de Corporación, al 
público y a todos aquellos que nos 
siguen por los diferentes medios 
de comunicación. 
 

novo repertorio. 
 
E ademais, precisamente por 
isto,… 
 
Ás dezaoito horas entra no Salón 
de Sesións a señora Delso 
Carreira. 
 
…polo que o valor cultural 
engadido que ten esta banda, 
conviría devolvela ao espazo das 
Festas de María Pita e que 
recupere o seu espazo perdido 
durante o ano pasado, que non 
puido estar e as coruñesas e 
coruñeses non puideron gozar 
dela durante as súas festas. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Ferreiro. 
 
Señor Ferreriro Seoane 
 
Que hai? 
 
Boas tardes. 
 
Saúdo aos compañeiros e 
compañeiras de Corporación, ao 
público e a todos aqueles que nos 
seguen polos diferentes medios de 
comunicación. 
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Bueno, la Banda Municipal de A 
Coruña lleva 69 años en la vida  
musical de nuestra ciudad, en sus 
calles, en sus plazas, en los actos 
públicos señalados y también con 
actuaciones en el Rosalía, en el 
Palacio de la Ópera, además de 
otros espacios culturales. 
 
Una banda que acerca la música a 
nuestra ciudadanía de una forma 
gratuita. Además, es una 
formación con una gran variedad 
musical ya que toca desde música 
clásica, gallega, boleros, música 
pop, rock, bandas sonoras 
cinematográficas. 
 
La Banda Municipal de A Coruña 
ha llevado a la música a 
generaciones de coruñeses y 
coruñesas. Muchos y muchas de 
los cuales han concurrido a sus 
conciertos  desde la infancia y hoy 
son asiduos en estos eventos. 
 
La Orquesta Sinfónica, la Joven 
Orquesta, la Agrupación Musical 
Albéniz, la Orquesta Gaos, las 
decenas de coros, las bandas de 
música Pop-Rock, Kindi-metal, o 
las agrupaciones y bandas 
musicales de todo tipo, que junto 
a la Banda Municipal de Música, 
forman este entramado que hay en 
La Coruña, hacen que nuestra 
ciudad sea una ciudad musical. 
 
Tenemos unos grandes (…) para 
poner en marcha la Ciudad de la 

Bo, a Banda Municipal da 
Coruña leva 69 anos na vida 
musical  da nosa cidade, nas súas 
rúas, nas súas prazas, nos actos 
públicos sinalados e tamén con 
actuacións no Rosalía, no Palacio 
da Ópera, ademais doutros 
espazos culturais. 
 
Unha banda que achega a música 
á nosa cidadanía dunha forma 
gratuíta. Ademais, é unha 
formación cunha gran variedade 
musical xa que toca desde música 
clásica, galega, boleros, música 
pop, rock, bandas sonoras 
cinematográficas. 
 
A Banda Municipal da Coruña 
levou á música a xeracións de 
coruñeses e coruñesas. Moitos e 
moitas dos cales concorreron aos 
seus concertos  desde a infancia e 
hoxe son asiduos nestes eventos. 
 
 
A Orquestra Sinfónica, a Nova 
Orquestra, a Agrupación Musical 
Albéniz, a Orquestra Gaos, as 
decenas de coros, as bandas de 
música Pop-Rock, Kindi-metal, ou 
as Agrupacións e bandas musicais 
de todo tipo, que xunto á Banda 
Municipal de Música, forman este 
armazón que hai na Coruña, fan 
que a nosa cidade sexa unha 
cidade musical. 
 
Temos uns grandes (…) para 
poñer en marcha a Cidade da 
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Música. Un proyecto que 
convertiría nuestra ciudad en un 
referente cultural y además, 
crearía actividad económica y 
empleo.  
 
Una banda que durante los 
últimos años, debido a diferentes 
factores, ha visto reducido su 
personal que, también, saludo a 
los componentes que hay de la 
banda aquí. 
 
Si queremos tener una Banda 
Municipal a la altura de A 
Coruña, debemos mimarla, 
contratando a profesionales que se 
incorporen a ella y que puede 
formarse, ya que la Banda 
Municipal de Música necesita 
unos profesionales muy 
especializados, en unos 
instrumentos concretos, para 
poder sacar el mayor partido a su 
música. 
 
Por eso apoyamos esta moción. 
Porque queremos que nuestra 
Banda Municipal debe ser una 
pieza esencial en la vida de la 
ciudad. Queremos escucharla 
actuar en las Fiestas de María 
Pita, pero también en nuestras 
plazas, en nuestros barrios, en 
nuestras calles y en las 
celebraciones diversas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 

Música. Un proxecto que 
convertiría a nosa cidade nun 
referente cultural e ademáis, 
crearía actividade económica e 
emprego.  
 
Unha banda que durante os 
últimos anos, debido a diferentes 
factores, viu reducido o seu 
persoal que, tamén, saúdo aos 
compoñentes que hai da banda 
aquí. 
 
Se queremos ter unha Banda 
Municipal á altura da Coruña, 
debemos consentila, contratando 
a profesionais que se incorporen 
a ela e que pode formarse, xa que 
a Banda Municipal de Música 
necesita uns profesionais moi 
especializados, nuns instrumentos 
concretos, para poder sacar o 
maior partido á súa música. 
 
 
 
Por iso apoiamos esta moción. 
Porque queremos que a nosa 
Banda Municipal debe ser unha 
peza esencial na vida da cidade. 
Queremos escoitala actuar nas 
Festas de María Pita, pero tamén 
nas nosas prazas, nos nosos 
barrios, nas nosas rúas e nas 
celebracións diversas. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Ferreiro. 
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Polo Grupo Popular, señora Padín. 
 
 
Señora Padín Fernández 
 
Gracias. Muy buenas tardes. 
 
Desde el Partido Popular 
queremos mostrar todo nuestro 
apoyo a la Banda Municipal de 
Música, como se ha venido 
haciendo en todos estos últimos 
años. 
 
También solicitamos del Gobierno 
de la Marea, la puesta en valor de 
la Banda de Música, tanto cultural 
como profesionalmente y que sea 
invitada a participar en los 
distintos actos que celebre el 
Ayuntamiento, como participar en 
fiestas de barrio y en las fiestas de 
María Pita. 
 
Pero el Bloque Nacionalista 
Galego pide declararlo servicio 
prioritario y esencial y lo que es 
un servicio esencial y básico lo 
define la Ley de Régimen Local. 
Y servicios esenciales son 
Servicios Sociales, Educación, 
Sanidad, por poner un ejemplo. 
 
Por ello, nos abstenemos. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Padín. 
 
Señor Sande. 

Polo Grupo Popular, señora 
Padín. 
 
Señora Padín Fernández 
 
Grazas. Moi boas tardes. 
 
Desde o Partido Popular 
queremos mostrar todo o noso 
apoio á Banda Municipal de 
Música, como se veu facendo en 
todos estes últimos anos. 
 
 
Tamén solicitamos do Goberno da 
Marea, a posta en valor da Banda 
de Música, tanto cultural como 
profesionalmente e que sexa 
convidada a participar nos 
distintos actos que celebre o 
Concello, como participar en 
festas de barrio e nas festas de 
María Pita. 
 
Pero o Bloque Nacionalista 
Galego pide declaralo servizo 
prioritario e esencial e o que é un 
servizo esencial e básico defíneo a 
Lei de Réxime Local. E servizos 
esenciais son Servizos Sociais, 
Educación, Sanidade, por poñer 
un exemplo. 
 
Por iso, abstémonos. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Padín. 
 
Señor Sande. 
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Señor Sande García 
 
Si. 
 
Todo o apoio deste Goberno á 
Banda Municipal, dende logo, un  
dos seus organismos de 
excelencia. Desde a súa chegada 
puxemos bastante énfase, por 
exemplo, como saben, na procura 
dun novo director, ademais 
entendendo a situación actual, 
anterior, vaia, e  na opción da 
ampliación do seu marco de 
acción artístico y laboral. Nese 
sentido, no mes de outubro o 
director actual Andrés Valero 
Castells puido substituír ao que 
era o seu director,… 
 
A las dieciocho horas y tres 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Lema Suárez. 
 
… José Luis Represas. E nós nos 
abstemos nesta moción, porque é 
verdade que, bueno, revisando, 
digamos, todos os dispositivos 
legais e levamos tempo afondando 
nesta cuestión. Temos os reforzos 
do convenio  no Consorcio para a 
Promoción da Música e contamos 
coa Banda para as Festas de María 
Pita. O ano pasado estiveron, 
ainda que non propiamente en 
María Pita, pero si no entorno das 
festas. Actuaron varias veces e 
contamos con eles dentro…, para 
integrarse na programación. 
Firmouse un convenio de 

Señor Sande García 
 
Si. 
 
Todo o apoio deste Goberno á 
Banda Municipal, dende logo, un  
dos seus organismos de 
excelencia. Desde a súa chegada 
puxemos bastante énfase, por 
exemplo, como saben, na procura 
dun novo director, ademais 
entendendo a situación actual, 
anterior, vaia, e  na opción da 
ampliación do seu marco de 
acción artístico e laboral. Nese 
sentido, no mes de outubro o 
director actual Andrés Valero 
Castells puido substituír ao que 
era o seu director,… 
 
Ás dezaoito horas e tres minutos 
entra no Salón de Sesións o 
señor Lema Suárez. 
 
…José Luis Represas. E nós nos 
abstemos nesta moción, porque é 
verdade que, bo, revisando, 
digamos, todos os dispositivos 
legais e levamos tempo afondando 
nesta cuestión. Temos os reforzos 
do convenio  no Consorcio para a 
Promoción da Música e contamos 
coa Banda para as Festas de 
María Pita. O ano pasado 
estiveron, ainda que non 
propiamente en María Pita, pero 
si na contorna das festas. 
Actuaron varias veces e contamos 
con eles dentro…, para integrarse 
na programación. Firmouse un 
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colaboración co Conservatorio 
Superior de Música, para 
potenciar máis toda  a parte, 
diriamos, didáctica e de difusión e 
hai incluso colaboracións puntuais 
do alumnado do Conservatorio.  
Pero como digo, no que se 
corresponde a parte legal, tanto a 
Lei 7/1985 Reguladora das Bases 
de Réxime Local, incluso 
pensando na nosa área, estarían as 
Bibliotecas Públicas por diante e a 
propia Lei de Orzamentos do 
Estado no artigo 20, pois, non se 
contemplan as Bandas como 
servizo prioritario, pero 
seguiremos buscando solucións, 
xustamente polas insuficiencias 
que hai. Pero como digo, todo o 
apoio a un dos organismos 
históricos deste Concello que, 
ademais, ampliou nestes últimos 
anos toda, digamos, a gama ou os 
matices musicais. 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Sande. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 

convenio de colaboración co 
Conservatorio Superior de 
Música, para potenciar máis toda  
a parte, diriamos, didáctica e de 
difusión e hai mesmo 
colaboracións puntuais do 
alumnado do Conservatorio.  
Pero como digo, no que se 
corresponde a parte legal, tanto a 
Lei 7/1985 Reguladora das Bases 
de Réxime Local, incluso 
pensando na nosa área, estarían 
as Bibliotecas Públicas por diante 
e a propia Lei de Orzamentos do 
Estado no artigo 20, pois, non se 
contemplan as Bandas como 
servizo prioritario, pero 
seguiremos buscando solucións, 
xustamente polas insuficiencias 
que hai. Pero como digo, todo o 
apoio a uns dos organismos 
históricos deste Concello que, 
ademais, ampliou nestes últimos 
anos toda, digamos, a gama ou os 
matices musicais. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Sande. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo 
Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
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Seguiramente 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: 
 
Se abstiene el Grupo Municial de 
Marea Atlántica (MA) (10 
abstenciones). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
abstenciones). 
 
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. 
 
80 – Banda Municipal de 
Música. 
 
1. Manifestar el apoyo unánime a 
la Banda Municipal de Música de 
A Coruña por parte del conjunto 
de la Corporación más 
especialmente del Gobierno 
Municipal. 

Seguiramente pola presidencia 
sométese a votación a segunda 
moción, presentada polo Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego-Asembleas Abertas, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Abstense o Grupo Municial de 
Marea Atlántica (MA) (10 
abstencións). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 
abstencións). 
 
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. 
 
80 - Banda Municipal de Música. 
 
 
1. Manifestar o apoio unánime á 
Banda Municipal de Música da 
Coruña por parte do conxunto da 
Corporación máis especialmente 
do Goberno Municipal. 
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2. Instar al Gobierno Municipal: 
 
a. Que declare la Banda Municipal 
de Música como un servicio 
prioritario o esencial, de acuerdo 
con la legislación actual, y que 
proceda a la contratación de 
personal teniendo en cuenta los 
especiales condicionantes que este 
servicio tiene. 
 
b. Que vuelva a incorporar la 
Banda Municipal de Música a las 
Fiestas de María Pita, tal y como 
se venía haciendo hasta el año 
pasado. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Tercera.- Moción del Bloque 
Nacionalista Galego sobre el día 
de  las Letras Galegas 2016, en  
honor del vecino de esta ciudad 
Manuel María Fernández 
Teixeiro. 
 
Ten a palabra, dona Avia Veira, 
para ler a parte dispositiva da 
moción. 
 
Señora Veira González 
 
O Grupo Municipal do BNG, 
solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción dos 
seguintes acordos: 
 
O Pleno do Concello da Coruña 

2. Instar ao Goberno Municipal: 
 
a. Que declare a Banda 
Municipal de Música como un 
servizo prioritario ou esencial, de 
acordo coa lexislación actual, e 
que proceda á contratación de 
persoal tendo en conta os 
especiais condicionantes que este 
servizo ten. 
 
b. Que volva incorporar a Banda 
Municipal de Música ás Festas de 
María Pita, tal e como se viña 
facendo até o ano pasado. 
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Terceira.- Moción do Bloque 
Nacionalista Galego sobre o día 
das Letras Galegas 2016, na 
honra do veciño desta cidade 
Manuel María Fernández 
Teixeiro. 
 
Ten a palabra, dona Avia Veira, 
para ler a parte dispositiva da 
moción. 
 
Señora Veira González 
 
O Grupo Municipal do BNG, 
solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a adopción dos 
seguintes acordos: 
 

 O Pleno do Concello da Coruña 
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insta ao Goberno municipal: 
 
1. A elaborar unha declaración 
institucional de celebración do 
Día das Letras Galegas dentro dun 
ton reivindicativo, de posta en 
valor do papel normalizador do 
Concello como institución máis 
achegada á veciñanza e de 
lembranza… 
 
A las dieciocho horas y cinco 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Fraga Sáenz, 
 
… da figura e obra do noso veciño 
Manuel María Fernández Teixeiro 
como incansábel defensor da nosa 
lingua. 
 
2. Emprender e apoiar a 
realización de actividades de 
promoción da obra do noso veciño 
Manuel María Fernández 
Teixeiro, de xeito que impliquen 
ao conxunto da veciñanza do noso 
Concello durante as datas ao redor 
do 17 de maio. Entre estas 
actividades, xulgamos de interese 
promover, cando menos, as 
seguintes accións: pendurar nos 
balcóns das casas e das 
institucións bandeiras galegas, 
pancartas que recollan versos e 
poemas do escritor, debuxos coa 
súa figura conmemorativos da 
data, procura de espazos para 
realizar graffitis, muráis… 
 
3. A apoiar publicamente e 

insta ao Goberno municipal: 
 
1. A elaborar unha declaración 
institucional de celebración do 
Día das Letras Galegas dentro 
dun ton reivindicativo, de posta 
en valor do papel normalizador 
do Concello como institución 
máis achegada á veciñanza e de 
lembranza… 
 
As dezaoito horas e cinco 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Fraga Sáenz, 
 
… da figura e obra do noso 
veciño Manuel María Fernández 
Teixeiro como incansábel 
defensor da nosa lingua. 
 
2. Emprender e apoiar a 
realización de actividades de 
promoción da obra do noso 
veciño Manuel María Fernández 
Teixeiro, de xeito que impliquen 
ao conxunto da veciñanza do noso 
Concello durante as datas ao 
redor do 17 de maio. Entre estas 
actividades, xulgamos de interese 
promover, cando menos, as 
seguintes accións: pendurar nos 
balcóns das casas e das 
institucións bandeiras galegas, 
pancartas que recollan versos e 
poemas do escritor, debuxos coa 
súa figura conmemorativos da 
data, procura de espazos para 
realizar graffitis, muráis… 
 
3. A apoiar publicamente e 
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chamar á participación das 
veciñas e dos veciños nos actos 
das institucións, organizacións e 
colectivos, locais, comarcais e 
nacionais que se celebren ao redor 
desta data, e facer un chamado a 
participar da manifestación 
convocada pola plataforma cidadá 
Queremos Galego, que agrupa a 
máis de 600 colectivos sociais de 
diversos ámbitos de Galiza, para o 
propio día 17 de maio que 
percorrerá as rúas de Santiago de 
Compostela baixo o lema “O 
idioma é vida”. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Ten a palabra para a defensa da 
moción. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Pois, como puideron escoitar 
todas e todos, do que se trata é de 
facer, pois, un apoio directo desta 
Corporación e tamén deste 
Goberno Municipal ao Día das 
Letras Galegas que, neste ano, 
pois, temos a honra de que se lle 
dedique a un home, a un loitador 
incansábel polas nosas letras, polo 
ben da nosa terra, do noso país, 
que ademais, pois, durante a súa 
mocidade, ficou namorado da 
nosa cidade e que a escolleu para 

chamar á participación das 
veciñas e dos veciños nos actos 
das institucións, organizacións e 
colectivos, locais, comarcais e 
nacionais que se celebren ao 
redor desta data, e facer un 
chamado a participar da 
manifestación convocada pola 
plataforma cidadá Queremos 
Galego, que agrupa a máis de 
600 colectivos sociais de diversos 
ámbitos de Galiza, para o propio 
día 17 de maio que percorrerá as 
rúas de Santiago de Compostela 
baixo o lema “O idioma é vida”. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Ten a palabra para a defensa da 
moción. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Pois, como puideron escoitar 
todas e todos, do que se trata é de 
facer, pois, un apoio directo desta 
Corporación e tamén deste 
Goberno Municipal ao Día das 
Letras Galegas que, neste ano, 
pois, temos a honra de que se lle 
dedique a un home, a un loitador 
incansábel polas nosas letras, 
polo ben da nosa terra, do noso 
país, que ademais, pois, durante a 
súa mocidade, ficou namorado da 
nosa cidade e que a escolleu para 
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vivir os últimos anos da súa vida, 
e que a escolleo ao final para 
morrer nela. E unha cidade, na 
que exerceu, tamén, un grande 
activismo. Sempre vinculado, 
ademais, coa xente da nosa terra, 
coas persoas máis desfavorecidas. 
 
Y, por suposto, un grandísimo 
escritor, cunha historia…, cunha 
escritura que abragueu todas as…, 
bueno, todos os estilos e, a 
verdade que, bueno, nós 
entendemos que para a nosa 
cidade é unha honra que se lle 
dedique o Día das Letras Galegas. 
E que, tamén, pois, entendemos 
que debe de existir desde o noso 
Concello, desde a nosa cidade, 
unha programación concreta, para 
a celebración deste día. 
 
Vimos de inaugurar a semana 
pasada unha exposición na nosa 
cidade que, bueno, está nunha 
biblioteca da nosa cidade, pero 
que non pertence a rede  pública 
de bibliotecas municipais. Nós 
entendemos que se debería desde 
o propio Concello,… 
 
A  las dieciocho horas y nueve 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Fraga Sáenz. 
 
… desde o propio Goberno, desde 
as propias, pois…, desde os 
propios servizos do Concello, 
promocionar a este autor e 
promocionar as Letras Galegas, 

vivir os últimos anos da súa vida, 
e que a escolleo ao final para 
morrer nela. E unha cidade, na 
que exerceu, tamén, un grande 
activismo. Sempre vinculado, 
ademais, coa xente da nosa terra, 
coas persoas máis desfavorecidas. 
 
E, por suposto un grandísimo 
escritor, cunha historia…, cunha 
escritura que abragueu todas 
as…, bo, todos os estilos e, a 
verdade que, bo, nós entendemos 
que para a nosa cidade é unha 
honra que se lle dedique o Día 
das Letras Galegas. E que, tamén, 
pois, entendemos que debe de 
existir desde o noso Concello, 
desde a nosa cidade, unha 
programación concreta, para a 
celebración deste día. 
 
Vimos de inaugurar a semana 
pasada unha exposición na nosa 
cidade que, bo, está nunha 
biblioteca da nosa cidade, pero 
que non pertence a rede  pública 
de bibliotecas municipais. Nós 
entendemos que se debería desde 
o propio Concello,… 
 
Ás  dezaoito horas e nove 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Fraga Sáenz. 
 
…desde o propio Goberno, desde 
as propias, pois…, desde os 
propios servizos do Concello, 
promocionar a este autor e 
promocionar as Letras Galegas, 
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non só durante o 17 de maio, 
ainda que a moción vai en 
concreto sobre esta data, senón ao 
redor deste ano, que eu entendo 
ou entedemos, desde o BNG, que 
se debería aproveitar para celebrar 
a obra de este autor. 
 
E nada máis. Simplemente esperar 
a unanimidade nesta moción. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señora Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Ola!  
 
Moi bos tardes. 
 
Por suposto que eu tamén espero 
unanimidade. Unha moción como 
esta, que fala de alguén que dicía 
que renunciar a lingua é ser mudo 
e morrer. E alguien como Manuel 
María que, ademais tivo na vida 
un papel relevante, no só como 
escritor. Era un home que estuvo 
no cotián do que é o transcender 
da vida. Foi procurador, foi 
libreiro. Quen non pasou alí, pola 
súa librería, en Monforte?  E foi 
un activista, pero un activista 
cando non estaba dacordo coas 
institucións, mesmo coa Real 
Academia, cando decide non 

non só durante o 17 de maio, 
ainda que a moción vai en 
concreto sobre esta data, senón 
ao redor deste ano, que eu 
entendo ou entedemos, desde o 
BNG, que se debería aproveitar 
para celebrar a obra deste autor. 
 
E nada máis. Simplemente 
esperar a unanimidade nesta 
moción. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Señora Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Ola!  
 
Moi bos tardes. 
 
Por suposto que eu tamén espero 
unanimidade. Unha moción como 
esta, que fala de alguén que dicía 
que renunciar a lingua é ser mudo 
e morrer. E alguén como Manuel 
María que, ademais tivo na vida 
un papel relevante, non só como 
escritor. Era un home que estivo 
no cotián do que é o transcender 
da vida. Foi procurador, foi 
libreiro. Quen non pasou alí, pola 
súa librería, en Monforte?  E foi 
un activista, pero un activista 
cando non estaba dacordo coas 
institucións, mesmo coa Real 
Academia, cando decide non 
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pertecer a ela e voltar a ela, cando 
as tornas, o xeito de facer unha 
política co idioma pareceulle o 
axeitado. 
 
Así que unha persoa que ten esa 
integridade, que é capaz de 
pelexar dento do ámbito da 
cultura que, como todos sabemos, 
é un sector que sempre está 
enfraquecido e que ten…, parece 
que sempre  está pedindo  a axuda 
que sempre se lle nega, sobre 
todo, cando toca comer, como  é 
por parte dos escritores, dos 
artistas, e demais. 
 
Neste caso, pedir que se faga 
efectivo. É dicir, ninguén máis 
activo, ninguén máis pululante 
que Manuel María, ninguén máis, 
que dará máis exemplo, de que a 
vida hai que traballala, hai que 
recoller os frutos que se traballan 
nela. Estou segura que nas 
bibliotecas da cidade haberá 
espazo e haberá, non solamente 
para facer a xornada 
conmemorativa, senón ao longo 
de todo o ano, porque realmente é 
unha pena que alguén como él e 
como a súa dona, que despois de 
ter distintos lugares de vida en 
Galicia, escollen esta cidade e por 
algo, que eu creo que, ademais 
non solamente pola beleza dela, 
senón porque Coruña foi, dalgún 
xeito, a cidade que ensinou nalgún 
momento o que era a cuestión da 
vida literaria. 

pertecer a ela e voltar a ela, 
cando as tornas, o xeito de facer 
unha política co idioma 
pareceulle o axeitado. 
 
Así que unha persoa que ten esa 
integridade, que é capaz de 
pelexar dento do ámbito da 
cultura que, como todos sabemos, 
é un sector que se…, parece que 
sempre está pedindo  a axuda que 
sempre se lle nega, sobre todo, 
cando toca comer, como é  por 
parte dos escritores, dos artistas, 
e demais. 
 
 
Neste caso, pedir que se faga 
efectivo. É dicir, ninguén máis 
activo, ninguén máis pululante 
que Manuel María, ninguén máis, 
que dará máis exemplo, de que a 
vida hai que traballala, hai que 
recoller os froitos que se 
traballan nela. Estou segura que 
nas bibliotecas da cidade haberá 
espazo e haberá, non soamente 
para facer a xornada 
conmemorativa, senón ao longo 
de todo o ano, porque realmente é 
unha pena que alguén como el e 
como a súa dona, que despois de 
ter distintos lugares de vida en 
Galicia, escollen esta cidade e 
por algo, que eu creo que, 
ademais non soamente pola 
beleza dela, senón porque Coruña 
foi, dalgún xeito, a cidade que 
ensinou nalgún momento o que 
era a cuestión da vida literaria. 
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Aproveito tamén, para dicir que 
promocionar, non solo a Manuel 
Maria, a súa obra, a través destos 
actos de traballlo, é tamén unha 
oportunidade para repensar cal é o 
noso papel, a través das diferentes 
manifestacións culturais, mesmo o 
que elas teñen de custo 
económico. Estou pensado aquí, 
na edición en galego, no IVE, en 
todas estas faltas de axudas que 
durante todos estes anos, están 
facendo que o sector caiga e teña 
unha merma importante.  
 
 
Creo que cando un decide que vai 
a apoiar este tema, cando un 
decide que vai facer estas 
homenaxes, non só está o ánimo 
de ser unha  loa a súa obra, senón 
tamén unha axuda efectiva, 
insisto, porque entre outras 
cousas, (industria…) e Manuel 
María tuvo que ser e, ten que ser, 
unha das persoas que fai que a 
industria cultural en Galicia teña 
un valor engadido. 
 
Simplemente, pois, dicir que 
apoiaremos isto, porque, en 
calquera caso, a cultura, dicía fai 
tempo unha pensadora, non é 
aquello que no que nós pasamos o 
tempo libre da vida, senón que é 
aquello  que nos fai libre, durante 
todo o tempo na vida. Así que, 
nada máis lonxe da nosa 
intención, que non apoiar a esta 
moción e, non solo apoiala, senón 

Aproveito tamén, para dicir que 
promocionar, non só a Manuel 
Maria, a súa obra, a través destes 
actos de traballlo, é tamén unha 
oportunidade para repensar cal é 
o noso papel, a través das 
diferentes manifestacións 
culturais, mesmo o que elas teñen 
de custo económico. Estou 
pensado aquí, na edición en 
galego, no IVE, en todas estas 
faltas de axudas que durante 
todos estes anos, están facendo 
que o sector caia e teña unha 
diminución importante.  
 
Creo que cando un decide que vai 
a apoiar este tema, cando un 
decide que vai facer estas 
homenaxes, non só está o ánimo 
de ser unha  loa a súa obra, senón 
tamén unha axuda efectiva, 
insisto, porque entre outras 
cousas, (industria…) e Manuel 
María tivo que ser e, ten que ser, 
unha das persoas que fai que a 
industria cultural en Galicia teña 
un valor engadido. 
 
Simplemente, pois, dicir que 
apoiaremos isto, porque, en 
calquera caso, a cultura, dicía hai 
tempo unha pensadora, non é 
aquilo que no que nós pasamos o 
tempo libre da vida, senón que é  
aquilo que nos fai libre, durante 
todo o tempo na vida. Así que, 
nada máis lonxe da nosa 
intención, que non apoiar  esta 
moción e, non só apoiala, senón 
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axudar e traballar para que estas 
boas intencións teñan unha 
materialización que é, en 
definitiva, do que se trata. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Con la venia, señor Alcalde. 
 
Bueno. Buenas tardes a todos. 
 
La verdad, que a mí, hablar de 
Manuel María, pues, me produce 
mucha satisfacción, porque tengo 
una vinculación personal y 
familiar con su persona y con su 
obra. De hecho, fue mi abuelo, 
Víctor Torres, que era el 
propietario de Gráficas Torres y 
mi tío, Sabino Torres, su íntimo 
amigo, el editor de su primera 
obra de poesía en Galicia, en 
Pontevedra, la colección Benito 
Soto, y también, el último editor 
de su última obra poética, 
Brétemas de Muñeiro. 
 
El otro día, yo en Madrid, ahora 
que está (visitando…) en estos 
momentos difíciles, en que ya, 
como dice mi tío Sabino, me voy 

axudar e traballar para que estas 
boas intencións teñan unha 
materialización que é, en 
definitiva, do que se trata. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Longueira. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Coa venia, señor alcalde. 
 
Bo. Boas tardes a todos. 
 
A verdade, que a min, falar de 
Manuel María, pois, prodúceme 
moita satisfacción, porque teño 
unha vinculación persoal e 
familiar coa súa persoa e coa súa 
obra. De feito, foi o meu avó, 
Víctor Torres, que era o 
propietario de Gráficas Torres e 
o meu tío, Sabino Torres, o seu 
íntimo amigo, o editor da súa 
primeira obra de poesía en 
Galicia, en Pontevedra, a 
colección Benito Soto, e tamén, o 
último editor da súa última obra 
poética, Brétemas de Muñeiro. 
 
O outro día, eu en Madrid, agora 
que está (a visitar…) nestes 
momentos difíciles, en que xa, 
como di o meu tío Sabino, vou ao 
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al encuentro de las musas y me 
voy al encuentro de mi amigo 
Manuel María. Me contaba la 
anécdota de cuando el año 77, 
Manuel María quiso publicar su 
obra en galego y no le dejaron. No 
le dejaron o se la censuraron, 
porque tenía la palabra, en un 
poema, la palabra espiral y la 
editorial que lo quería publicar le 
pedía que quitara dicha palabra. 
Por supuesto, el que era un gran 
defensor do galego e de Galicia, 
se negó a quitar la palabra espiral 
y venía todo, creo recodar, como 
me contaba mi tío Sabino, porque 
hacía referencia al Partido 
Nacionalista, al Bloque 
Nacionalista que había en Galicia. 
 
 
Años después, años después, 
cuando mi tío Sabino retomó 
después, su labor editorial a través 
de Hipocampo Amigo, volvió a 
editar esta obra. Él me contó bajo 
secreto, me dijo: “Tú esto no lo 
cuentes, nunca cuentes cual fue la 
editorial que no quiso 
publicarlo…”. Pero sí, realmente,  
pues bueno, que esto con mi 
familia, con mi abuelo, con mi tío, 
pues, su primera y última obra… 
y el reconocimiento, sobre todo, a 
la labor. También tuve el honor de 
conocerlo aquí en Coruña, una 
tarde que pasamos juntos, los tres 
donde él me contó, que yo no 
sabía, su faceta de procurador de 
los tribunales. Yo era abogado, 

encontro das musas e voume ao 
encontro do meu amigo Manuel 
María. Contábame a anécdota de 
cando o ano 77, Manuel María 
quixo publicar a súa obra en 
galego e non lle deixaron. Non lle 
deixaron ou lla censuraron, 
porque tiña a palabra, nun 
poema, a palabra espiral e a 
editorial que o quería publicar 
pedíalle que quitase dita palabra. 
Por suposto, o que era un gran 
defensor do galego e de Galicia, 
negouse a quitar a palabra 
espiral e viña todo, creo recodar, 
como me contaba o meu tío 
Sabino, porque facía referencia 
ao Partido Nacionalista, ao 
Bloque Nacionalista que había en 
Galicia. 
 
Anos despois, anos despois, cando 
o meu tío Sabino retomou despois, 
o seu labor editorial a través de 
Hipocampo Amigo, volveu editar 
esta obra. El contoume baixo 
segredo, díxome: “Ti isto non o 
contes, nunca contes cal foi a 
editorial que non quixo 
publícalo…”. Pero si, realmente,  
pois bo, que isto coa miña familia, 
co meu avó, co meu tío, pois a súa 
primeira e última obra… e o 
recoñecemento, sobre todo, ao 
labor. Tamén tiven a honra de 
coñecelo aquí na Coruña, unha 
tarde que pasamos xuntos, os tres 
onde el contoume, que eu non 
sabía, o súa faceta de procurador 
dos tribunais. Eu era avogado, 
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trabajaba y él me contó, pues, que 
pertenecíamos al mismo sector. 
 
 
Entonces, yo estoy totalmente de 
acuerdo, totalmente de acuerdo, 
en esta reivindicación que se está 
haciendo de la figura de Manuel 
María y, sobre todo, de su obra, 
que es muy importante. Y, sobre 
todo, también, el reconocimiento a 
su personalidad, a su obra, su 
figura y también como ha 
mencionado mi compañera del 
Partido Socialista, el 
reconocimiento da súa dona, 
Saleta, que fue la gran (…) 
inspiradora  y la que siempre, 
pues, le alentó a trabajar en la 
poesía y en la escritura. 
 
También estoy de acuerdo en la 
organización de actividades.  
 
Y yo quiero decir al respecto, lo 
siguiente. Aquí estamos hablando 
mucho, siempre se habla mucho y 
luego se hace poco. Yo lo oí antes 
al señor Sande, hablar del 
desprecio do local, que si nosotros 
teníamos un desprecio a lo local. 
Pues, le voy a decir, lo que es un 
desprecio a lo local. El otro día en 
el homenaje que le hicimos a 
Manuel María, en el cual 
participamos muchos sectores de 
la sociedad coruñesa, no se 
permitiera utilizar el Teatro 
Rosalía y que tuviéramos que ir al 
Teatro Bellas Artes… ¿Me 

traballaba e el contoume, pois, 
que pertenciamos ao mesmo 
sector. 
 
Entón, eu estou totalmente de 
acordo, totalmente de acordo, 
nesta reivindicación que se está a 
facer da figura de Manuel María 
e, sobre todo, da súa obra, que é 
moi importante. E, sobre todo, 
tamén o recoñecemento á súa 
personalidade, á súa obra, a súa 
figura e tamén como mencionou a 
miña compañeira do Partido 
Socialista, o recoñecemento da 
súa dona, Saleta, que foi a gran 
(…) inspiradora  e a que sempre, 
pois, alentoulle a traballar na 
poesía e na escritura. 
 
 
Tamén estou de acordo na 
organización de actividades.  
 
E eu quero dicir respecto diso, o 
seguinte. Aquí estamos a falar 
moito, sempre se fala moito e logo 
faise pouco. Eu oíno antes ao 
señor Sande, falar do desprezo do 
local, que se nós tiñamos un 
desprezo ao local. Pois, lle vou a 
dicir, o que é un desprezo ao 
local. O outro día na homenaxe 
que lle fixemos a Manuel María, 
no cal participamos moitos 
sectores da sociedade coruñesa, 
non se permitise utilizar o Teatro 
Rosalía e que tivésemos que ir ao 
Teatro Belas Artes... Enténdeme? 
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entiende? 
 
Entonces, yo creo que también no 
sólo basta decir las cosas, sino 
también hay que tener actitudes de 
hacerlas. Manuel María, que fue 
un poeta que quiso vivir en La 
Coruña, murió en La Coruña… 
Yo creo que el Rosalía de Castro, 
el teatro, era el lugar idóneo y que 
el Ayuntamiento debía haber 
colaborado con todo eso.  
 
Por otro lado, también, señores 
del Partido Socialista, me hubiera 
gustado verles, a algunos de 
ustedes en ese homenaje que, ya 
digo, que tantos, tantos coruñeses 
participamos, leyendo la obra de 
Manuel María. 
 
Pero como todas las mociones, le 
voy a decir, yo siento muchísimo 
no poder apoyarla, no poder 
apoyarla, porque nosotros las 
mociones…, sí, me hubiera 
gustado, me hubiera gustado, que 
me hubieran hablado, que 
hubiéramos hablado, que no se 
presentara a última hora, porque 
aquí,  hace referencia, en el último 
párrafo, a una manifestación y yo 
estoy de acuerdo en que se 
defienda o galego, pero como 
decía Filgueira Valverde, mi 
profesor del Instituto, de Lengua y 
Literatura, el gallego se defiende 
amándolo y ustedes están aquí 
hablando de una manifestación, de 
una, por supuesto, de una 

 
 
Entón, eu creo que tamén non só 
basta dicir as cousas, senón 
tamén hai que ter actitudes de 
facelas. Manuel María, que foi un 
poeta que quixo vivir na Coruña, 
morreu na Coruña… Eu creo que 
o Rosalía de Castro, o teatro, era 
o lugar idóneo e que o Concello 
debía colaborar con todo iso.  
 
 
Doutra banda, tamén, señores do 
Partido Socialista, tería gusto de 
velos, a algúns de vostedes nesa 
homenaxe que, xa digo que 
tantos, tantos coruñeses 
participamos, lendo a obra de 
Manuel María. 
 
Pero como todas as mocións, vou 
dicir, eu sinto moitísimo non 
poder apoiala, non poder apoiala, 
porque nós as mocións…, si, tería 
gusto, tería gusto que me falasen, 
que falásemos, que non se 
presentase a última hora, porque 
aquí,  fai referencia, no último 
parágrafo, a unha manifestación 
e eu estou de acordo en que se 
defenda o galego, pero como 
dicía Filgueira Valverde, o meu 
profesor do Instituto, de Lingua e 
Literatura, o galego deféndese 
amándoo e vostedes están aquí 
falando dunha manifestación, 
dunha, por suposto, dunha 
plataforma cidadá que eu, como 
nós entendemos que,  desde o 
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plataforma ciudadana que yo, 
como nosotros entendemos que,  
desde el punto de vista 
institucional, debía, sobra ese 
párrafo, como las mociones, por 
desgracia, no se pueden aprobar 
por párrafos, ya le digo, estamos 
totalmente de acuerdo con el 
reconocimiento de su persona, con 
que se realicen actos, que 
participemos en dichos actos, pero 
como no podemos apoyar el 
último párrafo de la moción, 
referente a la manifestación 
ciudadana, de una plataforma, 
entonces vamos a abstenernos en 
la votación de la misma. 
 
Gracias por su atención. 
 
Presidencia 
 
Moitísimas gracias, señor 
Lorenzo. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García  
 
Bueno. 
 
Parecía que iba a haber 
unanimidade, pero non. 
 
Nós imos a votar a favor e me 
gustaría…, logo respondo, tamén 
por alusións a ese préstamo do 
Teatro Rosalía, ou non préstamo, 
neste caso.  
 

punto de vista institucional, debía, 
sobra ese parágrafo, como as 
mocións, por desgraza, non se 
poden aprobar por parágrafos, xa 
lle digo, estamos totalmente de 
acordo co recoñecemento da súa 
persoa, con que se realicen actos, 
que participemos nos devanditos 
actos, pero como non podemos 
apoiar o último parágrafo da 
moción, referente á manifestación 
cidadá, dunha plataforma, entón 
imos absternos na votación da 
mesma. 
 
 
 
 
Grazas pola súa atención. 
 
Presidencia 
 
Moitísimas gracias, señor 
Lorenzo. 
 
Señor Sande. 
 
Señor Sande García  
 
Bo. 
 
Parecía que iba a haber 
unanimidade, pero non. 
 
Nós imos votar a favor e 
gustaríame…, logo respondo, 
tamén por alusións a ese 
préstamo do Teatro Rosalía, ou 
non préstamo, neste caso.  
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Si, me gustaría matizarlle á señora 
Veira, que nós non precisamos 
leccións de compromiso e, 
efectivamente o  punto 3) da 
moción, resulta algo pretencioso; 
eu creo unha tentativa do 
perfeccionismo. Ademais da 
Plataforma Galego, hai moitas 
maneiras de celebrar e participar 
neste día. E neste día que si vai 
ser celebrado, nestes momentos, 
creo que dentro dun rato. Ás vinte 
horas Senén Baamonde, Alonso  
Montero, van presentar un libro 
nunha das bibliotecas, esta si 
municipal, Durán Logira. E, nos 
vindeiros días, hai concertos de 
Guadi Galego, de Milladoiro. 
Actividades en bibliotecas, un 
acto de portas abertas o día 17, no 
propio Concello, ao que, por 
suposto, están todos convidados e 
non pasamos lista aos distintos 
Grupos, nin nada parecido.  
 
 
E ademáis, a actividade libresca 
destes días é inxente, francamente.  
Ou sea, esta semana temos 
homenaxe a  Cela, 25 anos de 
bibliotecas, Manuel María, 
Irmandades. É dicir, hai aquí un 
crescendo de cousas que teñen 
que ver e ademais na idea, 
ademais, que expresaba a señora 
Veira. Que o día das Letras se 
estenda a todo ano. 
Efectivamente. Non é algo que 
aconteza ou deba acontecer nun 
par de semanas.  

Si, me gustaría matizarlle á 
señora Veira, que nós non 
precisamos leccións de 
compromiso e, efectivamente o  
punto 3) da moción, resulta algo 
pretencioso; eu creo unha 
tentativa do perfeccionismo. 
Adenais da Plataforma Galego, 
hai moitas maneiras de celebrar e 
participar neste día. E neste día 
que si vai ser celebrado, nestes 
momentos, creo que dentro dun 
intre. Ás vinte horas Senén 
Baamonde, Alonso  Montero, van 
presentar un libro nunha das 
bibliotecas, esta si municipal, 
Durán Logira. E, nos vindeiros 
días, hai concertos de Guadi 
Galego, de Milladoiro. 
Actividades en bibliotecas, un 
acto de portas abertas o día 17, 
no propio Concello, ao que, por 
suposto, están todos convidados e 
non pasamos lista aos distintos 
Grupos, nin nada semellante.  
 
E ademáis, a actividade libresca 
destes días é inxente, 
francamente.  Ou sexa, esta 
semana temos homenaxe a Cela,  
25 anos de bibliotecas, Manuel 
María, Irmandades. É dicir, hai 
aquí un crescendo de cousas que 
teñen que ver e ademais na idea, 
ademais, que expresaba a señora 
Veira. Que o día das Letras se 
estenda a todo ano. 
Efectivamente. Non é algo que 
aconteza ou deba acontecer nun 
par de semanas.  
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No que respecta ao Teatro 
Rosalía, pois, tamén hai unhas 
cuestións que son de respecto 
laboral. O Teatro Rosalía se 
solicitou nunhas datas que 
curiosamente viña precedido 
dunha xornadas de inclusión 
social, no que o persoal, como 
saben, non todo é público, senón 
de empresa, tamén quero dicir, 
non todos son funcionarios, non 
estaba dispoñible. Vostedes 
mesmos, na súa etapa, non fixeron 
cesións en fin de semana. Era un 
sábado pola mañá. Ofrecéronse 
alternativas. Ofreceuso o Teatro 
Rosalía o día 25, ofreceuse a 
Fundación Luís Seoane e casa-
museo Casares Quiroga o día 23. 
É dicir, buscouse en todo 
momento que puidera celebrarse 
esa lectura, entendendo a 
importancia da figura de Manuel 
María. Pero creo que hai 
cuestións, tamén, que deben 
respectarse. 
 
Mil grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor Sande. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la tercera moción 
del Bloque Nacionalista Galego-

No que respecta ao Teatro 
Rosalía, pois, tamén hai unhas 
cuestións que son de respecto 
laboral. O Teatro Rosalía se 
solicitou nunhas datas que, 
curiosamente viña precedido 
dunha xornadas de inclusión 
social, no que o persoal, como 
saben, non todo é público, senón 
de empresa, tamén quero dicir, 
non todos son funcionarios, non 
estaba dispoñible. Vostedes 
mesmos, na súa etapa, non 
fixeron cesións en fin de semana. 
Era un sábado pola mañá. 
Ofrecéronse alternativas. 
Ofreceuso o Teatro Rosalía o día 
25, ofreceuse a Fundación Luís 
Seoane e casa-museo Casares 
Quiroga o día 23. É dicir, 
buscouse en todo momento que 
puidera celebrarse esa lectura, 
entendendo a importancia da 
figura de Manuel María. Pero 
creo que hai cuestións, tamén, 
que deben respectarse. 
 
Mil grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor Sande. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da terceira moción do 
Bloque Nacionalista Galego-
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Asembleas Abertas (BNG-AA) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la tercera 
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). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Queda aprobada a moción, senón 
por unanimidade, polo menos, sen 
votos en contra. 
 

Acuerdo 
 
81 – Día das Letras Galegas 

Asembleas Abertas (BNG-AA) 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a terceira 
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). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 
abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Queda aprobada a moción, senón 
por unanimidade, polo menos, sen 
votos en contra. 
 

Acordo 
 
81 – Día das Letras Galegas 2016 
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2016 en honor del vecino de esta 
ciudad Manuel María 
Fernández Teixeiro. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de A 
Coruña insta al Gobierno 
municipal: 
 
1. A elaborar una declaración 
institucional de celebración del 
Día de las Letras Gallegas dentro 
de un tono reivindicativo, de 
puesta en valor del papel 
normalizador del Ayuntamiento 
como institución más allegada a 
los vecinos y de recuerdo de la 
figura y obra de nuestro vecino  
Manuel María Fernández Teixeiro 
como incansable defensor de 
nuestra lengua. 
 
2. Emprender y apoyar la 
realización de actividades de 
promoción de la obra de nuestro 
vecino Manuel María Fernández 
Teixeiro, de forma que implique 
al conjunto de los vecinos de 
nuestro  Ayuntamiento durante las 
fechas alrededor del 17 de mayo. 
Entre estas actividades, juzgamos 
de interés promover, cuando 
menos, las siguientes acciones: 
colgar en los balcones de las casas 
y de las instituciones banderas 
gallegas, pancartas que recojan 
versos y poemas escritor, dibujos 
con su figura conmemorativos de 
la fecha, búsqueda de espacios 
para realizar graffitis, murales… 
 

na honra do veciño desta cidade 
Manuel María Fernández 
Teixeiro. 
 
O Pleno do Concello da Coruña 
insta ao Goberno municipal: 
 
 
1. A elaborar unha declaración 
institucional de celebración do 
Día das Letras Galegas dentro 
dun ton reivindicativo, de posta 
en valor do papel normalizador 
do Concello como institución 
máis achegada á veciñanza e de 
lembranza da figura e obra do 
noso veciño Manuel María 
Fernández Teixeiro como 
incansábel defensor da nosa 
lingua. 
 
2. Emprender e apoiar a 
realización de actividades de 
promoción da obra do noso 
veciño Manuel María Fernández 
Teixeiro, de xeito que impliquen 
ao conxunto da veciñanza do noso 
Concello durante as datas ao 
redor do 17 de maio. Entre estas 
actividades, xulgamos de interese 
promover, cando menos, as 
seguintes accións: pendurar nos 
balcóns das casas e das 
institucións bandeiras galegas, 
pancartas que recollan versos e 
poemas escritor, debuxos coa súa 
figura conmemorativos da data, 
procura de espazos para realizar 
graffitis, muráis… 
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3. A apoyar públicamente y llamar 
a la participación de las vecinas y 
vecinos en los actos de las 
instituciones, organizaciones y 
colectivos, locales, comarcales y 
nacionales que se celebren 
alrededor de esta fecha, y hacer 
una invitación a participar de la 
manifestación convocada por la 
plataforma ciudadana Queremos 
Galego, que agrupa a más de 600 
colectivos sociales de diversos 
ámbitos de Galicia, para el propio 
día 17 de mayo que recorrerá las 
calles de Santiago de Compostela 
bajo el lema “O idioma é vida”. 
 
Mociones del Grupo Municipal 
del Partido  Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 

Intervenciones  
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Socialista de 
Galicia-PSOE, relativa á defensa 
da  Sanidade Pública. 
 
Ten a palabra para a lectura da 
parte dispositiva da moción, a 
señora Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Presentamos a seguinte… Ah! 
Perdón, una cuestión previa. Hay 
una moción de la Marea, una… 

3. A apoiar públicamente e 
chamar á participación das 
veciñas e veciños nos actos das 
institucións, organizacións e 
colectivos, locais, comarcais e 
nacionais que se celebren ao 
redor desta data, e facer un 
chamado a participar da 
manifestación convocada pola 
plataforma cidadá Queremos 
Galego, que agrupa a máis de 
600 colectivos sociais de diversos 
ámbitos de Galiza, para o propio 
día 17 de maio que percorrerá as 
rúas de Santiago de Compostela 
baixo o lema “O idioma é vida”. 
 
Mocións do Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moción do Partido Socialista de 
Galicia-PSOE, relativa á defensa 
da  Sanidade Pública. 
 
Ten a palabra para a lectura da 
parte dispositiva da moción, a 
señora Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Presentamos a seguinte… Ah! 
Perdón, unha cuestión previa. Hai 
unha moción da Marea, unha… 
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Presidencia 
 
Había unha emenda presentada 
polo Grupo de Marea Atlántica, 
pero creo que está transacionada. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Efectivamente, fixemos unha 
transación. A Marea Atlántica 
presentou hoxe, a medio día, unha 
emenda a esta moción e nós 
fixemos unha incorporación 
dunha parte desa emenda; doutras 
partes non. E a señora Cameán 
dixonos que aceptaban ese texto 
refundido. Polo tanto, vou dar 
lectura ao texto refundido e 
despois, pasarémolo aos servizos 
para que non teñan que cópialo.  
 
 
De acordo? 
 
Primera.- Moción sobre la 
defensa de la Sanidad Pública. 
 

Intervenciones 
 

Señora Barcón Sánchez 
 
Primero.-El Pleno Municipal insta 
al Gobierno de la Xunta de 
Galicia, suprimir de manera 
inmediata los recortes que aún se 
mantienen en la prescripción de 
tratamientos médicos por motivos 
económicos y de déficit, 
permitiendo a los y a las 
profesionales sanitarios instaurar 

Presidencia 
 
Había unha emenda presentada 
polo Grupo de Marea Atlántica, 
pero creo que está transacionada. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Efectivamente, fixemos unha 
transación. A Marea Atlántica 
presentou hoxe, a medio día, unha 
emenda a esta moción e nós 
fixemos unha incorporación 
dunha parte desa emenda; 
doutras partes non. E a señora 
Cameán dixonos que aceptaban 
ese texto refundido. Polo tanto, 
vou dar lectura ao texto refundido 
e despois, pasarémolo aos 
servizos para que non teñan que 
cópialo.  
 
De acordo? 
 
Primeira.- Moción sobre a 
defensa da Sanidade Pública. 
 

Intervencións 
 

Señora Barcón Sánchez 
 
Primeiro.-O Pleno Municipal 
insta ao Goberno da Xunta de 
Galicia a suprimir de maneira 
inmediata os recortes que aínda 
se manteñen na prescrición de 
tratamentos médicos por motivos 
económicos e de déficit, 
permitindo aos e ás profesionais 
sanitarios instaurar os 
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los tratamientos adecuados, 
guiándose exclusivamente por 
criterios clínicos. 
 
Segundo.-El Pleno Municipal 
insta al Gobierno de la Xunta a 
suministrar toda la información 
veraz concerniente a la 
denegación de tratamientos a 
personas enfermas de hepatitis C, 
investigados en este momento por 
la fiscalía, así como de las y los 
enfermos que están pendientes, 
este momento, de acceder al 
tratamiento. 
 
Tercero.- Con el respaldo del 
Pleno Municipal el Gobierno 
Local se compromete a elaborar 
un informe en colaboración con la 
plataforma de Afectados por la 
Hepatitis C y de los responsables 
sanitarios del área coruñesa sobre 
el número de coruñeses y 
coruñesas afectados por la 
restricciones en el acceso al 
tratamiento y la situación actual 
de los mismos exigiendo se dé 
acceso al mismo, siguiendo 
criterios clínicos y no 
economicistas. 
 
Cuarto.- El Pleno Municipal insta 
al Gobierno de España a recuperar 
el carácter universal de la Sanidad 
Pública, restableciendo el acceso a 
los servicios sanitarios completos 
a  aquellos colectivos a quienes se 
les ha restringido, inmigrantes, 
personas paradas de larga 

tratamentos adecuados guiándose 
exclusivamente por criterios 
clínicos 
 
Segundo.-O Pleno Municipal 
insta ao Goberno da Xunta a 
fornecer toda a información veraz 
concernente á denegación de 
tratamentos a persoas enfermas 
de Hepatite C  investigados neste 
momento pola Fiscalía así como 
das e dos enfermos que están 
pendentes, neste momento, de 
acceder ao tratamento. 
 
 
Terceiro.-Co respaldo do Pleno 
Municipal o Goberno local 
comprométese a elaborar un 
informe, en colaboración coa 
Plataforma de Afectados pola 
Hepatite C e dos responsables 
sanitarios da área coruñesa, 
sobre o número de coruñeses e 
coruñesas afectados polas 
restricións no acceso ao 
tratamento e a situación actual 
dos mesmos, esixindo déase 
acceso ao mesmo, seguindo 
criterios clínicos e non 
economicistas. 
 
Cuarto.-O Pleno Municipal insta 
ao Goberno de España a 
recuperar o carácter universal da 
Sanidade Pública, restablecendo 
o acceso aos servizos sanitarios 
completos a aqueles colectivos a 
quen se lles restrinxiu: 
inmigrantes, persoas paradas de 
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duración, etcétera. 
 
Quinto.-El Pleno insta al 
Gobierno de la Xunta a completar 
la dotación de personal y servicios 
sanitarios en nuestra ciudad, 
recuperando la dotación de 
personal de ginecología en el COF 
del Ventorrillo, dotando de 
servicio de pediatría y matrona, en 
horario de tarde, al Centro de 
Salud de Novo Mesoiro. 
Ampliando la dotación del Centro 
de Salud del Castrillón. Abriendo 
las plantas de los Centros 
Hospitalarios que se encuentran 
vacías. Completando las plantillas 
y cubriendo bajas y vacaciones en 
Centros de Salud de la ciudad, 
evitando la existencia de listas de 
espera en atención primaria y 
pediatría. 
 
Sexto.- Con el apoyo del Pleno 
Municipal el Gobierno Local se 
compromete a poner en marcha 
herramientas de educación 
sanitaria y prevención en 
colaboración con el tejido social, 
sociosanitario, con los Colegios 
Profesionales del ámbito sanitario 
y la Universidad de La Coruña. 
 
Séptimo.- El Pleno Municipal 
insta al Gobierno de España que 
salga de las urnas el próximo 26 
de junio a blindar el carácter 
público de la Sanidad, eliminando 
y/o modificando normativas que 
estén siendo utilizadas para la 

longa duración, etcétera. 
 
Quinto.-O Pleno insta ao 
Goberno da Xunta a completar a 
dotación de persoal e servizos 
sanitarios na nosa cidade, 
recuperando a dotación de 
persoal de xinecoloxía no COF do 
Ventorrillo, dotando de servizo de 
pediatría e matrona, en horario 
de tarde, ao Centro de Saúde de 
Novo Mesoiro. Ampliando a 
dotación do Centro de Saúde do 
Castrillón. Abrindo as plantas dos 
Centros Hospitalarios que se 
atopan baleiras. Completando os 
cadros de persoal e cubrindo 
baixas e vacacións en Centros de 
Saúde da cidade, evitando a 
existencia de listas de espera en 
atención primaria e pediatría. 
 
 
Sexto.- Co apoio do Pleno 
Municipal o Goberno Local 
comprométese a poñer en marcha 
ferramentas de educación 
sanitaria e prevención en 
colaboración co tecido social, 
sociosanitario, cos Colexios 
Profesionais do ámbito sanitario 
e a Universidade da Coruña. 
 
Sétimo.- O Pleno Municipal insta 
o Goberno de España que salga 
das urnas o próximo 26 de xuño a 
blindar o carácter público da 
Sanidade, eliminando e/ou 
modificando normativas que 
estean a ser utilizadas para a 
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privatización de los derechos 
sanitarios.  
 
Octavo.- El Pleno Municipal 
reivindica el carácter universal y 
público de la  Sanidad española, 
30 años después de la aprobación 
de la Ley General de Sanidad e 
insta al Gobierno de España a 
recuperar la inversión en servicios 
sanitarios públicos, formación de 
recursos humanos, equipamientos 
públicos, innovación e 
investigación, eliminando los 
copagos farmacéuticos y 
garantizando el acceso a la salud 
de los españoles y las españolas 
tal como recoge la Constitución y 
el texto de la propia Ley. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Ten de novo, a palabra para a 
defensa da moción. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Buenas tardes a los compañeros y 
compañeras de la Corporación, al 
personal y a las personas que nos 
están siguiendo. 
 
Esta moción se presentó, se 
registró el 25 de abril, un día 

privatización dos dereitos 
sanitarios.  
 
Oitavo.- O Pleno Municipal 
reivindica o carácter universal e 
público da  Sanidade española, 30 
anos despois da aprobación da 
Lei Xeral de Sanidade e insta o 
Goberno de España a recuperar o 
investimento en servizos 
sanitarios públicos, formación de 
recursos humanos, equipamentos 
públicos, innovación e 
investigación, eliminando os 
copagos farmacéuticos e 
garantindo o acceso á saúde dos 
españois e as españolas tal como 
recolle a Constitución e o texto da 
propia Lei. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Ten de novo, a palabra para a 
defensa da moción. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Boas tardes aos compañeiros e 
compañeiras da Corporación, ao 
persoal e ás persoas que nos 
están seguindo. 
 
Esta moción presentouse, 
rexistrouse o 25 de abril, un día 
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simbólico, día de revoluciones, 
pero seguramente que en nuestro 
país, también simboliza una de las 
revoluciones. La revolución de los 
derechos sanitarios.  
 
Un 25 de abril de 1986 se aprobó 
definitivamente en el Congreso de 
los Diputados, la Ley General de 
Sanidad. Sin duda, una de las 
leyes mejores, más fuertes y que 
nos ha hecho más potentes como 
país. Una ley, a través de la cual 
se fueron creando y desarrollando 
sistemas de atención primaria y de 
atención especializada, se fue 
descentralizando la atención 
sanitaria y se fue dotando a los 
españoles y a las españolas de 
derechos sanitarios. 
 
Yo creo que es un ejercicio muy 
saludable, hoy, que parece que 
está todo en revisión, leer el 
debate, leer en el Congreso de los 
Diputados el debate de aquella 
ley. Leer de donde veníamos, 
cuáles eran los puntos de partida. 
Leer lo que dijeron los diputados, 
las diputadas, los diputados que 
intervinieron y leer lo que dijo el 
llorado ministro Lluch, que 
terminó su intervención diciendo, 
que aquella era una ley que, por 
encima de todo, iba a generar un 
derecho que no tendría vuelta 
atrás. 
 
Lamentablemente, 30 años 
después, algunos de esos derechos 

simbólico, día de revolucións, 
pero seguramente que no noso 
país, tamén simboliza unha das 
revolucións. A revolución dos 
dereitos sanitarios.  
 
Un 25 de abril de 1986 aprobouse 
definitivamente no Congreso dos 
Deputados, a Lei Xeral de 
Sanidade. Sen dúbida, unha das 
leis mellores, máis fortes e que 
nos fixo máis potentes como país. 
Unha lei, a través da cal se foron 
creando e desenvolvendo sistemas 
de atención primaria e de 
atención especializada, foise 
descentralizando a atención 
sanitaria e foise dotando aos 
españois e ás españolas de 
dereitos sanitarios. 
 
Eu creo que é un exercicio moi 
saudable, hoxe, que parece que 
está todo en revisión, ler o debate, 
ler no Congreso dos Deputados o 
debate daquela lei. Ler de onde 
viñamos, cales eran os puntos de 
partida. Ler o que dixeron os 
deputados, as deputadas, os 
deputados que interviñeron e ler o 
que dixo o chorado ministro 
Lluch, que terminou a súa 
intervención dicindo, que aquela 
era unha lei que, por encima de 
todo, ía xerar un dereito que non 
tería volta atrás. 
 
 
Lamentablemente, 30 anos 
despois, algúns deses dereitos si 
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sí tuvieron vuelta atrás, porque en 
nombre de una austeridad y en el 
déficit cero y en el nombre del 
ahorro, se retrocedió en derechos 
sanitarios. En lugar de estar hoy 
celebrando y conmemorando con 
alegría esta ley, tenemos que estar 
en la defensa y en la 
reivindicación y en la 
recuperación de lo que significó 
esa ley. Y en exigir al Gobierno 
que salga de las urnas, el próximo 
mes de junio, que recupere 
algunos derechos que han tenido 
los españoles y las españolas, 
estos 30 años, en virtud de esta ley 
que han perdido, en estos últimos 
4 años. 
 
Porque el copago, porque la 
privatización de muchos servicios, 
porque la denegación de la 
universalidad de la sanidad, es 
decir, el encontrar grandes bolsas 
o bolsas de ciudadanos y 
ciudadanas que viven en España y 
no tienen acceso a la Sanidad 
Pública, a todos los servicios 
sanitarios, no había ocurrido en 
esos 30 años y ocurrió de repente 
en estos 4 años. Porque el recorte 
en el calendario vacunal, porque 
encontrarnos con que padres y 
madres tenían que viajar a 
Portugal a buscar vacunas para 
sus hijos y sus hijas, no había 
ocurrido en 30 años y ocurrió en 
estos 4 años. 
 
Por eso presentamos, para que sea 

tiveron volta atrás, porque en 
nome dunha austeridade e no 
déficit cero e no nome do aforro, 
retrocedeuse en dereitos 
sanitarios. En lugar de estar hoxe 
celebrando e conmemorando con 
alegría esta lei, temos que estar 
na defensa e na reivindicación e  
na recuperación do que significou 
esa lei. E en esixir ao Goberno 
que salga das urnas, o próximo 
mes de xuño, que recupere algúns 
dereitos que tiveron os españois e 
as españolas, estes 30 anos, en 
virtude desta lei que perderon, 
nestes últimos 4 anos. 
 
 
 
Porque o copago, porque a 
privatización de moitos servizos, 
porque a denegación da 
universalidade da sanidade, é 
dicir, o atopar grandes bolsas ou 
bolsas de cidadáns e cidadás que 
viven en España e non teñen 
acceso á Sanidade Pública, a 
todos os servizos sanitarios, non 
ocorrera neses 30 anos e ocorreu 
de súpeto nestes 4 anos. Porque o 
recorte no calendario vacinal, 
porque atoparnos con que pais e 
nais tiñan que viaxar a Portugal a 
buscar vacinas para os seus fillos 
e as súas fillas, non ocorrera en 
30 anos e ocorreu nestes 4 anos. 
 
 
 
Por iso presentamos, para que 
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una conmemoración y un 
recuerdo, para que recordemos 
que esta ley que tenía, 
naturalmente, ámbitos mejorables, 
nos valió a todos y a todas para 
construir una Sanidad Pública  
potente y que la hemos perdido, 
que perdimos muchas partes de 
esa Sanidad Pública, que cuando 
la fiscalía actúa para investigar 
cómo han quedado enfermos y 
personas enfermas de hepatitis C, 
sin darle tratamiento, nos está 
diciendo que hemos perdido 
algunos de esos derechos, que 
hace 30 años, un gobierno 
presidido por Felipe González, un 
ministro como Ernest Lluch y  
unos diputados y diputadas 
aprobaron en el Congreso, para 
cambiar nuestra Sanidad, para 
cambiar nuestros derechos y para 
cambiar en nuestro país.  
 
Hoy, hace un rato, mi compañera 
Silvia Longueira habló así de, un 
poco de refilón, de otro 
aniversario que se celebrará el 
próximo viernes, que 
cumpliremos 25 ó 20 años, 20 
años, me parece, de las 
bibliotecas, 25 años de las 
bibliotecas municipales. Derechos 
como estos, como la educación, 
como la sanidad, como el acceso a 
la cultura, son los que deben 
hacernos sentirnos orgullosos 
también, cuando evaluamos todo 
lo que ha sido, a veces…, que 
parece que todo está en revisión. 

sexa unha conmemoración e un 
recordo, para que lembremos que 
esta lei que tiña, naturalmente, 
ámbitos mellorables, valeunos a 
todos e a todas para construír 
unha Sanidade Pública  potente e 
que a perdemos, que perdemos 
moitas partes desa Sanidade 
Pública, que cando a fiscalía 
actúa para investigar como 
quedaron enfermos e persoas 
enfermas de hepatites C, sen 
darlle tratamento, está a dicirnos 
que perdemos algúns deses 
dereitos, que hai 30 anos, un 
goberno presidido por Felipe 
González, un ministro como 
Ernest Lluch e  uns deputados e 
deputadas aprobaron no 
Congreso, para cambiar a nosa 
Sanidade, para cambiar os nosos 
dereitos e para cambiar no noso 
país. 
 
Hoxe, hai un intre, a miña 
compañeira Silvia Longueira 
falou así de, un pouco de 
raspallón, doutro aniversario que 
se celebrará o vindeiro venres, 
que cumpriremos 25 ó 20 anos, 
20 anos, paréceme, das 
bibliotecas, 25 anos das 
bibliotecas municipais. Dereitos 
como estes, como a educación, 
como a sanidade, como o acceso 
á cultura, son os que deben 
facernos sentirnos orgullosos 
tamén, cando avaliamos todo o 
que foi, ás veces…, que parece 
que todo está en revisión. 
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Me parece que lo que tiene que 
estar en revisión son estos 4 
últimos años y valga esta moción 
para pedirles ese apoyo. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Desde un comezo iamos a apoiar a 
moción. Agora, bueno, coas 
introduccións, se cadra, van a 
introducir xa, algúns matices que 
tiñamos pensado, pois, valga a 
redundancia, introducir no debate. 
Pero o certo é que para nós, o 
ideal e na xestión da Sanidade 
Pública sería que estivese 
totalmente descentralizada e que, 
así o Estado Español e os seús 
gobernos non puidesen aprobar 
leis recentralizadoras como as que 
veu aprobando o Partido Popular, 
nestes últimos catro anos. 
 
 
 
Faime graza escoitar falar da 
Constitución, unha Constitución 
que non blindou o dereito á 
Sanidade Pública, no seu 
momento e unha Constitución que 

Paréceme que o que ten que estar 
en revisión son estes 4 últimos 
anos e valla esta moción para 
pedirlles ese apoio. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Barcón. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Desde un comezo iamos a apoiar 
a moción. Agora, bo, coas 
introduccións, se cadra, van 
introducir xa, algúns matices que 
tiñamos pensado, pois, valla a 
redundancia, introducir no 
debate. Pero o certo é que para 
nós, o ideal e na xestión da 
Sanidade Pública sería que 
estivese totalmente 
descentralizada e que, así o 
Estado Español e os seús 
gobernos non puidesen aprobar 
leis recentralizadoras como as 
que veu aprobando o Partido 
Popular, nestes últimos catro 
anos. 
 
Faime graza escoitar falar da 
Constitución, unha Constitución 
que non blindou o dereito á 
Sanidade Pública, no seu 
momento e unha Constitución que 
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foi mudada, via expres, no seu 
artigo 135, que puxo o pagamento 
de déficit por riba de dereitos 
como o da Sanidade. 
 
Chámame a atención escoitar falar 
da Constitución. Nós cremos, 
desde o BNG, que o ideal sería, 
que desde o noso país puideramos 
deseñar o noso propio Sistema 
Sanitario, tendo en conta a nosa 
pirámide poboacional e tamén, 
tendo en conta, a nosa dispersión 
territorial. Que puideramos 
deseñar o noso sistema sanitario 
sen inxerencias centralistas, como 
as que acontenceron nos últimos 
anos e un sistema sanitario 
radicalmente público, con criterios 
públicos e non economicistas, 
como foron os que primaron 
durante o tratamento da hepatite 
C. 
 
 
Hai que falar que o que nós 
queremos…, ou quería falar do 
que nós queremos para a nosa 
Sanidade. Queremos unha 
Sanidade libre de recortes de 
persoal e de  medios, que vivimos 
ademais, na nosa cidade. Está o 
tema do COF, está o tema de 
Novo Mesoiro, hai moitos temas 
enriba da mesa e as coruñesas e os 
coruñeses podemos ver que, cos 
nosos  propios ollos, sentir nas 
nosas propias vidas eses recortes. 
Non fai falta que ninguén nolos 
confirmen, nin que ninguén nolos 

foi mudada, via expres, no seu 
artigo 135, que puxo o pagamento 
de déficit por riba de dereitos 
como o da Sanidade. 
 
Chámame a atención escoitar 
falar da Constitución. Nós 
cremos, desde o BNG, que o ideal 
sería, que desde o noso país 
puideramos deseñar o noso 
propio Sistema Sanitario, tendo 
en conta a nosa pirámide 
poboacional e tamén, tendo en 
conta, a nosa dispersión 
territorial. Que puideramos 
deseñar o noso sistema sanitario 
sen inxerencias centralistas, como 
as que acontenceron nos últimos 
anos e un sistema sanitario 
radicalmente público, con 
criterios públicos e non 
economicistas, como foron os que 
primaron durante o tratamento da 
hepatite C. 
 
Hai que falar que o que nós 
queremos…, ou quería falar do 
que nós queremos para a nosa 
Sanidade. Queremos unha 
Sanidade libre de recortes de 
persoal e de medios,  que vivimos 
ademais, na nosa cidade. Está o 
tema do COF, está o tema de 
Novo Mesoiro, hai moitos temas 
enriba da mesa e as coruñesas e 
os coruñeses podemos ver que cos 
nosos  propios ollos, sentir nas 
nosas propias vidas eses recortes. 
Non fai falta que ninguén nolos 
confirmen, nin que ninguén nolos 
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negue. Vivímolos todos os días, 
cando acudimos á Sanidade 
Pública. 
 
Queremos unha Sanidade libre de 
copagamentos, que afectaron 
especialmente ao noso país, dado 
que moita da nosa poboación é 
pobación que está xubilada e, polo 
tanto, que sufriu especialmente o 
copagamento. Unha Sanidade que 
sufriu ademáis, a perda da súa 
universalización. Hai que falar do 
que aconteceu cos emigrantes que 
perderon o seu dereito universal á 
Sanidade Pública, ainda que 
moitos o queiran negar. O certo é 
que se perdeu esa universalización 
da Sanidade Pública. 
 
 
 
Podemos falar dos mozos e das 
mozas emigrantes que se pasan 
máis de 90 días fóra do Estado 
Español. Resulta que perden 
tamén, o dereito a unha Sanidade 
Universal. Queremos unha 
Sanidade libre de privatizacións, 
unha Sanidade libre de listaxes de 
agarda, sobre as cales, por certo, o 
Partido Popular se nega a darlle 
transparencia. Por algo será, por 
algo será, que non se quere 
arroxar luz sobre a realidade 
destas listaxes de espera. Será 
porque se está derivando a maior 
parte da xente á Sanidade Privada. 
Se cadra, é por iso.Mentres se lle 
denegan medios á Sanidade 

negue. Vivímolos todos os días, 
cando acudimos á Sanidade 
Pública. 
 
Queremos unha Sanidade libre de 
copagamentos, que afectaron 
especialmente ao noso país, dado 
que moita da nosa poboación é 
pobación que está xubilada e, 
polo tanto, que sufriu 
especialmente o copagamento. 
Unha Sanidade que sufriu 
ademáis, a perda da súa 
universalización. Hai que falar do 
que aconteceu cos emigrantes que 
perderon o seu dereito universal á 
Sanidade Pública, ainda que 
moitos o queiran negar. O certo é 
que se perdeu esa 
universalización da Sanidade 
Pública. 
 
Podemos falar dos mozos e das 
mozas emigrantes que se pasan 
máis de 90 días fóra do Estado 
Español. Resulta que perden 
tamén, o dereito a unha Sanidade 
Universal. Queremos unha 
Sanidade libre de privatizacións, 
unha Sanidade libre de listaxes de 
agarda, sobre as cales, por certo, 
o Partido Popular se nega a 
darlle transparencia. Por algo 
será, por algo será, que non se 
quere arroxar luz sobre a 
realidade destas listaxes de 
espera. Será porque se está 
derivando a maior parte da xente 
á Sanidade Privada. Se cadra, é 
por iso.Mentres se lle denegan 
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Pública.  
 
Queremos unha sanidade que 
cumpra, tamén, cos dereitos 
sexuais e reprodutivos das 
mulleres. Isto é o que queremos 
desde o BNG, queremos unha 
sanidade… Así e sabemos e 
sentimos todos os días que a 
Sanidade que está construíndo o 
Partido Popular, coas súa leis, non 
é así. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Popular. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Buenas tardes a todos los 
presentes en el Salón de Plenos y 
a todos los ciudadanos que nos 
siguen por streaming. 
 
La primera idea que quiero 
transmitir es que la defensa de la 
Sanidad Pública no es patrimonio 
de ningún Grupo Político. 
 
 
Comparto con el Grupo Municipal 
Socialista que el Sistema Nacional 
de Salud es el gran logro del 
bienestar de la sociedad española.  
Nadie duda que la Ley General de 
Sanidad que defendió Ernest 

medios á Sanidade Pública. 
 
Queremos unha sanidade que 
cumpra, tamén, cos dereitos 
sexuais e reprodutivos das 
mulleres. Isto é o que queremos 
desde o BNG, queremos unha 
sanidade… Así e sabemos e 
sentimos todos os días que a 
Sanidade que está construíndo o 
Partido Popular, coas súa leis, 
non é así. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Popular. 
 
Señora Lendoiro Otero 
 
Boas tardes a todos os presentes 
no Salón de Plenos e a todos os 
cidadáns que nos seguen por 
streaming. 
 
A primeira idea que quero 
transmitir é que a defensa da 
Sanidade Pública non é 
patrimonio de ningún Grupo 
Político. 
 
Comparto co Grupo Municipal 
Socialista que o Sistema Nacional 
de Saúde é o gran logro do 
benestar da sociedade española.  
Ninguén dubida que a Lei Xeral 
de Sanidade que defendeu Ernest 
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Lluch es la norma que más ha 
cambiado la vida de los españoles 
en los últimos 30 años. El gran 
cambio fue hacer que el sistema 
nacional de Salud se extendiera a 
todos los ciudadanos, pero 
también hubo un segundo avance, 
que es conveniente resaltar, que 
consistió en que la forma de 
pagar, lo dejara de ser, a partir de 
las cotizaciones de Seguridad 
Social y que pasara a ser, 
financiación por los impuestos 
generales. Por tanto, todos los 
españoles, gallegos o cada uno, lo 
que se considere, 
independientemente de afinidades 
políticas, contribuimos con 
nuestros impuestos directos e 
indirectos a la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y a que 
todos los ciudadanos y todos los 
coruñeses tengan igualdad de 
acceso en el sistema. 
 
La segunda idea que quiero 
resaltar es que el carácter 
universal y público de la Sanidad 
española sigue siendo una 
realidad. Probablemente se pueda 
cuestionar la equidad, sobre  todo, 
entre las Comunidades 
Autónomas. No sólo las 
gobernadas por el Partido Popular, 
sino en otras comunidades y, 
perdona que vuelva a insistir, pero 
gobernadas por el Partido 
Socialista desde hace tiempo, 
donde el acceso a los 
medicamentos es restringido…, 

Lluch é a norma que máis 
cambiou a vida dos españois nos 
últimos 30 anos. O gran cambio 
foi facer que o sistema nacional 
de Saúde estendésese a todos os 
cidadáns, pero tamén houbo un 
segundo avance, que é 
conveniente resaltar, que 
consistiu en que a forma de 
pagar, deixáseo de ser, a partir 
das cotizacións de Seguridade 
Social e que pasase a ser, 
financiamento polos impostos 
xerais. Por tanto, todos os 
españois, galegos ou cada un, o 
que se considere, independen-
temente de afinidades políticas, 
contribuímos cos nosos impostos 
directos e indirectos á 
sustentabilidade do Sistema 
Nacional de Saúde e a que todos 
os cidadáns e todos os coruñeses 
teñan igualdade de acceso no 
sistema. 
 
A segunda idea que quero 
resaltar é que o carácter 
universal e público da Sanidade 
española segue sendo unha 
realidade. Probablemente póidase 
cuestionar a equidade, sobre 
todo,  entre as Comunidades 
Autónomas. Non só as 
gobernadas polo Partido Popular, 
senón noutras comunidades e, 
perdoa que volva insistir, pero 
gobernadas polo Partido 
Socialista desde hai tempo, onde 
o acceso aos medicamentos é 
restrinxido…, Pódese cuestionar 
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Se puede cuestionar también  los 
recursos y o procedimientos o 
tramitaciones, pero no conozco a 
nadie en la ciudad de A Coruña 
que no haya sido atendido por los 
profesionales del Servicio 
Sanitario de Salud, si fue 
necesario. Y, de hecho, en la 
última semana pudimos ver en la 
prensa un emigrante rumano que 
duerme en la calle, hoy en día, por 
suerte, en Padre Rubinos y que 
fue atendido perfectamente en el 
hospital Abente y  Lago. 
 
La crisis económica sí ha puesto 
en evidencia dificultades para la 
sostenibilidad del sistema 
nacional de salud, que además de 
los déficits estructurales y 
coyunturales, se aúna un problema 
peor, que es el conciliar el acceso 
de los pacientes a las 
innovaciones terapéuticas de alto 
coste, que han venido en los 
últimos años y que especialmente 
vendrán, de ahora en adelante, 
para poder conjugar la 
sostenibilidad y poder pagar esos 
tratamientos para todos los 
ciudadanos.  
 
En relación a la hepatitis C, tengo 
que decir, en primer lugar, en el 
caso, de los casos judicializados 
por hepatitis C, todo nuestro 
respeto y todo mi respeto para los 
enfermos y familiares que han 
ejercido su derecho, y esperamos 
que la decisión de los Tribunales 

tamén  os recursos e o 
procedementos ou tramitacións, 
pero non coñezo a ninguén na 
cidade da Coruña que non fose 
atendido polos profesionais do 
Servizo Sanitario de Saúde, se foi 
necesario. E, de feito, na última 
semana puidemos ver na prensa 
un emigrante romanés que dorme 
na rúa, hoxe en día, por sorte, en 
Padre Rubinos e que foi atendido 
perfectamente no hospital Abente 
e Lago. 
 
 
A crise económica si puxo en 
evidencia dificultades para a 
sustentabilidade do sistema 
nacional de saúde, que ademais 
dos déficits estruturais e 
conxunturais, se aúna un 
problema peor, que é o conciliar 
o acceso dos pacientes ás 
innovacións terapéuticas de alto 
custo, que viñeron nos últimos 
anos e que especialmente virán, 
de agora en diante, para poder 
conxugar a sustentabilidade e 
poder pagar eses tratamentos 
para todos os cidadáns.  
 
 
En relación á hepatite C, teño que 
dicir, en primeiro lugar, no caso, 
dos casos xudicializados por 
hepatites C, todo o noso respecto 
e todo o meu respecto para os 
enfermos e familiares que 
exerceron o seu Dereito, e 
esperamos que a decisión dos 
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ponga luz en este tema y, si hay 
que, luego, pedir, es decir, 
responsabilidades políticas, 
nosotros mismos, desde aquí, 
seremos los primeros en pedirlos, 
pero me extraña que el Grupo 
Socialista sea el gran defensor de 
la Sanidad Pública.  Primero, 
porque en esta breve legislatura le 
ha dado tiempo a que, hace unos 
días apoyaran las líneas generales 
del copago presentado por 
PODEMOS. Concretamente su 
portavoz de Sanidad ha dicho: “El 
PSOE es favorable a que haya un 
sistema de municipalización 
vinculado a la renta y que sea 
progresivo”. Por tanto, el copago 
que en este momento tenemos en 
los medicamentos. 
 
Y, por otro lado, también tiene 
gracia que defensores de la 
Sanidad Pública, presentes en este 
Pleno, tuviesen un seguro medico 
privado para Concejales de esta 
Corporación, durante años. Puesto 
en marcha por el Partido 
Socialista, mantenido durante el 
bipartito con el BNG y cancelado 
durante el Gobierno de Carlos 
Negreira. 
 
El coste de dicho seguro era de 
30.000 euros anuales. El problema 
no es que los Concejales contasen 
con un seguro privado, con todo 
mi respeto para la sanidad 
privada. El problema es que 
durante años lo mantuvieron tanto 

Tribunais poña luz neste tema e, 
se hai que, logo, pedir, é dicir, 
responsabilidades políticas, nós 
mesmos, desde aquí, seremos os 
primeiros en pedilos, pero 
estráñame que o Grupo Socialista 
sexa o gran defensor da Sanidade 
Pública.  Primeiro, porque nesta 
breve lexislatura deulle tempo a 
que, hai uns días apoiasen as 
liñas xerais do copago presentado 
por PODEMOS. Concretamente o 
seu portavoz de Sanidade dixo: 
“O PSOE é favorable a que haxa 
un sistema de municipalización 
vinculado á renda e que sexa 
progresivo”. Por tanto, o copago 
que neste momento temos nos 
medicamentos.” 
 
 
E, doutra banda, tamén ten graza 
que defensores da Sanidade 
Pública, presentes neste Pleno,  
tivesen un seguro medico privado 
para concelleiros desta 
Corporación, durante anos. Posto 
en marcha polo Partido 
Socialista, mantido durante o 
bipartito co BNG e cancelado 
durante o Goberno de Carlos 
Negreira. 
 
O custo do devandito seguro era 
de 30.000 euros anuais. O 
problema non é que os 
concelleiros contasen cun seguro 
privado, con todo o meu respecto 
para a sanidade privada. O 
problema é que durante anos 
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PSOE, como BNG, cuando 
gobernaban, pagado con el dinero 
público de todos los coruñeses. 
 
 
Nada más. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Lendoiro, 
 
Polo Grupo da Marea Atlántica. 
Señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Boa tarde a todas e a todos. 
 
A  sanidade pública universal, de 
calidade, foi a base fundamental 
para o desenvolvemento do 
Estado de Benestar. É un dos 
pilares básicos para asegurar a 
solidariedade e a equidade dentro 
dunha sociedade. 
 
Nos últimos anos, é certo que hai 
unha orquesta e unha campaña 
xeneralizada para desprestixiar e 
desmantelar os sistemas públicos 
de saúde, coincidindo nada máis e 
nada menos que co auxe do 
neoliberalismo, que quere 
privatizar os sistemas sanitarios 
públicos e que busca e ve neles, 
obviamente, unha oportunidade de 

mantivérono tanto PSOE, como 
BNG, cando gobernaban, pagado 
co diñeiro público de todos os 
coruñeses. 
 
Nada máis. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Lendoiro, 
 
Polo Grupo da Marea Atlántica. 
Señora Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Boa tarde a todas e a todos. 
 
A sanidade  pública universal, de 
calidade, foi a base fundamental 
para o desenvolvemento do 
Estado de Benestar. É uns dos 
alicerces básicos para asegurar a 
solidariedade e a equidade dentro 
dunha sociedade. 
 
Nos últimos anos, é certo que hai 
unha orquestra e unha campaña 
xeneralizada para desprestixiar e 
desmantelar os sistemas públicos 
de saúde, coincidindo nada máis e 
nada menos que co auxe do 
neoliberalismo, que quere 
privatizar os sistemas sanitarios 
públicos e que busca e ve neles, 
obviamente, unha oportunidade 
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negocio. 
 
Por primeira vez, dende a creación 
do sistema nacional de saúde, 
existe unha tendencia crecente 
cara ao desmatelamento dos 
sistemas públicos sanitarios y son 
as comunidades gobernadas polo 
Partido Popular, as pioneiras, as 
pioneiras nos ataques máis 
bestiais e máis serios contra a 
sanidade pública. A Lei Xeral de 
Sanidade, do 25 de abril, como 
dicía a señora Barcón, foi toda 
unha novidade. Iso si tiveron un 
pequeño despiste. Deixou a porta 
aberta a privatización. Iso tamén é 
moi interesante, señora Barcón. O 
pode ler. O artigo 90, onde di 
Administracións Públicas 
Sanitarias no ámbito das súas 
respectivas competencias, poderán 
establecer concertos para a 
prestación de servizos sanitarios. 
Unha vez máis, externalización e 
negocio.  
 
 
O goberno de Felipe González 
aprobou unha norma para que no 
futuro, o sector privado puidera 
entrar no negocio da sanidade, 
cando as condicións foran as 
axeitadas. O 25 de abril de 1997 
presentase no Congreso dos 
Deputados a Lei 15/1997, que fala 
de novas formas de xestión do 
Sistema Nacional de Saúde. É a 
lei que iniciou o camiño legal para 
transformación do sector público 

de negocio. 
 
Por primeira vez, dende a 
creación do sistema nacional de 
saúde, existe unha tendencia 
crecente cara ao desmatelamento 
dos sistemas públicos sanitarios e 
son as comunidades gobernadas 
polo Partido Popular, as 
pioneiras, as pioneiras nos 
ataques máis bestiais e máis 
serios contra a sanidade pública. 
A Lei Xeral de Sanidade, do 25 de 
abril, como dicía a señora 
Barcón, foi toda unha novidade. 
Iso si tiveron un pequeno 
descoido. Deixou a porta aberta a 
privatización. Iso tamén é moi 
interesante, señora Barcón. O 
pode ler. O artigo 90, onde di 
Administracións Públicas 
Sanitarias no ámbito das súas 
respectivas competencias, 
poderán establecer concertos 
para a prestación de servizos 
sanitarios. Unha vez máis, 
externalización e negocio.  
 
O goberno de Felipe González 
aprobou unha norma para que no 
futuro, o sector privado puidera 
entrar no negocio da sanidade, 
cando as condicións foran as 
axeitadas. O 25 de abril de 1997 
presentase no Congreso dos 
Deputados a Lei 15/1997, que 
fala de novas formas de xestión 
do Sistema Nacional de Saúde. É 
a lei que iniciou o camiño legal 
para transformación do sector 
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sanitario nun negocio e contou, 
obviamente, con voto favorable 
do Partido Socialista. 
 
E tamén, nos atopamos cun 
engadido nesta lexislación que foi 
aprobado cos votos do Partido 
Popular e do Partido Socialista. A 
modificación do artigo 135 da 
Constitución, o que implicou que 
por riba de dereitos sanitarios e de 
dereitos fundamentais recollidos 
nesta norma fundamental, estaría 
o pago da débeda. 
 
 
Nesta campaña orquestada, 
privatizadora, xoga un papel 
fundamental a estratexia de 
convencer á opinión pública, de 
tratar de convencer a opinión 
pública, á xente, de que o público 
é ineficiente, e dos problemas que 
acarrea o sistema público, sendo 
isto completamente falso. Dende a 
chegada do Partido Popular á 
Xunta de Galiza o Goberno 
aplicou unha severa reducción aos 
orzamentos sanitarios, aplicou 
recortes na dotación de persoal, 
aplicou recortes en camas 
hospitalarias, paralizou o plan de 
mellora, desmantelou a atención 
primaria, aplicou medidas 
privatizadoras nos hospitais, como 
vimos en Vigo, así como 
moitísimas áreas sanitarias que 
pasaron a máns privadas. 
 
Estas medidas de recorte, tan 

público sanitario nun negocio e 
contou, obviamente, co voto 
favorable do Partido Socialista. 
 
E tamén, nos atopamos cun 
engadido nesta lexislación que foi 
aprobado cos votos do Partido 
Popular e do Partido Socialista. A 
modificación do artigo 135 da 
Constitución, o que implicou que 
por riba de dereitos sanitarios e 
de dereitos fundamentais 
recollidos nesta norma 
fundamental, estaría o pago da 
débeda. 
 
Nesta campaña orquestrada, 
privatizadora, xoga un papel 
fundamental a estratexia de 
convencer á opinión pública, de 
tratar de convencer a opinión 
pública, á xente, de que o público 
é ineficiente, e dos problemas que 
carrexa o sistema público, sendo 
isto completamente falso. Dende a 
chegada do Partido Popular á 
Xunta de Galicia o Goberno 
aplicou unha severa redución aos 
orzamentos sanitarios, aplicou 
recortes na dotación de persoal, 
aplicou recortes en camas 
hospitalarias, paralizou o plan de 
mellora, desmantelou a atención 
primaria, aplicou medidas 
privatizadoras nos hospitais, 
como vimos en Vigo, así como 
moitísimas áreas sanitarias que 
pasaron a máns privadas. 
 
Estas medidas de recorte, tan 
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extremas, producen unha merma 
na calidade asistencial e, incluso 
representan un risco para os 
pacientes, e está absolutamente 
comprobado que se asocia a 
incrementos da mortalidade 
hospitalaria. Hai moitos 
exemplos, pero un dos máis 
graves é o retraso e a chamada 
priorización no tratamento da  
hepatite C.  
 
A falta de interés do Partido 
Popular pola sanidade pública 
concretase todo isto, pero é máis, 
se concreta na masificación das 
listas da agarda para as 
intervencións quirurxícas, para as 
consultas cos especialistas, para as 
probas diagnósticas e 
recentemente, tamén, para os 
médicos de familia e pediatras. 
 
Remato, indicando que nós imos 
votar favorablemente a esta 
moción, porque entendemos que 
si hay que apostar pola sanidade 
pública, porque temos que estar 
pola sanidade pública, a pesares 
de que tanto o Partido Popular, 
como o Partido Socialista non se 
mantiveran nesta mesma línea. 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Cameán. 
 
Procedemos a votar a moción. 
 

extremas, producen unha 
diminución na calidade 
asistencial e, mesmo representan 
unha risco para os pacientes, e 
está absolutamente comprobado 
que se asocia a incrementos da 
mortalidade hospitalaria. Hai 
moitos exemplos, pero un dos 
máis graves é o atraso e a 
chamada priorización no 
tratamento da  hepatite C.  
 
A falta de interese do Partido 
Popular pola sanidade pública 
concretase todo isto, pero é máis, 
concrétase na masificación das 
listas da agarda para as 
intervencións quirurxícas, para as 
consultas cos especialistas, para 
as probas diagnósticas e 
recentemente, tamén, para os 
médicos de familia e pediatras. 
 
Remato, indicando que nós imos 
votar favorablemente a esta 
moción, porque entendemos que 
si hai que apostar pola sanidade 
Pública porque temos que estar 
pola sanidade pública, a pesar de 
que tanto o Partido Popular, 
como o Partido Socialista non se 
mantiveran nesta mesma liña. 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Cameán. 
 
Procedemos a votar a moción. 
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Votación de la primera moción 
del Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
Seguidamente por la presidencia 
se somete a votación la primera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
82- Moción sobre la defensa de 
la Sanidad Pública. 
 
1) El Pleno Municipal insta al 
Gobierno de la Xunta de Galicia a 
suprimir de manera inmediata los 

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

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
84 – Moción sobre a defensa da 
Sanidade Pública. 
 
1) O Pleno Municipal insta ao 
Goberno da Xunta de Galicia a 
suprimir de maneira inmediata os 
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recortes que aún se mantienen en 
la prescripción de tratamientos 
médicos por motivos económicos 
y de déficit, permitiendo a los y 
las profesionales sanitarios 
instaurar los tratamientos 
adecuados guiándose 
exclusivamente por criterios 
clínicos 
 
2) El Pleno Municipal insta al 
Gobierno de la Xunta a 
suministrar toda la información 
veraz concerniente a la 
denegación de tratamientos a 
personas enfermas de Hepatitis C  
investigados en este momento por 
la Fiscalía así como de las y los 
enfermos que están pendientes, en 
este momento, de acceder al 
tratamiento. 
 
3) Con el respaldo del Pleno 
Municipal el Gobierno local se 
compromete a elaborar un 
informe, en colaboración con la 
Plataforma de Afectados por la 
Hepatitis C y de los responsables 
sanitarios del área coruñesa, sobre 
el número de coruñeses y 
coruñesas afectados por las 
restricciones en el acceso al 
tratamiento y la situación actual 
de los mismos, exigiendo se dé 
acceso al mismo siguiendo 
criterios clínicos y no 
economicistas. 
 
4) El Pleno Municipal insta al 
Gobierno de España a recuperar el 

recortes que aínda se manteñen 
na prescrición de tratamentos 
médicos por motivos económicos 
e de déficit, permitindo aos e ás 
profesionais sanitarios instaurar 
os tratamentos adecuados 
guiándose exclusivamente por 
criterios clínicos 
 
 
2) O Pleno Municipal insta ao 
Goberno da Xunta a fornecer 
toda a información veraz 
concernente á denegación de 
tratamentos a persoas enfermas 
de Hepatites C  investigados neste 
momento pola Fiscalía así como 
das e dos enfermos que están 
pendentes, neste momento, de 
acceder ao tratamento. 
 
 
3) Co respaldo do Pleno 
Municipal o Goberno local 
comprométese a elaborar un 
informe, en colaboración coa 
Plataforma de Afectados pola 
Hepatite C e dos responsables 
sanitarios da área coruñesa, 
sobre o número de coruñeses e 
coruñesas afectados polas 
restricións no acceso ao 
tratamento e a situación actual 
dos mesmos, esixindo déase 
acceso ao mesmo seguindo 
criterios clínicos e non 
economicistas. 
 
4) O Pleno Municipal insta ao 
Goberno de España a recuperar o 
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carácter UNIVERSAL de la 
Sanidad Pública, restableciendo el 
acceso a los servicios sanitarios 
completos a aquellos colectivos a 
quienes se les ha restringido: 
inmigrantes, personas paradas de 
larga duración, etc... 
 
 
5) El Pleno insta al Gobierno de la 
Xunta a completar la dotación de 
personal y servicios sanitarios en 
nuestra ciudad:  
  
-Recuperando la dotación de 
personal de ginecología en el COF 
del Ventorrillo.  
  
-Dotando de servicio de Pediatría 

y Matrona en horario de tarde al 
Centro Salud de Novo Mesoiro.  
 
-Ampliando la dotación del 
Centro de Salud del Castrillón.                              
-Abriendo las plantas de los 
centros Hospitalarios que se 
encuentren vacías. 
 
-Completando las plantillas y 
cubriendo bajas y vacaciones en      
Centros de Salud de la ciudad 
evitando la existencia de listas de 
espera en Atención Primaria y 
Pediatría. 
 
6) Con el apoyo del Pleno 
Municipal, el  Gobierno local se 
compromete a poner en marcha 
herramientas de educación 
sanitaria y prevención en 

carácter UNIVERSAL da 
Sanidade Pública, restablecendo 
o acceso aos servizos sanitarios 
completos a aqueles colectivos a 
quen se lles restrinxiu: 
inmigrantes, persoas paradas de 
longa duración, etc... 
 
 
5) O Pleno insta ao Goberno da 
Xunta a completar a dotación de 
persoal e servizos sanitarios na 
nosa cidade:  
  
-Recuperando a dotación de 
persoal de xinecoloxía no COF do 
Ventorrillo.   
 
-Dotando de servizo de Pediatría 
e Matrona en horario de tarde ao 
Centro Saúde de Novo Mesoiro. 
 
-Ampliando a dotación do Centro 
de Saúde do Castrillón.                          
-Abrindo as plantas dos centros 
Hospitalarios que se atopen 
baleiras. 
 
-Completando os cadros de 
persoal e cubrindo baixas e 
vacacións en Centros de Saúde da 
cidade evitando a existencia de 
listas de espera en Atención 
Primaria e Pediatría. 
 
6) Co apoio do Pleno Municipal, 
o  Goberno local comprométese a 
poñer en marcha ferramentas de 
educación sanitaria e prevención 
en colaboración co tecido social, 
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colaboración con el tejido social, 
sociosanitario, con los colegios 
profesionales del ámbito sanitario 
y la UDC 
 
7) El Pleno Municipal insta al 
Gobierno de España que salga de 
las urnas el próximo 26 de junio a 
blindar el carácter público de la 
sanidad, eliminando y/o 
modificando  normativas que 
estén siendo utilizadas para la 
privatización de los derechos 
sanitarios 
 
8) El Pleno Municipal reivindica 
el carácter universal y público de 
la Sanidad española, treinta años 
después de la aprobación de la 
Ley General de Sanidad e insta al 
Gobierno de España a recuperar la 
inversión en servicios sanitarios 
públicos, formación de recursos 
humanos, equipamientos públicos, 
innovación e investigación, 
eliminando los copagos 
farmacéuticos y garantizando el 
acceso a la salud de los españoles 
y las españolas, tal y como recoge 
la Constitución y el texto de la 
propia Ley. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moción número dous do Partido 
Socialista de Galicia-PSOE sobre 
o apoio á Asociación Plataforma 
Vítimas do Alvia 04155. 

sociosanitario, cos colexios 
profesionais do ámbito sanitario e 
a UDC 
 
 
7) O Pleno Municipal insta ao 
Goberno de España que salga das 
urnas o vindeiro 26 de xuño a 
blindar o carácter público da 
sanidade, eliminando e/ou 
modificando  normativas que 
estean a ser utilizadas para a 
privatización dos dereitos 
sanitarios 
 
8) O Pleno Municipal reivindica o 
carácter universal e público da 
Sanidade española, trinta anos 
despois da aprobación da Lei 
Xeral de Sanidade e insta ao 
Goberno de España a recuperar o 
investimento en servizos 
sanitarios públicos, formación de 
recursos humanos, equipamentos 
públicos, innovación e 
investigación, eliminando os 
copagos farmacéuticos e 
garantindo o acceso á saúde dos 
españois e as españolas, tal e 
como recolle a Constitución e o 
texto da propia Lei. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moción número dous do Partido 
Socialista de Galicia-PSOE sobre 
o apoio á Asociación Plataforma 
Vítimas do Alvia 04155. 
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Aproveito para saudar a 
representantes da plataforma que 
se atopan no Salón de Plenos e 
darlles a benvida, á que é casa de 
todos e de todas. 
 
Esta moción, a esta moción 
presentouselle unha emenda por 
parte da Marea Atlántica que, se 
non entendo mal, non foi 
admitida. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Preferimos manter o texto 
presentado, que se corresponde co 
que foi trasladado e aprobado na 
Deputación da Coruña. 
 
Por outro lado, trasladei ao 
concelleiro, que entendiamos que 
a Comisión no Parlamento 
Galego, non tería viabilidade 
xurídica, dado que no artigo 149-
1.21) da Constitución establécese 
como competencia exclusiva do 
Estado, ferrocarris e transportes 
terrestres, que transcurren polo 
territorio de máis dunha 
Comunidade Autónoma. 
 
Presidencia 
 
Ou sea, por clarificar o debate… 
 
Señor Dapena Varela 
 
Non, explicaba o motivo de… 
 
 

Aproveito para saudar a 
representantes da plataforma que 
se atopan no Salón de Plenos e 
darlles a benvida, á que é casa de 
todos e de todas. 
 
Esta moción, a esta moción 
presentouselle unha emenda por 
parte da Marea Atlántica que, se 
non entendo mal, non foi 
admitida. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Preferimos manter o texto 
presentado, que se corresponde 
co que foi trasladado e aprobado 
na Deputación da Coruña. 
 
Por outro lado, trasladei ao 
concelleiro, que entendíamos que 
a Comisión no Parlamento 
Galego, non tería viabilidade 
xurídica, dado que no artigo 149-
1.21) da Constitución establécese 
como competencia exclusiva do 
Estado, ferrocarris e transportes, 
terrestres, que transcorren polo 
territorio de máis dunha 
Comunidade Autónoma. 
 
Presidencia 
 
Ou sexa, por clarificar o debate… 
 
Señor Dapena Varela 
 
Non, explicaba o motivo de… 
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Presidencia 
 
Explicamos o motivo polo que si 
ou polo que non, por eso (…) a 
súa quenda. En todo caso, pode 
proceder á lectura da parte 
dispositiva da moción. 
 
Moitas grazas. 
 
Segunda.- Moción sobre  el 
apoyo a la Asociación 
Plataforma Víctimas del Alvia 
04155. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Moitas grazas,  
 
Señor Dapena Varela 
 
Facer unha precisión. Hai un erro 
mecanográfico, cando se cita o 
artigo 52.1 do Regulamento do 
Congreso dos Deputados. Aí, no 
texto aparece 5.1, falta un 2. 
 
Paso a ler o texto da moción. 
 
O Grupo Municipal Socialista, 
presenta a seguinte moción: 
 
1.-Solicitar ao Goberno do Estado 
que encargue a unha comisión de 
persoal experto e técnico 
independente a investigación do 
acontecido e a posterior apertura 
dunha Comisión de Investigación  

Presidencia 
 
Explicamos o motivo polo que si 
ou polo que non, por iso (…) a 
súa quenda. En todo caso, pode 
proceder á lectura da parte 
dispositiva da moción. 
 
Moitas grazas. 
 
Segunda.- Moción sobre o apoio 
á Asociación Plataforma Vítimas 
do Alvia 04155. 
 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moitas grazas,  
 
Señor Dapena Varela 
 
Facer unha precisión. Hai un erro 
mecanográfico, cando se cita o 
artigo 52.1 do Regulamento do 
Congreso dos Deputados. Aí, no 
texto aparece 5.1, falta un 2. 
 
Paso a ler o texto da moción. 
 
O Grupo Municipal Socialista, 
presenta a seguinte moción: 
 
1.-Solicitar ao Goberno do 
Estado que encargue a unha 
comisión de persoal experto e 
técnico independente a 
investigación do acontecido e a 
posterior apertura dunha 
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no Congreso dos Deputados sobre 
o accidente do tren Alvia 04155 
para establecer as posibles 
responsabilidades políticas. 
 
 
2.-O Concello da Coruña 
colaborará na difusión do 
documental Franquestein 04155. 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Estaba buscando o texto da 
emenda da Marea Atlántica. 
 
O Grupo Municipal da Marea 
Atlántica propón unha emenda de 
adición que é introducir na 
proposta de acordo o siguinte 
texto: 
 
O día 24 de xullo de 2016 o 
Concello da Coruña organizará un 
acto solemne de recordo ás 
vítimas no que se dará lectura aos 
nomes das persoas falecidas no 
accidente do tren Alvia do 24 de 
xullo de 2013. 
 
E un segundo engadido que é:   
 
Solicitar dos grupos políticos que 
conforman o Parlamento Galego, 
a constitución dunha Comisión de 
Investigación coa finalidade de 
establecer as posibles 
responsabilidades políticas.  
 

Comisión de Investigación  no 
Congreso dos Deputados sobre o 
accidente do tren Alvia 04155 
para establecer as posibles 
responsabilidades políticas. 
 
2.-O Concello da Coruña 
colaborará na difusión do 
documental Franquestein 04155. 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Estaba buscando o texto da 
emenda da Marea Atlántica. 
 
O Grupo Municipal da Marea 
Atlántica propón unha emenda de 
adición que é introducir na 
proposta de acordo o siguinte 
texto: 
 
O día 24 de xullo de 2016 o 
Concello da Coruña organizará 
un acto solemne de recordo ás 
vítimas no que se dará lectura aos 
nomes das persoas falecidas no 
accidente do tren Alvia do 24 de 
xullo de 2013. 
 
E un segundo engadido que é:   
 
Solicitar dos grupos políticos que 
conforman o Parlamento Galego, 
a constitución dunha Comisión de 
Investigación coa finalidade de 
establecer as posibles 
responsabilidades políticas.  
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É unha emenda de substitución. 
Alí onde se di, solicitar ao 
Goberno do Estado, substituir por, 
solicitar aos grupos políticos que 
conformen o Congreso dos 
Deputados  a partir das Eleccións 
do 26 de xuño. Esta é a emenda 
proposta polo Grupo da Marea 
Atlántica. 
 
Ten a palabra o señor Dapena para 
a defensa da moción. 
 
Señora Dapena Varela 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
O texto desta moción 
correspondese co da moción 
aprobada co apoio do PSG-PSOE. 
BNG, Alternativa de Veciños e 
Compostela Aberta no Pleno da 
Deputación da Coruña, según da 
proposta da Asociación 
Plataforma de Vítimas Alvia 
04155, cuxa representación 
dirixiuse ao Grupo Municipal 
Socialista, onde non dubidamos 
promover o sometimento á 
aprobación do Pleno da moción 
así suscitada. 
 
Intentaría apartarme na defensa 
desta moción de atisbos 
sentimentais, de sombras de 
venganza, de rancores ou de 
apasionamento, porque é fácil 
sentir inclinación por derivar cara 
eses aspectos que quero apartar da 
miña intervención, porque moitos 

É unha emenda de substitución. 
Alí onde se di, solicitar ao 
Goberno do Estado, substituir 
por, solicitar aos grupos políticos 
que conformen o Congreso dos 
Deputados  a partir das Eleccións 
do 26 de xuño. Esta é a emenda 
proposta polo Grupo da Marea 
Atlántica. 
 
Ten a palabra o señor Dapena 
para a defensa da moción. 
 
Señora Dapena Varela 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
O texto desta moción 
correspondese co da moción 
aprobada co apoio do PSG-
PSOE. BNG, Alternativa de 
Veciños e Compostela Aberta no 
Pleno da Deputación da Coruña, 
según da proposta da Asociación 
Plataforma de Vítimas Alvia 
04155, cuxa representación 
dirixiuse ao Grupo Municipal 
Socialista, onde non dubidamos 
promover o sometimento á 
aprobación do Pleno da moción 
así suscitada. 
 
Tentaría apartarme na defensa 
desta moción de indicios 
sentimentais, de sombras de 
vinganza, de rancores ou de 
apasionamento, porque é fácil 
sentir inclinación por derivar 
cara eses aspectos que quero 
apartar da miña intervención, 
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dos presentes temos familiares, 
amigos ou coñecidos afectados, 
dunha ou outra forma neste 
accidente. Que o sentiron en 
primeira persoa, xa sexa con 
relación aos pasaxeiros, xa sexa 
con relación aos profesionais de 
diversos campos, que activamente 
participaron nos labores de axuda 
e salvamento, bombeiros, policías, 
personal sanitario, Protección 
Civil, veciños sen máis, creando 
mostras de xenerosa 
solidariedade, prestaronse 
naqueles momentos a axudar e 
socorrer. Como en moitas 
ocasións sucede nas traxedias, 
tamén aflora o mellor dos seres 
humanos.  
 
 
Con esta moción, simplemente 
animo ao desexo de coñecer e non 
esquecer. Afirmase que os pobos 
que esquecen a súa historia corren 
o risco de repetila. Neste caso, de 
ningún xeito sería boa esa 
repetición. Investigar, pois, para 
saber e non repetir. Investigar, 
para saber e mellorar os 
protocolos de seguridade, que han 
de ser evaludados de forma 
permanente. Investigar, para saber 
e, no seu caso, depurar as 
eventuais responsabilidades a que 
houbese lugar. 
 
Quizais, sería aventurado, non xa 
profundar, senón sequera barallar 
as hipotésis das causas do 

porque moitos dos presentes 
temos familiares, amigos ou 
coñecidos afectados, dunha ou 
outra forma neste accidente. Que 
o sentiron en primeira persoa, xa 
sexa con relación aos pasaxeiros, 
xa sexa con relación aos 
profesionais de diversos campos, 
que activamente participaron nos 
labores de axuda e salvamento, 
bombeiros, policías, persoal 
sanitario, Protección Civil, 
veciños sen máis, creando 
mostras de xenerosa 
solidariedade, prestaronse 
naqueles momentos a axudar e 
socorrer. Como en moitas 
ocasións sucede nas traxedias, 
tamén aflora o mellor dos seres 
humanos.  
 
Con esta moción, simplemente 
animo ao desexo de coñecer e non 
esquecer. Afírmase que os pobos 
que esquecen a súa historia 
corren o risco de repetila. Neste 
caso, de ningún xeito sería boa 
esa repetición. Investigar, pois, 
para saber e non repetir. 
Investigar, para saber e mellorar 
os protocolos de seguridade, que 
han de ser avaliados de forma 
permanente. Investigar, para 
saber e, no seu caso, depurar as 
eventuais responsabilidades a que 
houbese lugar. 
 
Quizais, sería aventurado, non xa 
profundar, senón sequera 
barallar as hipotésis das causas 
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accidente. O factor humano, 
exceso de velocidade, o sistema 
de seguridade utilizado, a 
sinalización da vía. Nas 
investigacións hasta agora 
realizadas, en sede administrativa-
xudicial, acumulánse grabacións, 
declaracións, informes nas dúas 
caixas negras. Pero pendente de 
celebración o xuizo oral sobre este 
sinistro, a sociedade segue 
reclamando maior esclarecemento 
dos feitos.  
 
 
Tralo sinistro, a Comisión de 
Investigación de Accidentes 
Ferroviarios, adscrito ao 
Ministerio de Fomento, iniciou 
unha investigación para esclarecer 
as causas do accidente. Outra 
investigación está en vía penal. 
Correu a cargo do Xulgado de 
Instrucción número 3 de Santiago 
de Compostela.  
 
O 13 de outubro do ano 2014,  
acordouse no Congreso crear unha 
subcomisión de accidentes 
ferroviarios para estudiar e 
analizar o sistema ferroviario 
español e propoñer melloras na 
seguridade.  
 
Investigacións paralelas ou 
concurrentes sen que se celebrase, 
ainda o xuízo oral, sen que se 
dictara sentenza firme neste 
asunto. Algo, sen dúbida, a 
destacar nun Estado de Dereito. 

do accidente. O factor humano, 
exceso de velocidade, o sistema 
de seguridade utilizado, a 
sinalización da vía. Nas 
investigacións até agora 
realizadas, en sede 
administrativa-xudicial, 
acumulánse grabacións, 
declaracións, informes nas dúas 
caixas negras. Pero pendente de 
celebración o xuizo oral sobre 
este sinistro, a sociedade segue 
reclamando maior esclare-
cemento dos feitos.  
 
Tralo sinistro, a Comisión de 
Investigación de Accidentes 
Ferroviarios, adscrito ao 
Ministerio de Fomento, iniciou 
unha investigación para 
esclarecer as causas do accidente. 
Outra investigación está en vía 
penal. Correu a cargo do Xulgado 
de Instrución número 3 de 
Santiago de Compostela.  
 
O 13 de outubro do ano 2014,  
acordouse no Congreso crear 
unha subcomisión de accidentes 
ferroviarios para estudar e 
analizar o sistema ferroviario 
español e propoñer melloras na 
seguridade.  
 
Investigacións paralelas ou 
concorrentes sen que se 
celebrase, ainda o xuízo oral, sen 
que se ditase sentenza firme neste 
asunto. Algo, sen dúbida, a 
destacar nun Estado de Dereito. 
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Nun Estado constitucional e 
democrático de dereito, ninguén 
se atopa por enriba da lei. Sen 
control xudicial non hai Estado de 
Dereito, pero sin controis políticos 
non hai Estado democrático. 
Nesos termos, desde a 
consistencia da procura da 
verdade e do máximo respecto aos 
dereitos fundamentais dos 
implicados, solicitamos ao Pleno 
o apoio a esta moción. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena.  
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Eu tamén quixera saudar ás 
persoas pertecentes á Plataforma 
que hoxe nos acompañan. E 
sinalar que, por suposto, que imos 
votar a favor desta moción, 
porque sempre procuramos a 
verdade. Dicía o voceiro socialista 
que apartemos, o que é intentar 
apartar os sentimentos. A mín, 
faise moi difícil en política, 
apartar os sentimentos, porque 
creo que a política hai que facela 
con corazón, con cabeza, pero 
tamén con corazón.  
 

Nun Estado constitucional e 
democrático de dereito, ninguén 
se atopa por enriba da lei. Sen 
control xudicial non hai Estado 
de Dereito, pero sen controis 
políticos non hai Estado 
democrático. Neses termos, desde 
a consistencia da procura da 
verdade e do máximo respecto aos 
dereitos fundamentais dos 
implicados, solicitamos ao Pleno 
o apoio a esta moción. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena.  
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Eu tamén quixera saudar ás 
persoas pertecentes á Plataforma 
que hoxe acompáñannos. E 
sinalar que, por suposto, que imos 
votar a favor desta moción, 
porque sempre procuramos a 
verdade. Dicía o voceiro 
socialista que apartemos, o que é 
tentar apartar os sentimentos. A 
mín, faise moi difícil en política, 
apartar os sentimentos, porque 
creo que a política hai que facela 
con corazón, con cabeza, pero 
tamén con corazón.  
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Eu creo que esta..., e  
desculpenme, pero eu creo que 
esta moción ven a lavarlle a cara, 
un pouco, ao Partido Socialista e 
ao respecto do que aconteceu no 
Congreso dos Deputados. Hai 
poucas semanas, no que o Partido 
Socialista votou en contra, 
precisamente da constitución 
dunha Comisión de investigación 
no Congreso dos Deputados. E 
teño que sinalar, porque eu creo 
que, si queremos buscar a 
verdade, hai que dicir a verdade. 
O certo é  que se bloqueou 
sistemáticamente na Cámara 
Galega, pero tamén no Congreso 
dos Deputados  por parte do 
Partido Popular, mais tamén por 
parte do Partido Socialista, a 
creación de sendas Comisións de 
Investigación. 
 
Fincan pendentes, iso sabemólo 
todas e todos, por depurar as 
responsabilidades políticas, cando 
menos a súa investigación. Mais o 
PSOE e as deputadas e deputados 
do Congreso, non sei por que non 
lles interesa ou por que non 
votaron a favor. Desde logo, se se 
trae aquí contará con noso apoio. 
Desde logo, o que aconteceu  foi 
unha traxedia e un despropósito e 
unha inxustiza, trasladar toda, 
absolutamente, toda a 
culpabilidade do accidente, ao 
maquinista que conducía un 
Alvia. Temos que recordalo, sen 
RTMS, nunha curva moi perigosa, 

Eu creo que esta..., e  
desculpenme, pero eu creo que 
esta moción ven a lavarlle a cara, 
un pouco, ao Partido Socialista e 
ao respecto do que aconteceu no 
Congreso dos Deputados. Hai 
poucas semanas, no que o Partido 
Socialista votou en contra, 
precisamente da constitución 
dunha Comisión de investigación 
no Congreso dos Deputados. E 
teño que sinalar, porque eu creo 
que, si queremos buscar a 
verdade, hai que dicir a verdade. 
O certo é  que se bloqueou 
sistematicamente na Cámara 
Galega, pero tamén no Congreso 
dos Deputados  por parte do 
Partido Popular, mais tamén por 
parte do Partido Socialista, a 
creación de senllas Comisións de 
Investigación. 
 
Fincan pendentes, iso sabemólo 
todas e todos, por depurar as 
responsabilidades políticas, 
cando menos a súa investigación. 
Mais o PSOE e as deputadas e 
deputados do Congreso, non sei 
por que non lles interesa ou por 
que non votaron a favor. Desde 
logo, se se trae aquí contará co 
noso apoio. Desde logo, o que 
aconteceu  foi unha traxedia e un 
despropósito e unha inxustiza, 
trasladar toda, absolutamente, 
toda a culpabilidade do 
accidente, ao maquinista que 
conducía un Alvia. Temos que 
recordalo, sen RTMS, nunha 
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na que en poucos metros había 
que  pasar dunha elevada 
velocidade a oitenta quilómetros 
por hora. Houbo fallos na 
aseguranza.Iso é un feito, un feito 
constatado, mostra do cal é, que 
Fomento tivese que facer, logo do 
accidente, logo da traxedia, pois, 
que tivese que tomar medidas 
nese punto, a posteriori do 
accidente. 
 
 
O triste de todo é que, ainda non 
se fixo xustiza. Algo que, por 
suposto, pide a plataforma de 
afectados por este accidente e pide 
a noso pobo, que non vai a 
esquecer nunca isto. E o peor é 
que non aprendemos nada e que 
en outubro de 2015 
inaugurábanse, ainda corredores 
do AVE sen RTMS en 
funcionamento. Valladolid, 
Palencia, León o Eixo Atlántico, 
todo o tramo  Ourense Santiago 
seguen sen este sistema. Cómpre 
lembrar múltiples voces de 
expertos que, no seu momento, 
criticaron a falla do Sistema 
RTMS. 
 
E iso non son só decisións  
técnicas, son decisións políticas 
que poden evitar traxedias. 
Simplemente, que sinalar que 
nada se fixo daquela, que non 
esquecemos o acontecido e que 
frente a  impunidade o único que 
se  pide e xustiza. 

curva moi perigosa, na que en 
poucos metros había que  pasar 
dunha elevada velocidade a 
oitenta quilómetros por hora. 
Houbo fallos na aseguranza. Iso é 
un feito, un feito constatado, 
mostra do cal é, que Fomento 
tivese que facer, logo do 
accidente, logo da traxedia, pois, 
que tivese que tomar medidas 
nese punto, a posteriori do 
accidente. 
 
O triste de todo é que, ainda non 
se fixo xustiza. Algo que, por 
suposto, pide a plataforma de 
afectados por este accidente e 
pide a noso pobo, que non vai a 
esquecer nunca isto. E o peor é 
que non aprendemos nada e que 
en outubro de 2015 
inaugurábanse, ainda corredores 
do AVE sen RTMS en 
funcionamento. Valladolid, 
Palencia, León o Eixo Atlántico, 
todo o tramo  Ourense Santiago 
seguen sen este sistema. Cómpre 
lembrar múltiples voces de 
expertos que, no seu momento, 
criticaron a falla do Sistema 
RTMS. 
 
E iso non son só decisións  
técnicas, son decisións políticas 
que poden evitar traxedias. 
Simplemente, que sinalar que 
nada se fixo daquela, que non 
esquecemos o acontecido e que 
fronte a impunidade  o único que 
se pide  e xustiza. 
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Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Popular, señora 
Gallego. 
 
 
Señora Gallego Neira 
 
Nuestro saludo también, a los 
miembros de la plataforma, con 
todo nuestro respeto, todo nuestro 
cariño a las víctimas del 
accidente.  
 
Yo, nuestro Grupo, se va a 
abstener, con el compromiso de 
cuando se forme el nuevo 
gobierno y las nuevas Cortes… 
 
Es muy fácil instar ahora a algo 
que no existe. Las Cortes están 
disueltas y ahora mismo no 
tenemos interlocutor. No hay 
Cortes, no hay Comisión de 
Investigación.  
 
Nosotros nos comprometemos a, 
cuando se forme el nuevo 
Congreso de los Diputados, el 
nuevo Senado, las nuevas Cortes 
Generales, llevar esta moción. 
 
¿Qué ocurre? Nosotros tenemos 
familiares, muchos tenemos 
familiares, amigos, conocidos que 
han sufrido ese accidente. 

Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Popular, señora 
Gallego. 
 
 
Señora Gallego Neira 
 
O noso saúdo tamén, aos 
membros da plataforma, con todo 
o noso respecto, todo o noso 
agarimo ás vítimas do accidente.  
 
 
Eu, o noso Grupo, vaise abster, 
co compromiso de cando se forme 
o novo goberno e as novas 
Cortes.. 
 
É moi fácil instar agora a algo 
que non existe. As Cortes están 
disoltas e agora mesmo non temos 
interlocutor. Non hai Cortes, non 
hai Comisión de Investigación.  
 
 
Nós comprometémonos a, cando 
se forme o novo Congreso dos 
Deputados, o novo Senado, as 
novas Cortes Xerais, levar esta 
moción. 
 
Que ocorre? Nós temos 
familiares, moitos temos 
familiares, amigos, coñecidos que 
sufriron ese accidente. Nós non 
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Nosotros no vamos a politizar 
nunca el dolor de la gente. ¿Por 
qué ahora después de tres años 
que ha pasado el accidente? ¿Por 
qué el Partido Socialista vota en el 
Congreso, hace un mes, que no, 
los diputados gallegos del Partido 
Socialista  y traen aquí a la 
Diputación  esta moción? 
 
Es que no lo entendemos, porque 
hay unas elecciones dentro de 2 
meses. Nosotros no vamos a 
politizar. Tan pronto pasen las 
elecciones con la composición, 
igual las responsabilidades 
políticas, hasta están depuradas, 
porque ya no sabemos qué 
políticos, quienes van a estar en el 
gobierno, quienes van a estar en 
esos cargos. No sabemos quiénes 
van a estar.  
 
Una vez que existan nuevas 
Cortes,  nuevo Congreso de los 
Diputados y nuevo Gobierno, será 
el momento.  Ahora no hay 
interlocutor válido. Nosotros 
ahora no queremos hacer política, 
lo repito, ni con los muertos de la 
sanidad ni con esas historias que 
están surgiendo ahora, simple y 
llanamente  porque hay elecciones 
generales. Yestaremos así hasta 
octubre, porque hay elecciones. 
 
Nosotros nos comprometemos a 
esta moción. Eue se apruebe 
nuestro voto favorable, desde 
luego, cuando haya un nuevo 

imos politizar nunca a dor da 
xente. Por que agora despois de 
tres anos que pasou o accidente? 
Por que o Partido Socialista vota 
no Congreso, hai un mes, que 
non, os deputados galegos do 
Partido Socialista  e traen aquí á 
Deputación  esta moción? 
 
 
É que non o entendemos, porque 
hai unhas eleccións dentro de 2 
meses. Nós non imos politizar. 
Tan pronto pasen as eleccións 
coa composición, igual as 
responsabilidades políticas ata 
están depuradas, porque xa non 
sabemos que políticos, quen vai a 
estar no goberno, quen vai a estar 
neses cargos. Non sabemos os que 
van estar.  
 
 
Unha vez que existan novas 
Cortes, novo Congreso dos 
Deputados e novo Goberno, será 
o momento. Agora non hai 
interlocutor válido. Nós agora 
non queremos facer política, 
repítoo, nin cos mortos da 
sanidade nin con esas historias 
que están a xurdir agora, simple e 
sinxelamente porque hai eleccións 
xerais. E estaremos así ata 
outubro, porque hai eleccións. 
 
Nós comprometémonos a esta 
moción. Que se aprobe o noso 
voto favorable, desde logo, cando 
haxa un novo goberno  e un novo 
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gobierno  y un nuevo interlocutor 
que serán las Cortes Generales. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Polo Grupo da Marea Atlántica, 
señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si.  
 
En fin!  
 
Non hai mellor maneira de 
politizar que mediante a fuxida de 
responsabilidades. Iso está 
bastante claro. Outro exemplo de 
traxedia, de non asunción de 
responsabilidades, o temos no 
tempo e no espacio. Casos moi 
próximos como o Prestige, sen ir 
máis lonxe. Todo o noso 
recoñecemento hoxe, á 
Asociación de Plataforma Vítimas 
Alvia 04155, por toda esta loita 
silenciosa destes tempos, porque 
moitas veces se afogan eses 
intentos de descubrir a verdade, 
como digo, exemplos de maltrato 
e de desatención. Calqueira 
procura dunha comisión 
independente, vese bloqueada.  
 
E varias cousas. Como saben,  
esta mesma mañán, o alcalde esta 
recibiu a varios membros da 
Asociación Plataforma Vítimas 

interlocutor que serán as Cortes 
Xerais. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Polo Grupo da Marea Atlántica, 
señor Sande. 
 
Señor Sande García 
 
Si. 
 
En fin! 
 
Non hai mellor maneira de 
politizar que mediante a fuxida de 
responsabilidades. Iso está 
bastante claro. Outro exemplo de 
traxedia, de non asunción de 
responsabilidades, o temos no 
tempo e no espazo. Casos moi 
próximos como o Prestige, sen ir 
máis lonxe. Todo o noso 
recoñecemento hoxe, á 
Asociación de Plataforma Vítimas 
Alvia 04155, por toda esta loita 
silenciosa destes tempos, porque 
moitas veces se afogan eses 
intentos de descubrir a verdade, 
como digo, exemplos de malos 
tratos e de desatención. Calquera 
procura dunha comisión 
independente, vese bloqueada.  
 
E varias cousas. Como saben, 
esta mesma mañán,  o alcalde 
recibiu a varios membros da 
Asociación Plataforma Vítimas 
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Alvia. Houbo unha iniciativa de 
Marea e unha petición para crear 
unha  Comisión de Investigación 
no Parlamento Español, na que 
efectivamente, o PSOE votou en 
contra. Non sabemos a razón, nin 
temos explicación algunha 
realmente. E xa se votou na 
Deputación da Coruña, por certo, 
e tampouco houbo explicación alí. 
E así nolo transmitiron os 
compañeiros presentes  e, bueno, 
pola nosa parte, é algo que xa dixo 
o alcalde. Introducimos, por un 
lado un acto de homenaxe ás 
vítimas polo terceiro aniversario, 
24 de xullo de 2016, na que se 
dará lectura ao nome das persoas 
falecidas no accidente do tren e, 
de feito, son emendas, que é 
curioso, non é necesario 
aprobalas, porque é algo que 
efectivamente se pode levar a 
cabo. Pero bueno, estas cousas 
casi irónicas... E solicitar dos 
Grupos Políticos que conforman o 
Parlamento Galego a constitución 
desa Comisión de Investigación. 
Poden estar disoltos, como pode 
ser o goberno, pero esa procura de 
compromisos,  si cremos que é 
necesaria.   
 
 
Bueno, estas eran, un pouco, as 
emendas e as correccións que 
establecía Marea Atlántica na súa 
proposta. 
 
Grazas. 

Alvia. Houbo unha iniciativa de 
Marea e unha petición para crear 
unha  Comisión de Investigación 
no Parlamento Español, na que 
efectivamente, o PSOE votou en 
contra. Non sabemos a razón, nin 
temos explicación algunha 
realmente. E xa se votou na 
Deputación da Coruña, por certo, 
e tampouco houbo explicación alí. 
E así nolo transmitiron os 
compañeiros presentes  e, bo, 
pola nosa parte, é algo que xa 
dixo o alcalde. Introducimos, por 
unha banda un acto de homenaxe 
ás vítimas polo terceiro 
aniversario, 24 de xullo de 2016, 
na que se dará lectura ao nome 
das persoas falecidas no 
accidente do tren e, de feito, son 
emendas, que é curioso, non é 
necesario aprobalas, porque é 
algo que efectivamente se pode 
levar a cabo. Pero bo, estas 
cousas case irónicas… E solicitar 
dos Grupos Políticos que 
conforman o Parlamento Galego 
a constitución desa Comisión de 
Investigación. Poden estar 
disoltos, como pode ser o 
goberno, pero esa procura de 
compromisos,  si cremos que é 
necesaria.   
 
Bo, estas eran, un pouco, as 
emendas e as correccións que 
establecía Marea Atlántica na súa 
proposta. 
 
Grazas. 
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Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Dado que non foi aceptada a 
emenda, procedemos a votala en 
primeiro lugar. 
 
Votación de la enmienda 
presentada  por el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la enmienda 
presentada por el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA), produciéndose el siguiente 
resultado. 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (1 voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 

Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Dado que non foi aceptada a 
emenda, procedemos a votala en 
primeiro lugar. 
 
Votación da emenda presentada  
polo Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) 
 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a emenda 
presentada polo Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA), 
producíndose o seguinte 
resultado. 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
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A emenda queda rexeitada. 
 
Votamos, polo tanto, a moción tal 
e como foi presentada. 
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
Marea Atlántica (PP) (10 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
abstenciones). 
 
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. 
 
83 – Apoyo a la Asociación 
Plataforma Víctimas del Alvia 
04155. 
 
1.-Solicitar al Gobierno del 
Estado que encargue a una 
comisión de personal experto y 
técnico independiente la 

A emenda queda rexeitada. 
 
Votamos, polo tanto, a moción tal 
e como foi presentada. 
 
Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
Marea Atlántica (PP) (10 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (10 
abstencións). 
 
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. 
 
83 – Apoio á Asociación 
Plataforma Vítimas do Alvia 
04155. 
 
1.-Solicitar ao Goberno do 
Estado que encargue a unha 
comisión de persoal experto e 
técnico independente a 
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investigación de lo acontecido y la 
posterior apertura de una 
Comisión de Investigación  en el 
Congreso de los Diputados sobre 
el accidente del tren Alvia 04155 
para establecer las posibles 
responsabilidades políticas. 
 
2.-El Ayuntamiento de A Coruña 
colaborará en la difusión del 
documental FRANQUESTEIN 
04155. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moción número tres do Partido 
Socialista de Galicia-PSOE, con 
motivo do 17 de maio, Día 
Internacional contra a 
LGTB/fobia, sobre medidas  para 
combatir a discriminación por 
orientación sexual e identidade de 
xénero. 
 
Ten a palabra o señor Ferreiro 
para a lectura da parte dispositiva. 
 
 
Tercera.- Moción sobre  
medidas para combatir la 
discriminación por orientación 
sexual e identidad de género. 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
¿Qué tal? Buenas tardes. 
 
Bueno, el Grupo Municipal 

investigación do acontecido e a 
posterior apertura dunha 
Comisión de Investigación  no 
Congreso dos Deputados sobre o 
accidente do tren Alvia 04155 
para establecer as posibles 
responsabilidades políticas. 
 
2.-O Concello da Coruña 
colaborará na difusión do 
documental FRANQUESTEIN 
04155. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moción número tres do Partido 
Socialista de Galicia-PSOE, con 
motivo do 17 de maio, Día 
Internacional contra a 
LGTB/fobia, sobre medidas  para 
combatir a discriminación por 
orientación sexual e identidade de 
xénero. 
 
Ten a palabra o señor Ferreiro 
para a lectura da parte 
dispositiva. 
 
Terceira.- Moción sobre  
medidas para combater a 
discriminación por orientación 
sexual e identidade de xénero.  
 

Señor Ferreiro Seoane 
 
Que tal? Boas tardes. 
 
Bo, o Grupo Municipal Socialista 
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Socialista del Ayuntamiento de A 
Coruña presenta esta moción… 
 
A las dieciocho horas y 
cincuenta y cuatro minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones el 
Excmo. Sr. Alcalde y lo 
sustituye la señora García 
Gómez. 
 
… con motivo del día 17 de mayo, 
Día Internacional contra la 
LGTBI/fobia. 
 
En esta  moción instamos al 
Gobierno Municipal a que ponga 
en marcha las siguientes políticas 
de igualdad LGTBI para luchar 
contra la homofobia, la 
lesbofobia, transfobia y bifobia, a 
fin de avanzar hacia la igualdad 
real de las personas lesbianas, 
gays, transexuales, intersexuales. 
 
Primero.- Poner en marcha un 
programa de atención para el 
colectivo LGTBI a través de los 
servicios municipales del 
Ayuntamiento. Su objetivo 
principal será desarrollar todas las 
actividades dirigidas a la 
normalización, visibilización e 
integración plena de las personas 
del colectivo LGTBI en nuestro 
municipio.  
 
El programa se impulsará en 
colaboración con las entidades 
LGTBI del municipio, 
potenciando la participación y 

do Concello da Coruña presenta 
esta moción… 
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e 
catro minutos auséntase do 
Salón de Sesións o Excmo. Sr. 
Alcalde e substitúeo a señora 
García Gómez. 
 
 
… con motivo do día 17 de maio, 
Día Internacional contra a 
LGTBI/fobia. 
 
Nesta  moción instamos ao 
Goberno Municipal a que poña en 
marcha as seguintes políticas de 
igualdade LGTBI para loitar 
contra a homofobia, a lesbofobia, 
transfobia e bifobia, a fin de 
avanzar cara á igualdade real das 
persoas lesbianas, gais, 
transexuais, intersexuais.  
 
1.-Poñer en marcha un Programa 
de Atención para o colectivo 
LGTBI a través dos servizos 
municipais do Concello. O seu 
obxectivo principal será 
desenvolver todas as actividades 
dirixidas á normalización, 
visibilización e integración plena 
das persoas do colectivo LGTBI 
no noso municipio.  
 
 
O Programa impulsarase en 
colaboración coas entidades 
LGTBI do municipio, potenciando 
a participación e 
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corresponsabilidad de las mismas 
en las políticas municipales. Este 
programa tendrá como objetivo 
principal la elaboración y puesta 
en marcha de campañas de 
información, difusión y 
sensibilización de las necesidades 
y demandas al colectivo LGTBI y 
contra la discriminación de 
cualquier tipo basada en la 
orientación sexual de género y 
más concretamente: 
 
a) Elaboración de planes 
transversales de formación en la 
prevención y erradicación en las 
actitudes de Bullyng e Mobbing, 
acoso escolar y laboral, motivadas 
por la LGTBI/Fobia, prestando 
especial atención a la formación 
de educadores, trabajadores 
sociales, policía local y demás 
funcionarios locales. 
 
 
b) Organización y realización de 
jornadas de formación e 
información en colaboración con 
la comunidad educativa, dirigidas 
a adolescentes y jóvenes para 
prevenir fenómenos de exclusión 
y evitar conductas  
LGTBI/fóbicas.  
 
c) Puesta en funcionamiento… 
 
A las dieciocho horas y 
cincuenta y seis minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones la 
señora Cid Castro. 

corresponsabilidade das mesmas 
nas políticas municipais. Este 
Programa terá como obxectivo 
principal a elaboración e posta en 
marcha de campañas de 
información, difusión e 
sensibilización das necesidades e 
demandas do colectivo LGTBI e 
contra a discriminación  de 
calquera tipo baseada na 
orientación sexual e de xénero; e 
máis concretamente: 
 
a) Elaboración de plans 
transversais de formación na 
prevención e erradicación das 
actitudes de Bullyng e Mobbing, 
acoso escolar e laboral,  
motivadas pola LGTBI/Fobia, 
prestando especial atención á 
formación de educadores, 
traballadores sociais, policía 
local e demais funcionarios 
locais.  
 
b) Organización e realización de 
xornadas de formación e 
información, en colaboración coa 
comunidade educativa, dirixidas a 
adolescentes e mozos, para previr 
fenómenos de exclusión e evitar 
condutas  LGTBI/fóbicas.  
 
 
c) Posta en funcionamento… 
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e 
seis minutos se ausenta do Salón 
de Sesións a señora Cid Castro. 
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… de un programa específico para 
mayores LGTBI, especialmente 
los que se encuentran en una 
situación de dependencia que 
impida la discriminación, la 
desatención y el maltrato de este 
colectivo y muy especialmente en 
los centros de día y las residencias 
de mayores. 
 
d) Incorporación en los programas 
de formación y empleo 
municipales a las personas 
transexuales, dada la especial 
dificultad en la  integración 
laboral de este colectivo.  
 
e) Impulsar campañas de 
prevención del VIH en el 
colectivo LGTBI y promover la 
realización de la prueba rápida del 
VIH en los programas 
municipales de promoción de la 
salud. 
 
f) Celebración de actos de 
sensibilización en torno a la 
conmemoración del 17 de Mayo 
“Día Internacional contra la 
homofobia, lesbofobia, bifobia y 
transfobia”, en los que se 
promoverá combatir la 
discriminación basada en la 
orientación sexual y la identidad 
de género especialmente en 
centros escolares. Además, se 
apoyará y colaborará con los actos 
que organicen los diferentes 
colectivos locales. 
 

…dun programa específico para 
maiores LGTBI, especialmente os 
que se atopan en situación de 
dependencia; que impida a 
discriminación, a desatención e 
os malos tratos deste colectivo e 
moi especialmente nos centros de 
día e as residencias de maiores. 
 
 
d) Incorporar nos programas de 
formación e emprego municipais 
ás persoas transexuais, dada as 
especiais dificultades de 
integración laboral deste 
colectivo.  
 
e) Impulsar campañas de 
prevención do VIH no colectivo 
LGTBI e promover a realización 
da proba rápida do VIH nos 
programas municipais de 
promoción da saúde. 
 
 
f) Celebración de actos de 
sensibilización ao redor da 
conmemoración do 17 de Maio, 
“Día Internacional contra a 
homofobia, lesbofobia, bifobia e 
transfobia”, nos que se 
promoverá combater a 
discriminación baseada na 
orientación sexual e a identidade 
de xénero, especialmente en 
centros escolares. Ademais, 
apoiarase e colaborará cos actos 
que organicen os diferentes 
colectivos locais. 
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f) Celebración de actos por el 28 
de junio día del Orgullo LGTBI, 
como día de visibilización, 
reivindicación y sensibilización, 
incluyendo la colocación de la 
bandera LGTBI en las fachadas 
del ayuntamiento y de otros 
edificios públicos. 
 
La Marea Atlántica nos hizo 
llegar dos enmiendas, una sobre el 
lenguaje inclusivo, que sí que 
había alguna pequeña falta y 
también sobre que se habla en 
masculino. No es cierto que se 
hable en masculino, es cierto que 
se utiliza la palabra homosexual 
que es relativo a las personas que 
aman a personas del mismo sexo, 
tanto hombre como mujeres. Es 
cierto que es mejor utilizar 
lesbiana, gay, transexual, bisexual 
e intersexual, porque así 
visibilizamos todas las realidades.  
 
No sé si, a lo mejor, hay algún 
tal… Lo corregimos todo, si hay 
algún problema. 
 
Y el punto 2) que es la enmienda 
de la Marea Atlántica: 
 
2.-Instamos á Xunta de Galicia 
para que dote de recursos 
suficientes aos servizos para o 
desenvolvemento  da Lei 2/2014, 
de 14 de Abril pola igualdade de 
trato e non discriminación das 
lesbianas, gais, transexuais, 
bisexuais e intersexuais en 

g) Celebración de actos polo 28 
de xuño, día do Orgullo LGTBI, 
como día de visibilización, 
reivindicación e sensibilización, 
incluíndo a colocación da 
bandeira LGTBI na fachada do 
concello e doutros edificios 
públicos. 
 
A Marea Atlántica fíxonos chegar 
dúas emendas, unha sobre o 
linguaxe inclusivo, que si que 
había algunha pequena falta e 
tamén sobre que se fala en 
masculino. Non é certo que se fale 
en masculino, é certo que se 
utiliza a palabra homosexual que 
é relativo ás persoas que aman a 
persoas do mesmo sexo, tanto 
home como mulleres. É certo que 
é mellor utilizar lesbiana, gai, 
transexual, bisexual e intersexual, 
porque así visibilizamos todas as 
realidades 
 
Non sei se, se cadra, hai algún 
tal… Corrixímolo todo, se hai 
algún problema. 
 
E o punto 2) que é a emenda da 
Marea Atlántica: 
 
2.-Instamos á Xunta de Galicia 
para que dote de recursos 
suficientes os servizos para o 
desenvolvemento da Lei 2/2014, 
de 14 de Abril, pola igualdade de 
trato e non discriminación de 
lesbianas, gais, transexuais, 
bisexuais e intersexuales de 
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Galicia. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Entendo que queda integrada a 
emenda? Si 
 
Podemos proceder agora a defensa 
da moción. 
 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bueno, el 17 de mayo se celebra 
el Día Internacional contra la 
LGTB/fobia, que es como 
denominamos a la discriminación, 
persecución, exclusión u 
hostigamiento basado en la 
orientación social sexual y la 
entidad de género, 
respectivamente, y que fue 
reconocida en España por el 
Gobierno mediante el acuerdo del 
Consejo de Ministros del 26 de 
junio del 2009. 
 
Y,  ¿por qué este día? Fue el 17 de 
mayo de 1990, cuando la OMS 
dejó de considerarlos enfermos. A 
las personas lesbianas y gays. 
Faltan las personas transexuales 
que se está luchando por ello. A 
pesar de los avances alcanzados 
durante los últimos años en 
materia legislativa, muy 
especialmente con la Ley 13/2005 
del matrimonio igualitario, 

Galicia. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Entendo que queda integrada a 
emenda? Si 
 
Podemos proceder agora a 
defensa da moción 
 
 
Señor Ferreiro Seoane 
 
Bo, o 17 de maio celébrase o Día 
Internacional contra a 
LGTB/fobia, que é como 
denominamos á discriminación, 
persecución, exclusión ou 
fustrigación baseado na 
orientación social sexual e a 
entidade de xénero, 
respectivamente, e que foi 
recoñecida en España polo 
Goberno mediante o acordo do 
Consello de Ministros do 26 de 
xuño do 2009. 
 
E,  por que este día? Foi o 17 de 
maio de 1990, cando a OMS 
deixou de consideralos enfermos. 
Ás persoas lesbianas e gais. 
Faltan as persoas transexuais que 
se está loitando por iso. A pesar 
dos avances alcanzados durante 
os últimos anos en materia 
lexislativa, moi especialmente coa 
Lei 13/2005 do matrimonio 
igualitario, tamén coa  Lei 3/2007 
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también con la  Ley 3/2007 de 
Identidad de Género, así como, las 
distintas leyes autonómicas 
reguladoras de la transexualidad y 
contra la LGTB/fobia, aún 
estamos muy lejos de conseguir la 
igualdad real del LGTBI. Lo 
sabéis bien las mujeres, que más 
de 30 años después, seguimos 
luchando por nuestra igualdad 
real, porque nuestro enemigo es el 
mismo, el heterosexismo y el 
machismo dominante en nuestra 
sociedad. 
 
La discriminación del colectivo 
LGTBI es una realidad 
preocupante en nuestro país. 
Según un  estudio del 2013 sobre 
la discriminación sexual y de 
género realizado por la FEL, un 
30% de los y las homosexuales 
han sufrido discriminación laboral 
de algún tipo.  
 
Mucho más preocupante es el dato 
de la discriminación en la 
adolescencia. Más del 70% de los 
jóvenes LGTBI declara haber 
sufrido discriminación de algún 
tipo en su centro de estudios. Y el 
83% de los mismos no han 
tomado ninguna medida al 
respecto. La protección de los 
menores y el libre desarrollo de 
las personas debe ser una 
prioridad absoluta, teniendo en 
cuanto a estos datos. 
 
 

de Identidade de Xénero, así 
como, as distintas leis 
autonómicas reguladoras da 
transexualidade e contra a 
LGTB/fobia, aínda estamos moi 
lonxe de conseguir a igualdade 
real do LGTBI. Sabédelo ben as 
mulleres, que máis de 30 anos 
despois, seguimos loitando pola 
nosa igualdade real, porque noso 
inimigo é o mesmo, o 
heterosexismo e o machismo 
dominante na nosa sociedade. 
 
 
A discriminación do colectivo 
LGTBI é unha realidade 
preocupante no noso país. Según 
un estudo do 2013 sobre a 
discriminación sexual e de xénero 
realizado pola FEL, un 30% de os 
e as homosexuais sufriron 
discriminación laboral dalgún 
tipo.  
 
Moito máis preocupante é o dato 
da discriminación na 
adolescencia. Máis do 70% dos 
mozos LGTBI declara sufrir 
discriminación dalgún tipo no seu 
centro de estudos. E o 83% dos 
mesmos non tomaron ningunha 
medida respecto diso. A 
protección dos menores e o libre 
desenvolvemento das persoas 
debe ser unha prioridade 
absoluta, tendo en canto a estes 
datos. 
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Últimamente a los y las activistas 
nos gusta teorizar sobre la 
cuestión LGTBI, pero no 
podemos olvidarnos de la mayoría 
de la gente  que, aún sufre por 
querer y por querer vivir su vida. 
 
Tenemos que poner marcha a  
políticas para que su igualdad sea 
real de verdad. Carlos de 20 años, 
mañana tiene un juicio por 
agresión homofoba por parte de 
sus suegros. Gracias a la reforma 
en la justicia del PP, no puede 
acceder con un abogado de oficio. 
Menos mal que un compañero 
amigo socialista, se le ofreció a 
llevar el caso gratis. 
 
A las dieciocho horas y 
cincuenta y nueve minutos se 
ausenta del Salón de Sesiones la 
señora Barcón Sánchez. 
 
Juan de 19 años, agredido por un 
vecino. El juez dictó 5 metros de 
alejamiento. Tiene miedo y ahora 
vive con sus tíos en vez de con su 
padre y su madre. 
 
Los casos son reales, los nombres 
no. Y podría seguir así bastante 
más. Son casos que ocurren aquí, 
en nuestra ciudad y en la comarca 
y estamos en el 2016. 
 
Necesitamos que todas las 
administraciones se impliquen en  
la lucha por la igualdad LGTBI, 
principalmente la más cercana a la 

Ultimamente aos e as activistas 
gústanos teorizar sobre a cuestión 
LGTBI, pero non podemos 
esquecernos da maioría da xente  
que, aínda sofre por querer e por 
querer vivir a súa vida. 
 
Temos que poñer marcha a  
políticas para que a súa 
igualdade sexa real de verdade. 
Carlos de 20 anos, mañá ten un 
xuízo por agresión homofoba por 
parte dos seus sogros. Grazas á 
reforma na xustiza do PP, non 
pode acceder cun avogado de 
oficio. Menos mal que un 
compañeiro amigo socialista, 
ofrecéuselle a levar o caso gratis. 
 
Ás dezaoito horas e cincuenta e 
nove minutos auséntase do Salón 
de Sesións a señora Barcón 
Sánchez. 
 
Juan de 19 anos, agredido por un 
veciño. O xuíz ditou 5 metros de 
afastamento. Ten medo e agora 
vive cos seus tíos no canto de con 
o seu pai e a súa nai. 
 
Os casos son reais, os nomes non. 
E podería seguir así bastante 
máis. Son casos que ocorren aquí, 
na nosa cidade e na comarca e 
estamos no 2016. 
 
Necesitamos que todas as 
administracións implíquense na  
loita pola igualdade LGTBI, 
principalmente a máis próxima á 
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gente, en políticas reales, políticas 
que ayuden a que cada uno viva 
su vida real, sin estar escondido, 
ni sufrir agresiones en ninguno de 
sus ámbitos vitales. Por eso, 
proponemos que la Xunta de 
Galicia ponga en marcha la Ley 
de Visibilidad Gallega y con 
nuestro Concello, se implique de 
verdad en la igualdad LGTBI y 
que ponga en marcha esta serie de 
medidas, para que A Coruña sea 
una ciudad donde todas las 
personas puedan ser más felices. 
 
Presidencia 
 
Grazas. 
 
Pasolle, entón, a palabra ao  
Grupo do BNG. 
 
Señora Veira González 
 
Grazas. 
 
Ben, pois, efectivamente, todas as 
administracións teñen a súa 
responsabilidade na igualdade… 
 
A las diecinueve horas y dos 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Cid Castro. 
 
…do colectivo LGTBI, pero o 
certo é que é responsabilidade de 
toda a cidade, tamén loitar pola 
visibilidade e igualdade deste 
colectivo. 
 

xente, en políticas reais, políticas 
que axuden a que cada un viva a 
súa vida real, sen estar 
escondido, nin sufrir agresións en 
ningún dos seus ámbitos vitais. 
Por iso, propoñemos que a Xunta 
de Galicia poña en marcha a Lei 
de Visibilidade Galega e co noso 
Concello, implíquese de verdade 
na igualdade LGTBI e que poña 
en marcha esta serie de medidas, 
para que A Coruña sexa unha 
cidade onde todas as persoas 
poidan ser máis felices. 
 
Presidencia 
 
Grazas. 
 
Pasolle, entón, a palabra ao  
Grupo do BNG. 
 
Señora Veira González 
 
Grazas.  
 
Ben, pois, efectivamente, todas as 
administracións teñen a súa 
responsabilidade na igualdade… 
 
Ás dezanove horas e dous 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Cid Castro. 
 
…do colectivo LGTBI, pero o 
certo é que é responsabilidade de 
toda a cidade, tamén loitar pola 
visibilidade e igualdade deste 
colectivo. 
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Nós demandamos ademáis, desde 
o BNG, que o goberno da Xunta, 
dunha vez por todas, desenvolva a 
Lei de Igualdade 2/2014 de 14 de 
abril do colectivo LGTBI. Por iso, 
consideramos axeitada a emenda 
introducida pola Marea Atlántica 
e aceptada polo Grupo Socialista. 
Nós reclamamos dotación 
orzamentaria para plasmala 
realmente nos orzamentos, no seu 
momento, digo, na Xunta de 
Galiza.  
 
Nós demandamos que se actúe 
decididamente contra a 
discriminación que sofre este 
colectivo. É obriga de todos e de 
toda a sociedade, pero tamén en 
particular, dos poderes públicos, 
loitar pola visibilidade e igualdade 
social de todas as persoas, con 
independencia da súa sexualidade. 
 
 
Para o BNG, lograr esa 
visibilidade e igualdade, non é só 
unha cuestión das institucións, 
como dixen, pasa pola educación 
e pola implicación do conxunto da 
sociedade, que debe implicarse os 
365 días do ano, máis aló da 
celebración simbólica dun día, 
dunha xornada completa. Temos 
que levar… 
 
A las diecinueve horas y tres 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Barcón 
Sánchez. 

Nós demandamos ademáis, desde 
o BNG, que o goberno da Xunta, 
dunha vez por todas, desenvolva a 
Lei de Igualdade 2/2014 do 14 de 
abril do colectivo LGTBI. Por iso, 
consideramos axeitada a emenda 
introducida pola Marea Atlántica 
e aceptada polo Grupo Socialista. 
Nós reclamamos dotación 
orzamentaria para plasmala 
realmente nos orzamentos, no seu 
momento, digo, na Xunta de 
Galicia.  
 
Nós demandamos que se actúe 
decididamente contra a 
discriminación que sofre este 
colectivo. É obriga de todos e de 
toda a sociedade, pero tamén en 
particular, dos poderes públicos, 
loitar pola visibilidade e 
igualdade social de todas as 
persoas, con independencia da 
súa sexualidade. 
 
Para o BNG, lograr esa 
visibilidade e igualdade, non é só 
unha cuestión das institucións, 
como dixen, pasa pola educación 
e pola implicación do conxunto 
da sociedade, que debe implicarse 
os 365 días do ano, máis aló da 
celebración simbólica dun día, 
dunha xornada completa. Temos 
que levar… 
 
Ás dezanove horas e tres minutos 
entra no Salón de Sesións a 
señora Barcón Sánchez. 
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… ao sistema educativo con 
decisión, a dignificación e o 
recoñecemento das diferentes 
opcións sexuais, educar na 
liberdade, para enfocar a vida 
persoal e sexual de cada quen, a 
través da visibilidade desta 
realidade diversa, nas materias 
educativas.  
 
Igualmente é preciso unha 
prestación de servizos públicos, 
sanitarios, informativos, para 
atender as necesidades específicas 
das persoas que integran estes 
colectivos. Nós propuxemos, no 
seu momento, a creación 
inmediata dunha línea telefónica 
permanente, de atención, 
información e asesoramento ao 
colectivo LGTBI, no que puidese 
canalizar as respostas, as 
denuncias de calquera tipo de 
agresión, como as que sinalaba o 
compañeiro Ferreiro. 
 
 
Solicitamos, tamén no seu 
momento, que desde a Consellería 
de Cultura se impulsasen as 
produccións culturais que 
incluisen a realidade LGTBI, para 
potenciar referentes positivos da 
homosexualidade, transexualidade 
e intersexualidade. 
 
 
Erradicar calquera discriminación 
na práctica deportiva, tamén é 
outra das propostas que 

…ao sistema educativo con 
decisión, a dignificación e o 
recoñecemento das diferentes 
opcións sexuais, educar na 
liberdade, para enfocar a vida 
persoal e sexual de cada quen, a 
través da visibilidade desta 
realidade diversa, nas materias 
educativas.  
 
Igualmente é preciso unha 
prestación de servizos públicos, 
sanitarios, informativos, para 
atender as necesidades 
específicas das persoas que 
integran estes colectivos. Nós 
propuxemos, no seu momento, a 
creación inmediata dunha liña 
telefónica permanente, de 
atención, información e 
asesoramento ao colectivo 
LGTBI, no que puidese canalizar 
as respostas, as denuncias de 
calquera tipo de agresión, como 
as que sinalaba o compañeiro 
Ferreiro. 
 
Solicitamos, tamén no seu 
momento, que desde a Consellería 
de Cultura impulsásense as 
producións culturais que 
incluisen a realidade LGTBI, 
para potenciar referentes 
positivos da homosexualidade, 
transexualidad e 
intersexualidade. 
 
Erradicar calquera 
discriminación na práctica 
deportiva, tamén é outra das 
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formulamos, tamén no parlamento 
de Galiza, instando a unha 
colaboración entre a Xunta e os 
concellos, coas organizacións 
tamén, que nós cremos que é 
importante, as organizacións que 
loitan cada día e que integran 
persoas deste colectivo.  
 
 
Entón, bueno, nós cremos que hai 
que desenvolver esa Lei 2/2014, 
nestes termos e en moitos máis 
termos, que efectivamente ten que 
pularse polo desenvolvemento 
desta Lei e desevolvementos 
normativos, que tamén tiñan 
cabida todos estes dereitos e que 
dean visibilidade a este colectivo, 
moito máis aló, das datas 
sinaladas. 
 
Nada maís. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pasolle… Ten a palabra o Grupo  
Popular, señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Con la venia. 
 
Bueno. Yo creo que hace 9 años, 
sí 9 años, que estoy en este 
ayuntamiento como Concejal. En 
la oposición 4 años, 4 años en el 
gobierno y ahora en la oposición y 

propostas que formulamos, tamén 
no parlamento de Galicia, 
instando a unha colaboración 
entre a Xunta e os concellos, coas 
organizacións tamén, que nós 
cremos que é importante, as 
organizacións que loitan cada día 
e que integran persoas deste 
colectivo.  
 
Entón, bo, nós cremos que hai que 
desenvolver esa Lei 2/2014, 
nestes termos e en moitos máis 
termos, que efectivamente ten que 
pularse polo desenvolvemento 
desta Lei e desevolvementos 
normativos, que tamén tiñan 
cabida todos estes dereitos e que 
dean visibilidade a este colectivo, 
moito máis aló, das datas 
sinaladas. 
 
Nada maís.  
 

Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 

Pasolle… Ten a palabra o Grupo  
Popular, señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Coa venia. 
 
Bo. Eu creo que hai 9 anos, si 9 
anos, que estou neste concello 
como concelleiro. Na oposición 4 
anos, 4 anos no goberno e agora 
na oposición e todos os anos por 



 
 
 
 
 
 
 

- 142 - 
 

 
 

todos los años por estas fechas me 
encuentro con la misma moción. 
 
Yo no digo que esto no sea bueno, 
pero en algo estamos fallando, 
porque aquí  hemos gobernado 
todos, de una manera o de otra… 
 
A las diecinueve horas y seis 
minutos entra el Excmo. Sr. 
Alcalde. 
 
… y, sin embargo, los problemas 
siguen estando ahí. 
 
Entonces, yo no creo que sea una 
cuestión, tanto, tanto, de cambiar  
las leyes, como aquí se está 
diciendo, sino de cambiar las 
actitudes y, sobre todo, de trabajar 
más en la igualdad. Y aquí se 
están  haciendo una serie de 
propuestas que sí, que algunos 
sobre (…), pues, eso es muy 
importante, que se trabaje la 
igualdad.  Pero yo que fui 
Concejal de Servicios Sociales, 
puedo decir que todos los 
trabajadores sociales y todos los 
educadores sociales de este 
ayuntamiento, están preparados 
para trabajar en la igualdad. 
Incluso puedo decir que la Policía 
Local de este Ayuntamiento de La 
Coruña está preparada para 
trabajar en la igualdad. 
 
Pero estos planes transversales de 
los que siempre le hablamos, que 
quedan muy bien, muchos ya 

estas datas atópome coa mesma 
moción. 
 
Eu non digo que isto non sexa bo, 
pero en algo estamos a fallar, 
porque aquí  gobernamos todos, 
dunha maneira ou doutra… 
 
Ás dezanove horas e seis minutos 
entra o Excmo. Sr. Alcalde. 
 
 
…e, con todo, os problemas 
seguen estando aí. 
 
Entón, eu non creo que sexa unha 
cuestión, tanto, tanto, de cambiar  
as leis, como aquí estase dicindo, 
senón de cambiar as actitudes e, 
sobre todo, de traballar máis na 
igualdade. E aquí estanse  
facendo unha serie de propostas 
que si, que algúns sobre (…,) 
pois, iso é moi importante, que se 
traballe a igualdade.  Pero eu que 
fun concelleiro de Servizos 
Sociais, podo dicir que todos os 
traballadores sociais e todos os 
educadores sociais deste concello, 
están preparados para traballar 
na igualdade. Mesmo podo dicir 
que a Policía Local deste 
Concello da Coruña está 
preparada para traballar na 
igualdade. 
 
 
Pero estes plans transversais dos 
que sempre lle falamos, que 
quedan moi ben, moitos xa están 
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están hechos. Estamos hablando 
de colectivos, estamos hablando 
de profesionales. Me parece que 
se está poniendo en duda su 
profesionalidad, y es todo lo 
contrario. Yo, me consta y, ya 
digo, porque fui Concejal de 
Servicios Sociales y conocí este 
trabajo que se realiza todos los 
días en la Concejalía, y hay 
muchas situaciones, de muchas 
personas que pueden sufrir algún 
tipo de discriminación y 
encuentran en estos trabajadores, 
el apoyo que necesitan. 
 
Claro, usted aquí me habla de una 
serie  de medidas. De verdad, que 
hay problemas en los colegios, 
hay problemas  en familias, hay 
problemas de gente que es 
homófoba y que utilizan, incluso, 
la violencia contra las personas 
que expresan su sexualidad, bien 
sean gays, lesbianas, transexuales, 
etcétera. Pero claro, ya digo, hay 
que fomentar mucho  más la 
educación y la formación, y yo 
cuando estuve de Concejal de 
Servicios Sociales, trabajamos 
mucho con los colegios y a través 
de programas que se dieron en los 
colegios, para educar en la 
igualdad. Porque  creo que es 
fundamental la educación y la 
actitud. No es una cuestión de 
leyes. Por muchas leyes que 
hagamos, si no cambian la actitud 
de las personas, poco se puede 
hacer. Actitud, que digo, que hay 

feitos. Estamos a falar de 
colectivos, estamos a falar de 
profesionais. Paréceme que se 
está poñendo en dúbida a súa 
profesionalidade, e é todo o 
contrario. Eu, cónstame e, xa 
digo, porque fun concelleiro de 
Servizos Sociais e coñecín este 
traballo que se realiza todos os 
días na Concellería, e hai moitas 
situación, de moitas persoas que 
poden sufrir algún tipo de 
discriminación e atopan, nestes 
traballadores o apoio que 
necesitan. 
 
Claro, vostede aquí fálame dunha 
serie  de medidas. De verdade, 
que hai problemas nos colexios, 
hai problemas  en familias, hai 
problemas de xente que é 
homófoba e que utilizan, mesmo, 
a violencia contra as persoas que 
expresan a súa sexualidade, ben 
sexan gais, lesbianas, transexuais, 
etcétera. Pero claro, xa digo, hai 
que fomentar moito máis  a 
educación e a formación, e eu 
cando estiven de concelleiro de 
Servizos Sociais, traballamos 
moito cos colexios e a través de 
programas que se deron nos 
colexios, para educar na 
igualdade. Porque  creo que é 
fundamental a educación e a 
actitude. Non é unha cuestión de 
leis. Por moitas leis que fagamos, 
se non cambian a actitude das 
persoas, pouco pódese facer. 
Actitude, que digo, que hai que 
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que cambiar, sobre todo, a veces, 
en los medios de comunicación y 
en algunos programas, que 
siempre el gay es objeto de mofa, 
de risas, etcétera, incluso, a veces, 
es  vejado de una manera indirecta 
y eso también hace mucho daño a 
estos colectivos. 
 
Dicho esto, luego, hay otras cosas 
que pone usted en la moción que, 
la verdad, yo no estoy de acuerdo. 
No estoy de acuerdo, no estoy de 
acuerdo personalmente, que 
estemos hablando del acceso al 
trabajo, en la formación y empleo 
de las personas transexuales en el 
Ayuntamiento, cuando debe ser en 
todos los ámbitos de las empresas. 
Uno de los grandes problemas que 
tiene los transexuales en este país, 
es que muchas veces son 
abocados a ejercer profesiones 
muy duras, como la prostitución, 
porque nadie les da  una 
oportunidad laboral. Entonces, no 
sólo tiene que ser el 
Ayuntamiento, tiene que ser más 
ambicioso en su moción y pedir 
también, que toda la sociedad y 
los empresarios no discriminen a 
una persona, sobre todo, por su 
actitud sexual.  
 
Habla usted, también, y ya le 
digo, de impulsar campañas de 
VIH. Mire, este será un fallo de la 
extensión del SIDA, que lo 
fijemos en unos determinados 
colectivos. El SIDA afecta a toda 

cambiar, sobre todo, ás veces, nos 
medios de comunicación e 
nalgúns programas, que sempre o 
gai é obxecto de mofa, de risas, 
etcétera, mesmo, ás veces, é  
vexado dunha maneira indirecta e 
iso tamén fai moito dano a estes 
colectivos. 
 
Dito isto, logo, hai outras cousas 
que pon vostede na moción que, a 
verdade, eu non estou de acordo. 
Non estou de acordo, non estou 
de acordo persoalmente, que 
esteamos a falar do acceso ao 
traballo, na formación e emprego 
das persoas transexuais no 
Concello, cando debe ser en todos 
os ámbitos das empresas. Un dos 
grandes problemas que ten os 
transexuais neste país, é que 
moitas veces son abocados a 
exercer profesións moi duras, 
como a prostitución, porque 
ninguén lles da  unha 
oportunidade laboral. Entón, non 
só ten que ser o Concello, ten que 
ser máis ambicioso na súa moción 
e pedir tamén, que toda a 
sociedade e os empresarios non 
discriminen a unha persoa, sobre 
todo, pola súa actitude sexual. 
 
 
Fala vostede, tamén, e xa lle digo, 
de impulsar campañas de VIH. 
Mire, este será un fallo da 
extensión da SIDA, que o fixemos 
nuns determinados colectivos. A 
SIDA afecta a toda a sociedade, 
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la sociedad, independientemente 
de la sexualidad de las personas. 
Entonces, el hacer esta petición 
para este colectivo, parece que los 
demás colectivos sexuales no 
tienen este problema. Y, ya  le 
digo, es un problema de toda la 
sociedad. Es un problema de la 
sociedad. Es un problema de que 
hay que educar a las personas en 
la prevención, en sus relaciones 
sexuales, pero no debe, no debe 
solo, circunscribirlo al tema 
LGTBI.  
 
Y, aparte, ya le digo, usted está 
pidiendo una prueba rápida, 
cuando a través de la Xunta de 
Galicia, el programa “Quérote”, 
ya tenemos esa prueba rápida. 
¿Por qué vamos a duplicar, otra 
vez, recursos, cuando ya están en 
la propia sociedad o en la propia 
administración, bien sea 
autonómica, bien sea municipal, 
reconoció este recurso, ya digo,  a 
través del programa “Quérote” 
 
Y por último, Dia Internacional de 
la Homofobia. A mí me gusta 
que… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señor… 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Sí. Termino ya. 
 

independentemente da 
sexualidade das persoas. Entón, o 
facer esta petición para este 
colectivo, parece que os demais 
colectivos sexuais non teñen este 
problema. E, xa  lle digo, é un 
problema de toda a sociedade. É 
un problema da sociedade. É un 
problema de que hai que educar 
ás persoas na prevención, nas 
súas relacións sexuais, pero non 
debe, non debe só, circunscribilo 
ao tema LGTBI.  
 
 
E, á parte, xa lle digo, vostede 
está a pedir unha proba rápida, 
cando a través da Xunta de 
Galicia, o programa “Quérote”, 
xa temos esa proba rápida. Por 
que imos duplicar, outra vez, 
recursos, cando xa están na 
propia sociedade ou na propia 
administración, ben sexa 
autonómica, ben sexa municipal, 
recoñeceu este recurso, xa digo, a 
través do programa “Quérote” 
 
E por último, Dia Internacional 
da Homofobia. A min gústame 
que… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señor… 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Si. Termino xa. 
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Pero me gustaría que fuera más 
reivindicativo y más, en 
reconocimiento de todas aquellas 
personas que sufrieron en su día 
persecución. Por ejemplo, en los 
40 años del franquismo, que 
muchas  personas sufrieron 
represión por sexualidad y no que 
se viera sólo la parte festiva o la 
parte divertida, que  también es 
muy importante que exista. A 
veces, unas cosas no nos dejan ver 
otras. Reivindiquemos, 
reivindiquemos a todos aquellos 
que sufrieron persecución, sobre 
todo, digo, durante esos 40 años 
que por culpa de (…), muchos de 
ellos fueron apaleados y 
encarcelados y nunca nadie se 
acordó también de ellos. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Por parte da Marea Atlántica, 
señora Fraga. 
 
Señora Fraga  Sáenz 
 
Moitas grazas.  
 
Boa tarde. 
 
Ben. Ao respecto de esta moción, 
bueno, é unha moción que  
considerábamos innecesaria, xa 
que a maiorìa das medidas aquí 
propostas se están levando a cabo 
e, salvo a solicitude á Xunta de 

Pero gustaríame que fose máis 
reivindicativo e máis, en 
recoñecemento de todas aquelas 
persoas que sufriron no seu día 
persecución. Por exemplo, nos 40 
anos do franquismo, que moitas  
persoas sufriron represión por 
sexualidade e non que se vise só a 
parte festiva ou a parte divertida, 
que  tamén é moi importante que 
exista. Ás veces, unhas cousas 
non nos deixan ver outras. 
Reivindiquemos, reivindiquemos a 
todos aqueles que sufriron 
persecución, sobre todo, digo, 
durante eses 40 anos que por 
culpa de (…), moitos deles foron 
mallados e encarcerados e nunca 
ninguén se acordou tamén deles. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Por parte da Marea Atlántica 
señora Fraga. 
 
Señora Fraga  Sáenz 
 
Moitas grazas.  
 
Boa tarde. 
 
Ben. Ao respecto desta moción, 
bo, é unha moción que  
considerabamos innecesaria, xa 
que a maiorìa das medidas aquí 
propostas estanse levando a cabo 
e, salvo a solicitude á Xunta de 
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Galicia do incremento e o 
compromiso coa lei, que leva 
metida nun caixón desde hai dous 
anos. 
 
Estamos tamén de acordo co que 
comenta o BNG, e así estamos 
traballando desde esta concellería, 
de non funcionar, sólo en función 
de datas concretas, Zenón de 
intentar restablecer programas de 
continuidade, que vaian máis alá 
de estar celebrando datas que o 
único que fan é traballar a 
expresas, sacar unha declaración. 
E, pouco máis. 
 
Neste sentido, dicir, que 
efectivamente cos colectivos 
LGTBI levamos traballando. Creo 
que é dos colectivos, dentro da 
Concellería, cos que máis 
directamente estamos traballando 
e por unha mesa de traballo que  
temos pasan todas, e creo que 
digo ben, todas a medidas que se 
van a levar a cabo neste sentido. 
En todas, intentando acadar un 
consenso con elas e en todas, de 
momento, conseguido. Incluso, 
cos debates que internamente se 
poden producir, ao final acabamos 
chegando sempre a acordos con 
colectivos como este. 
 
Cremos que é imprescindible, que 
ademais nesta cidade é unha 
tradición, estes movementos 
sociais. Moi forte e moi 
transformadora e, por iso cremos, 

Galicia do incremento e o 
compromiso coa lei, que leva 
metida nun caixón desde hai dous 
anos. 
 
Estamos tamén de acordo co que 
comenta o BNG, e así estamos 
traballando desde esta 
concellería, de non funcionar, só 
en función de datas concretas, 
senón de tentar restablecer 
programas de continuidade, que 
vaian máis alá de estar a celebrar 
datas que o único que fan é 
traballar a expresas, sacar unha 
declaración. E, pouco máis. 
 
Neste sentido, dicir, que 
efectivamente cos colectivos 
LGTBI levamos traballando. Creo 
que é dos colectivos, dentro da 
Concellería, cos que máis 
directamente estamos traballando 
e por unha mesa de traballo que  
temos pasan todas, e creo que 
digo ben, todas a medidas que se 
van a levar a cabo neste sentido. 
En todas, tentando acadar un 
consenso con elas e en todas, de 
momento, conseguido. Mesmo, 
cos debates que internamente se 
poden producir, ao final 
acabamos chegando sempre a 
acordos con colectivos como este. 
 
Cremos que é imprescindible, que 
ademais nesta cidade é unha 
tradición, estes movementos 
sociais. Moi forte e moi 
transformadora e, por iso cremos, 
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que é a quen hai que darlle o 
protagonismo á hora de tomar 
estas decisións, xa que teñen 
moito traballo, neste sentido. 
 
E entre as cousas que se proponen 
e, se fala do tema do espacio 
LGTBI, unha proposta que Marea 
Atlántica leva no seu programa, 
non solo mellor dotada que na 
emenda que logo introduciu o 
PSOE de 40.000 euros, nós 
levabamos máis cartos, senón 
tamén como un programa social  
de continuidade, que non unha 
única asistencia técnica puntual, 
para definir, non sei moi ben se a 
situación puntual da cidade, senón 
un programa que vaia máis alá 
destas outras propostas que fai o 
Partido Socialista. 
 
 
E co respecto ao tema dos delitos 
de odio, tamén, bueno, lembrar, 
que estamos traballando niso, non 
sólo en xeral, senón tamén o 
venres asinamos un programa que 
se chama Programa Pipe, que 
ademais de formar á policía e 
traballar para evitar estes delitos 
de odio, van a colaborar todas as 
entidades e colectivos de 
emigrantes, de diversidade 
funcional e, por suposto, os 
LGTB. 
 
Todo isto son demandas que 
levabamos xa trasladadas, deses 
movementos, á Marea Atántica e 

que é a quen hai que darlle o 
protagonismo á hora de tomar 
estas decisións, xa que teñen 
moito traballo, neste sentido. 
 
E entre as cousas que se 
propoñen e, se fala do tema do 
espazo LGTBI, unha proposta que 
Marea Atlántica leva no seu 
programa, non só mellor dotada 
que na emenda que logo 
introduciu o PSOE de 40.000 
euros, nós levabamos máis cartos, 
senón tamén como un programa 
social  de continuidade, que non 
unha única asistencia técnica 
puntual, para definir, non sei moi 
ben se a situación puntual da 
cidade, senón un programa que 
vaia máis alá destas outras 
propostas que fai o Partido 
Socialista. 
 
E co respecto ao tema dos delitos 
de odio, tamén, bo, lembrar, que 
estamos traballando niso, non só 
en xeral, senón tamén o venres 
asinamos un programa que se 
chama Programa Pipe, que 
ademais de formar á policía e 
traballar para evitar estes delitos 
de odio, van colaborar todas as 
entidades e colectivos de 
emigrantes, de diversidade 
funcional e, por suposto, os 
LGTB. 
 
Todo isto son demandas que 
levabamos xa trasladadas, deses 
movementos, á Marea Atántica e 
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que estamos levando a cabo o 
máis rápidamente posible. 
 
Tamén lembrar, que o espacio 
LGTBI que existía nesta cidade, 
foi claramente danado polo 
Partido Popular, trasladando ese 
servizo a unha atención de dúas 
horas. Charmarlle a atención, é un 
dicir, metendo a unha persoa dúas 
horas nun sótano dun centro 
cívico, na que nin sequera cando 
se chamaba ao 010 para preguntar 
por eses servizos, se informaba 
que existía e se derivaban esas 
chamadas a teléfonos particulares, 
de xente dos movementos sociais 
e non, nin sequera a esa oficina, 
que xa digo, despois de intentar 
que a xente saia do armario, 
metémolo nun soto dun centro 
civíco e non atendemos as súas 
demandas. 
 
E o noso espazo LGTBI vai máis 
alá. Vai ser un espazo de 
visibiliade, de empoderamento e 
de actividade, tanto de atención 
individualizada como colectiva, 
na que, ademais se plantea a 
posibilidade de traballar as 
sinerxias que hai, incluso, con 
espazos como os centros 
“Quérote”. Así sempre llo 
propuxo á Xunta de Galicia, a 
cesión dun espazo donde traballar 
conxuntamente co Centro 
“Quérote”. Por fin, poñelo nun 
espazo, non solo visible nunha 
ventana,  senón tamén un espazo 

que estamos levando a cabo o 
máis rapidamente posible. 
 
Tamén lembrar, que o espazo 
LGTBI que existía nesta cidade, 
foi claramente danado polo 
Partido Popular, trasladando ese 
servizo a unha atención de dúas 
horas.Charmarlle a atención, é un 
dicir, metendo a unha persoa 
dúas horas nun soto dun centro 
cívico, na que nin sequera cando 
se chamaba ao 010 para 
preguntar por eses servizos, 
informábase que existía e 
derivábanse esas chamadas a 
teléfonos particulares, de xente 
dos movementos sociais e non, nin 
sequera a esa oficina, que xa 
digo, despois de tentar que a 
xente saia do armario, metémolo 
nun soto dun centro civíco e non 
atendemos as súas demandas. 
 
E o noso espazo LGTBI vai máis 
alá. Vai ser un espazo de 
visibiliade, de empoderamento e 
de actividade, tanto de atención 
individualizada como colectiva, 
na que, ademais exponse a 
posibilidade de traballar as 
sinerxias que hai, mesmo, con 
espazos como os centros 
“Quérote”. Así sempre llo 
propuxo á Xunta de Galicia, a 
cesión dun espazo onde traballar 
conxuntamente o Centro 
“Quérote”. Por fin, poñelo nun 
espazo, non só visible nunha 
xanela,  senón tamén un espazo 
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en donde se poda entrar e sair con 
toda naturaliade posible e facer 
actividades de empoderamento 
neste sentido. 
 
Ao fío de hoxe, tamén lembrarlle 
ao Partido Popular, que hoxe 
mesmo, tivemos coñecemento por 
publicación no DOGA dos 
atrancos que o Goberno do 
Partido Popular esta poñendo, 
cuestinonando a 
constitucionalidade de varias das 
disposicións do texto refundido 
das disposicións legais da 
comunidade Autónoma de 
Galicia, en materia de igualdade, 
como por exemplo, o referido ao 
clausurado de xénero, na 
contratación pública ou garantía 
de prestación por maternidade… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. Remato. 
 
…nestes casos, nos que a muller 
non teña dereito a prestación 
económica da Seguridade Social, 
entre outras medidas que desde o 
Partido Popular están poñendo en 
dúbida. 
 
Dicir, que vamos a votar a favor 
desta moción e que estamos indo 
bastante máis alá do que esta 

onde se poda entrar e sair con 
toda naturaliade posible e facer 
actividades de empoderamento 
neste sentido. 
 
Ao fío de hoxe, tamén lembrarlle 
ao Partido Popular, que hoxe 
mesmo, tivemos coñecemento por 
publicación no DOGA dos 
atrancos que o Goberno do 
Partido Popular esta poñendo, 
cuestinonando a 
constitucionalidade de varias das 
disposicións do texto refundido 
das disposicións legais da 
comunidade Autónoma de 
Galicia, en materia de igualdade, 
como por exemplo, o referido ao 
clausulado de xénero, na 
contratación pública ou garantía 
de prestación por maternidade… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando señora Fraga. 
 
Señora Fraga Sáenz 
 
Si. Remato. 
 
…nestes casos, nos que a muller 
non teña dereito a prestación 
económica da Seguridade Social, 
entre outras medidas que desde o 
Partido Popular están poñendo en 
dúbida. 
 
Dicir, que imos votar a favor 
desta moción e que estamos indo 
bastante máis alá do que esta 
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moción plantea. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Fraga. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la tercera moción 
del Grupo Municipal del 
PSdeG-PSOE 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se someta a votación la tercera 
moción  presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Socialista, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
Marea Atlántica (10 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Popular, (10 
abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (1 voto). 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 

moción expón. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Fraga. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación da terceira moción do 
Grupo Municipal do PSdeG-
PSOE 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométase a votación a terceira 
moción  presentada polo Grupo 
Municipal do Partido Socialista, 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
Marea Atlántica (10 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Partido Popular, (10 
abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) (6 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (1 voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
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Queda aprobada a moción. 
 
84 – Moción con motivo del 17 
de mayo, Día Internacional  
contra la LGTB/fobia, sobre  
medidas  para combatir la 
discriminación por orientación 
sexual e identidad de género. 
 
Instamos al gobierno municipal a 
que ponga en marcha las 
siguientes políticas de igualdad 
LGTBI para luchar contra la 
homofobia, lesbofobia, transfobia, 
bifobia, a fin de avanzar hacia la 
igualdad real de las personas 
lesbianas, gais, transexuales, 
bisexuales e intersexuales: 
 
1.- Poner en marcha un Programa 
de Atención para el colectivo 
LGTBI a través de los servicios 
municipales del Ayuntamiento. Su 
objetivo principal será desarrollar 
todas las actividades dirigidas a la 
normalización, visibilización e 
integración plena de las personas 
del colectivo LGTBI en nuestro 
municipio. El Programa se 
impulsará en colaboración con las 
entidades LGTBI del municipio, 
potenciando la participación y 
corresponsabilidad de las mismas 
en las políticas municipales. 
 
Este Programa tendrá como 
objetivo principal la elaboración y 
puesta en marcha de campañas de 
información, difusión y 
sensibilización de las necesidades 

Queda aprobada a moción.  
 

84 - Moción con motivo do 17 de 
maio, Día Internacional  contra 
a LGTB/fobia, sobre  medidas  
para combater a discriminación 
por orientación sexual e 
identidade de xénero. 
 
Instamos ao goberno municipal a 
que poña en marcha as seguintes 
políticas de igualdade LGTBI 
para loitar contra a homofobia, 
lesbofobia, transfobia, bifobia, a 
fin de avanzar cara á igualdade 
real das persoas lesbianas, gais, 
transexuais, bisexuais e 
intersexuales: 
 
1.- Poñer en marcha un 
Programa de Atención para o 
colectivo LGTBI a través dos 
servizos municipais do Concello. 
O seu obxectivo principal será 
desenvolver todas as actividades 
dirixidas á normalización, 
visibilización e integración plena 
das persoas do colectivo LGTBI 
no noso municipio. O Programa 
impulsarase en colaboración coas 
entidades LGTBI do municipio, 
potenciando a participación e 
corresponsabilidade das mesmas 
nas políticas municipais. 
 
Este Programa terá como 
obxectivo principal a elaboración 
e posta en marcha de campañas 
de información, difusión e 
sensibilización das necesidades e 
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y demandas del colectivo LGTBI 
y contra la discriminación  de 
cualquier tipo basada en la 
orientación sexual y de género; y 
más concretamente: 
 
a) Elaboración de planes 
transversales de formación en la 
prevención y erradicación de las 
actitudes de Bullyng y Mobbing –
acoso escolar y laboral- motivadas 
por la LGTBIFobia, prestando 
especial atención a la formación 
de educadores, trabajadores 
sociales, policía local y demás 
funcionarios locales.  
 
 
b) Organización y realización de 
jornadas de formación e 
información, en colaboración con 
la comunidad educativa, dirigidas 
a adolescentes y jóvenes, para 
prevenir fenómenos de exclusión 
y evitar conductas  LGTBIfóbicas.  
 
 
c) Puesta en funcionamiento de un 
programa específico para mayores 
LGTBI, especialmente los que se 
encuentran en situación de 
dependencia; que impida la 
discriminación, la desatención y el 
maltrato de este colectivo y muy 
especialmente en los centros de 
día y las residencias de mayores. 
 
d) Incorporar en los programas de 
formación y empleo municipales a 
las personas transexuales, dada las 

demandas do colectivo LGTBI e 
contra a discriminación  de 
calquera tipo baseada na 
orientación sexual e de xénero; e 
máis concretamente: 
 
a) Elaboración de plans 
transversais de formación na 
prevención e erradicación das 
actitudes de Bullyng e Mobbing-
acoso escolar e laboral- 
motivadas pola LGTBIFobia, 
prestando especial atención á 
formación de educadores, 
traballadores sociais, policía 
local e demais funcionarios 
locais.  
 
b) Organización e realización de 
xornadas de formación e 
información, en colaboración coa 
comunidade educativa, dirixidas a 
adolescentes e mozos, para previr 
fenómenos de exclusión e evitar 
condutas  LGTBIfóbicas.  
 
 
c) Posta en funcionamento dun 
programa específico para 
maiores LGTBI, especialmente os 
que se atopan en situación de 
dependencia; que impida a 
discriminación, a desatención e 
os malos tratos deste colectivo e 
moi especialmente nos centros de 
día e as residencias de maiores. 
 
d) Incorporar nos programas de 
formación e emprego municipais 
ás persoas transexuais, dada as 
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especiales dificultades de 
integración laboral de este 
colectivo.  
 
e) Impulsar campañas de 
prevención del VIH en el 
colectivo LGTBI y promover la 
realización de la prueba rápida del 
VIH en los programas 
municipales de promoción de la 
salud. 
 
f) Celebración de actos de 
sensibilización en torno a la 
conmemoración del 17 de Mayo, 
“Día Internacional contra la 
homofobia, lesbofobia, bifobia y 
transfobia”, en los que se 
promoverá combatir la 
discriminación basada en la 
orientación sexual y la identidad 
de género, especialmente en 
centros escolares. Además, se 
apoyará y colaborará con los actos 
que organicen los diferentes 
colectivos locales. 
 
g) Celebración de actos por el 28 
de junio, día del Orgullo LGTBI, 
como día de visibilización, 
reivindicación y sensibilización, 
incluyendo la colocación de la 
bandera LGTBI en la fachada del 
ayuntamiento y de otros edificios 
públicos. 
 
2.- Instamos a la Xunta de Galicia 
para que dote de recursos 
suficientes los servicios para el 
desarrollo de la Ley 2/2014, de 14 

especiais dificultades de 
integración laboral deste 
colectivo.  
 
e) Impulsar campañas de 
prevención do VIH no colectivo 
LGTBI e promover a realización 
da proba rápida do VIH nos 
programas municipais de 
promoción da saúde. 
 
 
f) Celebración de actos de 
sensibilización ao redor da 
conmemoración do 17 de Maio, 
“Día Internacional contra a 
homofobia, lesbofobia, bifobia e 
transfobia”, nos que se 
promoverá combater a 
discriminación baseada na 
orientación sexual e a identidade 
de xénero, especialmente en 
centros escolares. Ademais, 
apoiarase e colaborará cos actos 
que organicen os diferentes 
colectivos locais. 
 
g) Celebración de actos polo 28 
de xuño, día do Orgullo LGTBI, 
como día de visibilización, 
reivindicación e sensibilización, 
incluíndo a colocación da 
bandeira LGTBI na fachada do 
concello e doutros edificios 
públicos 
. 
2.- Instamos á Xunta de Galicia 
para que dote de recursos 
suficientes os servizos para o 
desenvolvemento da Lei 2/2014, 
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de Abril, por la igualdad de trato y 
no discriminación de lesbianas, 
gais, transexuales, bisexuales e 
intersexuales de Galicia. 
 
 
Mociones del Grupo Municipal 
del Partido Popular 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Moción do Partido Popular sobre 
a adhesión ao programa de 
vivendas baleiras da Xunta de 
Galicia. 
 
Ten a palabra para a parte 
disposistiva da moción, o señor 
Lorenzo, creo… 
 
Señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Con la venia, señor Alcalde. 
 
La Corporación Municipal de La 
Coruña, en pleno acuerda por 
unanimidad: 
 
1.-Dar los pasos necesarios para 
que el Ayuntamiento de La 
Coruña se adhiera al Programa de 
Vivendas Baleiras de la Xunta de 
Galicia, para lo cual se firmará el 
acuerdo previsto en el convenio 
con la FEGAMP. 
 

de 14 de Abril, pola igualdade de 
trato e non discriminación de 
lesbianas, gais, transexuais, 
bisexuais e intersexuales de 
Galicia. 
 
Mocións do Grupo Municipal do 
Partido Popular  
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moción do Partido Popular sobre 
a adhesión ao programa de 
vivendas baleiras da Xunta de 
Galicia. 
 
Ten a palabra para a parte 
disposistiva da moción, o señor 
Lorenzo, creo… 
 
Señor Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Coa venia, señor alcalde. 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña, en pleno acorda por 
unanimidade: 
 
1.-Dar os pasos necesarios para 
que o Concello da Coruña 
adhírase ao Programa de 
Vivendas Baleiras da Xunta de 
Galicia, para o que se asinará o 
acordo previsto no convenio coa 
FEGAMP. 
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2.-El Ayuntamiento de La Coruña 
propondrá a la Xunta la inclusión 
en el Programa de las viviendas de 
propiedad municipal que no se 
encuentren ocupadas y que estén 
en condiciones de ser habitadas. 
 
3.-El Ayuntamiento gestionará la 
incorporación al Programa de 
viviendas propiedad de terceros 
que se encuentren desocupadas y 
en condiciones de ser habitadas. 
 
Presidencia 
 
A esta moción  presentouse unha 
emenda do Grupo da Marea 
Atlántica, enmenda de 
substitución da parte resolutiva 
que di o seguinte: 
 
Primeiro.- O Pleno Municipal 
insta á Xunta de Galicia a poñer 
en disposición das persoas 
afectadas por desafiuzamentos, as 
vivendas baleiras propiedade do 
IGVS, en especial das situacións 
trasladadas dende os Servizos 
Sociais Municipais.  
Segundo.- O Goberno local 
comprométese a valorar a 
viabilidade da adhesión ao 
programa de viviendas de Xunta 
de Galicia e, se procede, á sinatura 
do acordo previsto no convenio 
coa FEGAMP e , en consecuencia 
facer efectiva a incorporación do 
mencionado convenio das 
vivendas de propiedade municipal 
ou de terceiros cos que se poda 

2.-O Concello da Coruña 
propoñerá á Xunta a inclusión no 
Programa das vivendas de 
propiedade municipal que non se 
atopen ocupadas e que estean en 
condicións de ser habitadas. 
 
3.-O Concello xestionará a 
incorporación ao Programa de 
vivendas propiedade de terceiros 
que se atopen desocupadas e en 
condicións de ser habitadas. 
 
Presidencia 
 
A esta moción  presentouse unha 
emenda do Grupo da Marea 
Atlántica, emenda de substitución 
da parte resolutiva que di o 
seguinte: 
 
Primeiro.- O Pleno Municipal 
insta á Xunta de Galicia a poñer 
en disposición das persoas 
afectadas por desafiuzamentos, as 
vivendas baleiras propiedade do 
IGVS, en especial das situacións 
trasladadas dende os Servizos 
Sociais Municipais.  
Segundo.- O Goberno local 
comprométese a valorar a 
viabilidade da adhesión ao 
programa de viviendas de Xunta 
de Galicia e, se procede, á 
sinatura do acordo previsto no 
convenio coa FEGAMP e, en 
consecuencia facer efectiva a 
incorporación do mencionado 
convenio das vivendas de 
propiedade municipal ou de 
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conveniar a súa incorporación a 
mesmo. 
 
 
Non sei se houbo transación desta 
emenda ou a emenda se acepta ou 
simplemente manten o Grupo 
Popular o seu texto, señor 
Lorenzo? 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Vamos a ver, señor Alcalde, 
nosotros lo que estamos 
proponiendo es la adhesión, y el 
programa ya hace tiempo que se 
les ha presentado en este 
Ayuntamiento, entonces, yo 
entiendo que si tienen con que 
estudiarlo, pues, a lo mejor hay 
que trabajar un poco más, haberlo 
estudiado, llevarlo ahora a la 
aprobación y no, un nuevo plazo 
de tiempo para valorar este 
convenio. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Pois, ten a palabra o señor 
Lorenzo, para defender a moción. 
 
A las diecinueve horas y quince 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Sande García. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Bien. 

terceiros cos que se poda 
conveniar a súa incorporación a 
mesmo. 
 
Non sei se houbo transación desta 
emenda ou  a emenda acéptase ou 
simplemente manten o Grupo 
Popular o seu texto, señor 
Lorenzo? 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Imos ver, señor alcalde, nós o que 
estamos a propoñer é a adhesión, 
e o programa xa hai tempo que se 
lles presentou neste Concello, 
entón, eu entendo que se teñen 
con que estudalo, pois, se cadra 
hai que traballar un pouco máis, 
estudalo, levalo agora á 
aprobación e non, un novo prazo 
de tempo para valorar este 
convenio. 
 
 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Pois, ten a palabra o señor 
Lorenzo, para defender a moción. 
 
Ás dezanove horas e quince 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Sande García. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Ben. 
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Uno de los problemas que tiene la 
sociedad en este momento, 
además de  la crisis, es el 
problema de la vivienda y de los 
desahucios, financiamientos que 
se produjeron durante la crisis, 
desahucios, cuando estamos 
hablando de personas, de 
contratos, de arrendamientos 
privados o lanzamientos, cuando 
estamos hablando de personas que 
sufrieron la crisis económica  y 
que no pudieron hacer frente a los 
préstamos hipotecarios.  
 
Desde el principio se han hecho, 
se han tomado varias medidas por 
parte de la Administración y yo 
quiero reconocer aquí, que la 
primera medida que tomó el 
Partido Popular en los primeros 
cien días de gobierno en Madrid, 
fue la Ley de Rehabilitación de 
Créditos  Hipotecarios, donde se 
estableció la normativa de 
suspensión de los lanzamientos, 
de los ciudadanos que se veían 
aquejados por un tema, por un 
procedimiento ejecutivo 
hipotecario y tenían que haber 
salido de sus casas. 
 
Esta suspensión lanzamiento fue 
renovada también hace 2 años y 
hasta ahora,  todas estas personas  
que, en un momento dado, han 
sufrido el acoso por parte del 
banco, por no haber podido pagar 
la hipoteca y han sufrido una 
ejecución hipotecaria, se pueden 

Un dos problemas que ten a 
sociedade neste momento, 
ademais da  crise, é o problema 
da vivenda e dos desafiuzamentos, 
financiamientos que se 
produciron durante a crise, 
desafiuzamentos, cando estamos a 
falar de persoas, de contratos, de 
arrendamentos privados ou 
lanzamentos, cando estamos a 
falar de persoas que sufriron a 
crise económica  e que non 
puideron facer fronte aos 
préstamos hipotecarios.  
 
Desde o principio fixéronse, 
tomáronse varias medidas por 
parte da Administración e eu 
quero recoñecer aquí, que a 
primeira medida que tomou o 
Partido Popular nos primeiros 
cen días de goberno en Madrid, 
foi a Lei de Rehabilitación de 
Créditos  Hipotecarios, onde se 
estableceu a normativa de 
suspensión dos lanzamentos, dos 
cidadáns que se vían afectados 
por un tema, por un 
procedemento executivo 
hipotecario e tiñan que saír das 
súas casas. 
 
Esta suspensión lanzamento foi 
renovada tamén hai 2 anos e ata 
agora,  todas estas persoas  que, 
nun momento dado, sufriron o 
acoso por parte do banco, por 
non poder pagar a hipoteca e 
sufriron unha ejecución 
hipotecaria, pódense aínda, 
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aun, mantener en sus casas porque 
el lanzamiento ha sido parado. 
 
A las diecinueve horas y 
dieciocho minutos entra en el 
Salón de Sesiones el señor Sande 
García. 
 
Buscandose soluciones, por 
supuesto. Soluciones que mandan 
desde todo tipo. Soluciones como 
puede ser el alquiler social que 
(…) se sellaron acuerdos con 
distintas entidades bancarias. Por 
ejemplo, en Galicia con Abanca se 
llegó a un acuerdo o con el 
SAREB, que aquellas personas 
que sufrieran una ejecución 
hipotecaria, por…, en vez de ser 
lanzadas de sus casas, se le 
pudiera aplicar el alquiler social. 
O también, por supuesto, 
numerosos programas, como hizo 
la Xunta de Galicia, como es el 
programa de ayudas de alquiler a 
aquellas personas que, por 
ejemplo, no puedan pagar su 
renta, que pueden, por parte de la 
Xunta, se hace una ayuda de 200 
euros o ayudas también para el 
pago de las cuotas, cuando se 
trata, por ejemplo, en el 
Ayuntamiento, a través de la 
ayuda de emergencia. Cuando 
nosotros gobernábamos, el Partido 
Popular, más de 770 personas se 
vieron beneficiadas de ayudas 
para pagar, tanto los 
arrendamientos, como las cuotas 
hipotecarias.  

manter nas súas casas porque o 
lanzamento foi parado. 
 
Ás dezanove horas e dezaoito 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Sande García. 
 
 
Buscandose solucións, por 
suposto. Solucións que mandan 
desde todo tipo. Solucións como 
pode ser o aluguer social que (…) 
seláronse acordos con distintas 
entidades bancarias. Por 
exemplo, en Galicia con Abanca 
chegouse a un acordo ou co 
SAREB, que aquelas persoas que 
sufrisen unha execución 
hipotecaria, por…, no canto de 
ser lanzadas das súas casas, 
puidéseselle aplicar o aluguer 
social. Ou tamén, por suposto, 
numerosos programas, como fixo 
a Xunta de Galicia, como é o 
programa de axudas de aluguer a 
aquelas persoas que, por 
exemplo, non poidan pagar a súa 
renda, que poden, por parte da 
Xunta, faise unha axuda de 200 
euros ou axudas tamén para o 
pago das cotas, cando se trata, 
por exemplo, no Concello, a 
través da axuda de emerxencia. 
Cando nós gobernabamos, o 
Partido Popular, máis de 770 
persoas víronse beneficiadas de 
axudas para pagar, tanto os 
arrendamentos, como as cotas 
hipotecarias.  
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Yo también quiero recordar… A 
veces, aquí, se me echa en cara, 
que yo dejé 7 pisos vacíos del 
Ayuntamiento y yo creo recordar, 
que yo me encontré muchos más 
pisos y que  una de las cosas que 
hicimos, cuando estábamos en el 
gobierno, era que casi estos 80  
pisos que nos encontramos, 
ponerlos a disposición de los 
ciudadanos a través del alquiler 
social. 
 
¿Qué se pretende con esta moción 
ahora? Es lo que quiero poner, un 
poco, en valor. 
 
Bueno, pues, hay un problema de 
que hay muchísimas viviendas 
desocupadas y hay que intentar 
que estas viviendas vuelvan al 
mercado, para que las personas 
puedan acceder al alquiler. Para 
ello, este acuerdo de la Xunta, con 
el fin de sacar al mercado, no sólo 
las viviendas que puedan ser de la 
Administración o del SAREB, 
sino también las viviendas de 
particulares. Darle una doble 
opción, que es 2 seguros, un 
seguro multiriesgo que si se 
producen daños en las viviendas  
y, luego, un seguro de las rentas 
durante un año para el caso de 
impago. 
 
Esto, yo creo que es una medida 
que puede beneficiar a muchos 
ciudadanos, dependiendo de los 
distintos programas que puedan 

Eu tamén quero lembrar… Ás 
veces, aquí, bótaseme en cara, 
que eu deixei 7 pisos baleiros do 
Concello e eu creo lembrar, que 
eu me atopei moitos máis pisos e 
que  unha das cousas que fixemos, 
cando estabamos no goberno, era 
que case estes 80  pisos que nos 
atopamos, poñelos a disposición 
dos cidadáns a través do aluguer 
social. 
 
 
Que se pretende con esta moción 
agora? É o que quero poñer, un 
pouco, en valor. 
 
Bo, pois, hai un problema de que 
hai moitísimas vivendas 
desocupadas e hai que tentar que 
estas vivendas volvan ao 
mercado, para que as persoas 
poidan acceder ao aluguer. Para 
iso, este acordo da Xunta, co fin 
de sacar ao mercado, non só as 
vivendas que poidan ser da 
Administración ou do SAREB, 
senón tamén as vivendas de 
particulares. Darlle unha dobre 
opción, que é 2 seguros, un 
seguro multirrisco que se se 
producen danos nas vivendas  e, 
logo, un seguro das rendas 
durante un ano para o caso de 
falta de pagamento. 
 
Isto, eu creo que é unha medida 
que pode beneficiar a moitos 
cidadáns, dependendo dos 
distintos programas que poidan 
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acogerse, pero sí que podrá  poner  
en el mercado, cantidad de 
viviendas que ahora muchos 
ciudadanos no se atreven a 
reclamar, por el miedo a que no 
les paguen la rentas y tengan que 
estar soportando la propiedad, sin 
tener el rendimiento que un 
arrendamiento les daría derecho.  
 
Por ello, entendemos que es una 
medida favorable. Es otra de las 
medidas más, que se pueden 
tomar, por supuesto. Seguramente, 
seguramente, yo ya dije, hemos 
evolucionado mucho en esta 
materia, desde el origen de la 
crisis económica y, por supuesto, 
que la vivienda es un derecho de 
los ciudadanos  y así nos viene en 
la Constitución. Al menos, los 
poderes públicos tenemos que 
favorecer que las personas puedan 
acceder a esta vivienda. Uno de 
estos medios puede ser este 
convenio, que, ya digo, me 
hubiera gustado, que en este 
momento, que se adhieran los 
demás Partidos que formamos la 
Corporación Municipal, porque 
está ahí, ustedes ya lo conocen y 
yo creo que ya lo hacen más 
tiempo de espera para una medida 
que va a beneficiar a todos los 
ciudadanos… Ya digo. Entonces, 
no entiendo el por qué se plantea 
ahora una enmienda, diciendo que 
vamos a estudiarlo, cuando ha 
habido ya tiempo para estudiarlo y 
lo normal es, que en este 

acollerse, pero si que poderá  
poñer  no mercado, cantidade de 
vivendas que agora moitos 
cidadáns non se atreven a 
reclamar, polo medo a que non 
lles paguen a rendas e teñan que 
estar a soportar a propiedade, sen 
ter o rendemento que un 
arrendamento daríalles dereito.  
 
Por iso, entendemos que é unha 
medida favorable. É outra das 
medidas máis, que se poden 
tomar, por suposto. Seguramente, 
seguramente, eu xa dixen,  
evolucionamos moito nesta 
materia, desde a orixe da crise 
económica e, por suposto, que a 
vivenda é un dereito dos cidadáns 
e así nos vén na Constitución. 
Polo menos, os poderes públicos 
temos que favorecer que as 
persoas poidan acceder a esta 
vivenda. Un destes medios pode 
ser este convenio, que, xa digo, 
tería gusto, que neste momento, 
que se adhíran os demais 
Partidos que formamos a 
Corporación Municipal, porque 
está aí, vostedes xa o coñecen e 
eu creo que xa o fan máis tempo 
de espera para unha medida que 
vai beneficiar a todos os 
cidadáns... Xa digo. Entón, non 
entendo o por que se propoñe 
agora unha emenda, dicindo que 
imos estudalo, cando houbo xa 
tempo para estudalo e o normal é, 
que neste Goberno que traballase 
e tivese interese polos problemas 
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Gobierno que trabajara y tuviera 
interés por los problemas 
ciudadanos, yo hubiera firmado 
este acuerdo con la FEGAMP. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Voulle a darlle os parabéns ao 
Partido Popular, por descubrir a 
pólvora, por descubrir que na nosa 
cidade había desafiuzamentos. 
 
 
A verdade, que é bastante 
alucinante que, agora traían 
vostedes esta moción, ademáis, 
falando do problema dos 
desafiuzamentos na nosa cidade, 
cando impediron que deste 
Concello saise un acordo, saise 
unha moción que, precisamente, o 
que procuraba era iso. Evitar os 
desafiuzamentos e que o Concello 
da Coruña se remangase as máns e  
actuase para evitar os 
desafiuzamentos da nosa cidade. 
Por outra banda, hai que destacar 
unha cuestión. Non só se trata de 
evitar os desafiuzamentos, senón 
de garantizar o dereito a unha 
vivenda digna. E eu teño que 
recordar, que hai poucos meses, 

cidadáns, eu asinase este acordo 
coa FEGAMP. 
 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Ten a palabra a señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Voulle a darlle os parabéns ao 
Partido Popular, por descubrir a 
pólvora, por descubrir que na 
nosa cidade había 
desafiuzamentos. 
 
A verdade, que é bastante 
alucinante que, agora traían 
vostedes esta moción, ademáis, 
falando do problema dos 
desafiuzamentos na nosa cidade, 
cando impediron que deste 
Concello saise un acordo, saise 
unha moción que, precisamente, o 
que procuraba era iso. Evitar os 
desafiuzamentos e que o Concello 
da Coruña se remangase as máns 
e  actuase para evitar os 
desafiuzamentos da nosa cidade. 
Por outra banda, hai que destacar 
unha cuestión. Non só trátase de 
evitar os desafiuzamentos, senón 
de garantir o dereito a unha 
vivenda digna. E eu teño que 
lembrar, que hai poucos meses, 
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mesmo no Parlamento de Galiza, 
o Partido Popular votou en contra 
dunha proposición non de lei, 
presentada polo BNG, que 
simplemente trataba de evitar os 
desafiuzamentos e reclamarlle ao 
Goberno Central o dereito a unha 
vivenda digna. Cousas terribles 
tamén. E impedir os cortes de luz 
ás familias vulnerables. Eu non 
sei… Me explicará o señor 
Lorenzo, por que votou en contra 
o seu Partido, se tan sensibilizado 
está co asunto dos 
desafiuzamentos, de todas 
maneiras, esta mesma moción, a 
mesma moción que se presentou, 
no seu momento e que o Partido 
Popular impediu o seu debate e a 
súa aprobación? Neste Pleno 
presentouse en novembro de 2015 
e presentouse e aprobouse, teño 
que recordar, e aprobouse tamén, 
grazas a esa moción, a creación 
dunha Comisión, bueno, especial 
para atender casos de 
desafiuzamentos que, ainda que 
eu insistín en recordarllo ao 
alcalde, que se aprobara esa  
moción, que se tiña que aprobar 
esa comisión, e caso omiso se me 
fixo. En fin, o certo é, que a Xunta 
de Galiza ten moitos deberes por 
facer neste asunto, pero o 
Concello da Coruña ten tamén, 
que aplicar, o Goberno Municipal 
ten que aplicar, tamén esa moción 
e ten que remangar, pois, as 
mangas e remangar… Porque o 
certo é, que existen aínda, na nosa 

mesmo no Parlamento de Galicia, 
o Partido Popular votou en 
contra dunha proposición non de 
lei, presentada polo BNG, que 
simplemente trataba de evitar os 
desafiuzamentos e reclamarlle ao 
Goberno Central o dereito a unha 
vivenda digna. Cousas terribles 
tamén. E impedir os cortes de luz 
ás familias vulnerables. Eu non 
sei… Explicarame o señor 
Lorenzo, por que votou en contra 
o seu Partido, se tan sensibilizado 
está co asunto dos 
desafiuzamentos, de todas 
maneiras, esta mesma moción, a 
mesma moción que se presentou 
no seu momento e que o Partido 
Popular impediu o seu debate e a 
súa aprobación? Neste Pleno 
presentouse en novembro de 2015 
e presentouse e aprobouse, teño 
que lembrar, e aprobouse tamén 
grazas, a esa moción, a creación 
dunha Comisión, bo, especial 
para atender casos de 
desafiuzamentos que, ainda que 
eu insistín en recordarllo ao 
alcalde, que se aprobase  esa 
moción,  que se tiña que aprobar 
esa comisión, e caso omiso se me 
fixo. En fin, o certo é, que a Xunta 
de Galicia ten moitos deberes por 
facer neste asunto, pero o 
Concello da Coruña ten tamén, 
que aplicar, o Goberno Municipal 
ten que aplicar, tamén esa moción 
e ten que remangar, pois, as 
mangas e remangar… Porque o 
certo é, que existen aínda, na 
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cidade, desafiuzamentos. Eu creo 
que iso é algo innegábel.  
 
O outro día participaba a 
concelleira de Servizos Sociais 
nun programa, no que había 
precisamente unha persoa  que 
sufría un desafiuzamento. Polo 
tanto, se hai unha persoa que nos 
di que ven de sufrir un 
desafiuzamento, significará 
tamén, que seguen existindo e que 
ainda, temos moito por facer. 
 
Entón, anunciar que nos imonos 
abster, porque non queremos 
tampouco, que se diga que 
estamos en contra disto, pero 
desde logo, parecénos bastante 
insólito, que sexa o Partido 
Popular quen presente esta 
moción. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Pues, desde el Grupo Municipal 
Socialista, plantear lo que a ser 
nuestro voto favorable a esta 
moción. A mí me va a pasar, un 

nosa cidade, desafiuzamentos. Eu 
creo que iso é algo innegable.  
 
O outro día participaba a 
concelleira de Servizos Sociais 
nun programa, no que había 
precisamente unha persoa  que 
sufría un desafiuzamento. Polo 
tanto, se hai unha persoa que nos 
di que ven de sufrir un 
desafiuzamento, significará 
tamén, que seguen existindo e que 
ainda, temos moito por facer. 
 
Entón, anunciar que nos imonos 
abster, porque non queremos 
tampouco, que se diga que 
estamos en contra disto, pero 
desde logo, parecénos bastante 
insólito, que sexa o Partido 
Popular quen presente esta 
moción. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Neira. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Pois, desde o Grupo Municipal 
Socialista, expor o que a será o 
noso voto favorable a esta 
moción. A min vaime a pasar, un 
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poco, como al señor Lorenzo, en 
la moción de Manuel María. Que 
todo es un idilio, hasta que dice 
que no, que no apoya la moción. 
 
Pues, a mí me pasa lo mismo, 
pero a la inversa. Nosotros 
apoyamos efectivamente esta 
moción. Estamos de acuerdo con 
su parte dispositiva. Creemos 
indudablemente que en esta 
situación, por la que está 
atravesando Galicia, por la que 
está atravesando España, de crisis 
económica, indudablemente se 
tiene que dar una respuesta y, 
desde luego, instamos también al 
Gobierno Local, a la colaboración 
con la FEGAMP para su puesta a 
disposición de todo ese catálogo 
de viviendas vacías. 
 
Ahora bien, yo voy a repetir un 
poco las palabras de la Concejala 
Avia Veira. Bienvenidos al 
descubrimiento de la pólvora, 
porque, desde luego, en los cuatro 
años anteriores en los que usted 
era Concejal de Servicios Sociales 
y la mayor parte de ustedes, salvo 
dos Concejalas, eran miembros 
del Gobierno de Carlos Negreira, 
en este salón de plenos se intentó 
debatir, en más de una ocasión, 
sobre desahucios, sobre mociones, 
además instadas, en muchas 
ocasiones, por estos desahucios. 
Se hicieron preguntas 
relacionadas con la asociación 
desahucios y con todo lo que eran 

pouco, como ao señor Lorenzo, 
na moción de Manuel María. Que 
todo é un idilio, ata que di que 
non, que non apoia a moción. 
 
Pois, a min pásame o mesmo, 
pero á inversa. Nós apoiamos 
efectivamente esta moción. 
Estamos de acordo coa súa parte 
dispositiva. Cremos 
indubidablemente que nesta 
situación, pola que está a 
atravesar Galicia, pola que está a 
atravesar España, de crise 
económica, indubidablemente 
tense que dar unha resposta e, 
desde logo, instamos tamén ao 
Goberno Local, á colaboración 
coa FEGAMP para a súa posta a 
disposición de todo ese catálogo 
de vivendas baleiras. 
 
Agora ben, eu vou repetir un 
pouco as palabras da concelleira 
Avia Veira. Benvidos ao 
descubrimento da pólvora, 
porque, desde logo, nos catro 
anos anteriores nos que vostede 
era concelleiro de Servizos 
Sociais e a maior parte de 
vostedes, salvo dúas concelleiras, 
eran membros do Goberno de 
Carlos Negreira, neste salón de 
plenos tentouse debater, en máis 
dunha ocasión, sobre 
desafiuzamentos, sobre mocións, 
ademais instadas, en moitas 
ocasións, por estes 
desafiuzamentos. Fixéronse 
preguntas relacionadas coa 
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los desahucios en la ciudad y, o 
bien no se debatieron, o bien no se 
hizo absolutamente nada. 
 
 
 
Por lo tanto, bienvenidos a la 
realidad, a la realidad de los 
recortes, señor Lorenzo, porque 
indudablemente nos encontramos 
en una situación de crisis 
económica, donde los recortes que 
ustedes han establecido, allá 
donde han gobernado, que en 
muchas ocasiones familias 
afectadas por el paro con cero 
ingresos en la unidad familiar. Por 
cierto, unas cifras alarmantes en lo 
que ha sido la ciudad de A 
Coruña, durante la legislatura 
anterior no se hacía absolutamente 
nada. Eso sí, aumentar la 
emergencia social que yo se lo 
reconozco.  
 
Es cierto que  ustedes aumentaron 
las ayudas en emergencia social 
que servían para el pago de esas 
cuotas de alquiler o para pagos, 
incluso, de lo que son cuentas 
hipotecarias en determinadas 
ocasiones. 
 
Ahora bien. ¿Qué hicieron ustedes 
con los servicios de prevención, 
en servicios sociales, que eran los 
que precisamente hacían que 
muchísimas familias no tuvieran 
que llegar a acudir a las 
situaciones de emergencia? 

asociación desafiuzamentos e con 
todo o que eran os 
desafiuzamentos na cidade e, ou 
ben non se debateron, ou ben non 
se fixo absolutamente nada. 
 
Por tanto, benvidos á realidade, á 
realidade dos recortes, señor 
Lorenzo, porque 
indubidablemente atopámonos 
nunha situación de crise 
económica, onde os recortes que 
vostedes estableceron, alá onde 
gobernaron, que en moitas 
ocasiones familias afectadas polo 
paro con cero ingresos na 
unidade familiar. Por certo, 
unhas cifras alarmantes no que 
foi a cidade da Coruña, durante a 
lexislatura anterior non se facía 
absolutamente nada. Iso si, 
aumentar a emerxencia social que 
eu llo recoñezo.  
 
 
É certo que  vostedes aumentaron 
as axudas en emerxencia social 
que servían para o pago desas 
cotas de aluguer ou para pagos, 
mesmo, do que son contas 
hipotecarias en determinadas 
ocasisóns. 
 
Agora ben. Que fixeron vostedes 
cos servizos de prevención, en 
servizos sociais, que eran os que 
precisamente facían que 
moitísimas familias non tivesen 
que chegar a acudir ás situacións 
de emerxencia? Vostedes 
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Ustedes desmantelaron los 
servicios sociales, tal y como 
estaban pensados, para 
convertirlos plenamente en 
elementos de carácter paliativo y, 
desde luego, en servicios sociales 
que, más que tener que ver con la 
justicia social, tenían que ver, 
desde luego, con una política de 
asistencialismo social, que es el 
que ustedes defienden 
ideológicamente. Más cercano a la 
caridad que a otro tipo de 
cuestiones. 
 
Respecto a  todo lo que usted 
contaba, sobre lo que hizo el 
Gobierno del Estado, yo 
simplemente voy a aceptar una 
cifra que era el Plan Estatal de 
Fomento de alquiler, que entra en 
vigor el 4 de diciembre del año 
2014, cuando era cuatrianual. Dos 
mil trece, catorce, quince y 
dieciséis. Si a mí los cálculos no 
me fallan, que soy de letras puras, 
entró con dos años de retraso. Por 
lo tanto, todo esto está muy bien, 
pero han gobernado ustedes en 
todas partes y a los españoles les 
ha cundido muy poquito. 
 
Y no puedo terminar esta 
intervención, sin decir algo, en 
relación a lo que comentó el señor 
Lorenzo, acerca de la profesión  
que, en muchas ocasiones, tenían 
que acudir personas transexuales, 
como era la de la prostitución. Yo 
le pediría, que usted, que tiene un 

desmantelaron os servizos sociais, 
tal e como estaban pensados, 
para convertelos plenamente en 
elementos de carácter paliativo e, 
desde logo, en servizos sociais 
que, máis que ter que ver coa 
xustiza social, tiñan que ver, 
desde logo, cunha política de 
asistencialismo social, que é o 
que vostedes defenden 
ideológicamente. Máis próximo á 
caridade que a outro tipo de 
cuestións. 
 
 
Respecto de todo o que vostede 
contaba, sobre o que fixo o 
Goberno do Estado, eu 
simplemente vou aceptar unha 
cifra que era o Plan Estatal de 
Fomento de aluguer, que entra en 
vigor o 4 de decembro do ano 
2014, cando era cuatrianual. 
Dous mil trece, catorce, quince e 
dezaseis. Se a min os cálculos non 
me fallan, que son de letras puras, 
entrou con dous anos de atraso. 
Por tanto, todo isto está moi ben, 
pero gobernaron vostedes en 
todas partes e aos españois 
rendeulles moi pouquiño. 
 
E non podo terminar esta 
intervención, sen dicir algo, en 
relación ao que comentou o señor 
Lorenzo, acerca da profesión  
que, en moitas ocasións, tiñan que 
acudir persoas transexuais, como 
era a da prostitución. Eu 
pediríalle, que vostede, que ten un 
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dominio absolutamente intachable 
e indudable del lenguaje, no se 
refiera, desde luego, al ejercicio 
de la prostitución como una 
profesión, porque hasta donde yo 
sé, ni está regularizada, 
afortunadamente, ni se encuentra 
en el catálogo de oferta de 
empleo, ni muchísimo menos. Es 
simplemente una situación de 
esclavitud, por la que pasan, en 
este país, muchas mujeres y que, 
desde luego, tiene que ser tratado 
como otra cuestión absolutamente 
diferente, que nada tiene que ver, 
ni con un empleo, ni con un 
trabajo, ni con nada de este tipo de 
actividades. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
 
Pola Marea Atlántica, señora 
Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Nos concretamente, a favor, 
fíxense, de articular todas, 
absolutamente todas as medidas, 
que signifiquen que a xente viva 
mellor. 
 

dominio absolutamente intachable 
e indubidable da linguaxe, non se 
refira, desde logo, ao exercicio da 
prostitución como unha profesión, 
porque ata onde eu sei, nin está 
regularizada, afortunadamente, 
nin se atopa no catálogo de oferta 
de emprego, nin moitísimo menos. 
É simplemente unha situación de 
escravitude, pola que pasan, neste 
país, moitas mulleres e que, desde 
logo, ten que ser tratado como 
outra cuestión absolutamente 
diferente, que nada ten que ver, 
nin cun emprego, nin cun 
traballo, nin con nada deste tipo 
de actividades. 
 
 
Moitísimas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
 
Pola Marea Atlántica, señora 
Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si. 
 
Moitas grazas, señor alcalde. 
 
Nos concretamente, a favor, 
fíxense, de articular todas, 
absolutamente todas as medidas, 
que signifiquen que a xente viva 
mellor. 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 169 - 
 

 
 

Nesta ocasión vamos a felicitar á 
Xunta de Galicia, pero lles vamos 
a indicar tamén, que 
lamentablemente non os cremos. 
Non podemos crelos, porque a 
verdade que nolo puxeron 
bastante difícil. Non existen 
antecedentes. E vamos ler un 
anaco da súa exposición de 
motivos. Vostedes din: “El 
contexto de crisis de los últimos 
años motivó que muchas personas 
se viesen en riesgo de perder su 
vivienda habitual, ante la 
imposibilidad de hacer frente al 
pago de las cuotas hipotecarias o 
de las rentas de alquiler”. 
 
O contexto de crise foi o causante, 
din votedes. Non, miren, non foi o 
contesto de crise, foron as 
políticas públicas desenvoltas 
polo seu Partido, polo Partido 
Popular e anteriormente, polo 
Partido Socialista. 
 
Políticas públicas que consistían 
en entender a vivenda como un 
negocio e non, como un dereito, 
en especular coa vivenda. E en, 
tamén, dende logo, rescatar a quen 
vostedes entendían que había que 
rescatar, aos bancos, mentres as 
persoas permanecían 
completamente desprotexidas.  
 
E tamén, falemos da política, da 
política de pechar portas ás 
persoas que veñen aquí a solicitar 
asilo. Persoas que veñen de 

Nesta ocasión vamos a felicitar á 
Xunta de Galicia, pero imos 
indicar tamén, que 
lamentablemente non os cremos. 
Non podemos crelos, porque a 
verdade que nolo puxeron 
bastante difícil. Non existen 
antecedentes. E vamos ler un 
anaco da súa exposición de 
motivos. Vostedes din: “O 
contexto de crise dos últimos anos 
motivou que moitas persoas 
vísense en risco de perder a súa 
vivenda habitual, ante a 
imposibilidad de facer fronte ao 
pago das cotas hipotecarias ou das 
rendas de aluguer”. 
 
O contexto de crise foi o causante, 
din votedes. Non, miren, non foi o 
contesto de crise, foron as 
políticas públicas desenvoltas 
polo seu Partido, polo Partido 
Popular e anteriormente, polo 
Partido Socialista. 
 
Políticas públicas que consistían 
en entender a vivenda como un 
negocio e non, como un dereito, 
en especular coa vivenda. E en, 
tamén, dende logo, rescatar a 
quen vostedes entendían que 
había que rescatar, aos bancos, 
mentres as persoas permanecían 
completamente desprotexidas.  
 
E tamén, falemos da política, da 
política de pechar portas ás 
persoas que veñen aquí a solicitar 
asilo. Persoas que veñen de 
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guerras, refuxiadas que non teñen 
nengún sitio dónde poder articular 
a súa vida. Portas pechadas polo 
Partido Popular.  
 
Que moitas persoas se vexan no 
risco de perder a súa vivenda ten 
responsables, evidentemente. Isto 
é así. Isto non caeu do ceo. E que 
fixeron ata agora dende o Partido 
Popular? Que fixeron? Seguir 
protexendo aos bancos. Por que 
agardaron tanto? Pois, non se 
explica, non o sabemos.  
 
Tiveron maiorías absolutas en 
todas as administraccións. 
Remataron mandatos, remataron 
legixlaturas sen mandar 
absolutamente nada e agora, nun 
ano repleto de eleccións, cuhas 
autonómicas, cunhas xerais, sacan 
vostedes a pancarta de indignados, 
a sacan agora, neste ano. E veñen 
cargados, cargados cun saco de 
medidas, medidas para 
desafiuzamentos, medidas para as 
persoas pero, sen embargo, 
despois, é curioso, antes de 
marchar das Cortes o Partido 
Popular di que me esquezo dalgo. 
A lei catalana está axudando a 
moita xente. A lei catalana está 
sancionando aos bancos por poñer 
á xente fóra da súa casa. Que imos 
facer? Imos recurrir esa normativa 
ante o Tribunal Constitucional, 
feito polo Partido Popular… Si, 
señor Lorenzo, foi así. Non me 
estraña que lle dea á cabeza, pero 

guerras, refuxiadas que non teñen 
nengún sitio onde poder articular 
a súa vida. Portas pechadas polo 
Partido Popular.  
 
Que moitas persoas se vexan no 
risco de perder a súa vivenda ten 
responsables, evidentemente. Isto 
é así. Isto non caeu do ceo. E que 
fixeron ata agora dende o Partido 
Popular? Que fixeron? Seguir 
protexendo aos bancos. Por que 
agardaron tanto? Pois, non se 
explica, non o sabemos.  
 
Tiveron maiorías absolutas en 
todas as administraccións. 
Remataron mandatos, remataron 
legixlaturas sen mandar 
absolutamente nada e agora, nun 
ano repleto de eleccións, cuhas 
autonómicas, cunhas xerais, 
sacan vostedes a pancarta de 
indignados, a sacan agora, neste 
ano. E veñen cargados, cargados 
cun saco de medidas, medidas 
para desafiuzamentos, medidas 
para as persoas pero, sen 
embargo, despois, é curioso, 
antes de marchar das Cortes o 
Partido Popular di que me 
esquezo dalgo. A lei catalana está 
axudando a moita xente. A lei 
catalana está sancionando aos 
bancos por poñer á xente fóra da 
súa casa. Que imos facer? Imos 
recurrir esa normativa ante o 
Tribunal Constitucional, feito 
polo Partido Popular… Si, señor 
Lorenzo, foi así. Non me estraña 
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foi así. E foron os bancos, moi 
proporcionados si, foron moi 
proporcionados coa xente, 
engadindo cláusulas abusivas. 
Non si? Foron moi 
proporcionados, evidentemente. 
 
 
E tan pronto pasen as eleccións, 
como di a señora Gallego, pois,  
veremos, veremos onde quedan 
todas estas medidas. Nós, aquí, 
viñemos con diálogo, propuxemos 
unha emenda. Dixemos, queremos 
colaborar. Nos si cremos nisto. 
Nós si crimos. Por iso 
presentamos unha emenda. 
Vostedes a rexeitaron, o 
lamentamos, o lamentamos e por 
iso, lles anunciamos que nos imos 
a abster.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Cameán.  
 
Procedemos á votación. En primer 
lugar votaráse a emenda do Grupo 
Marea Atlántica 
 
Votación de la enmienda del 
Grupo Municipal del Marea 
Atlántica a la primera moción 
del Grupo Municipal del 
Partido Popular 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Marea Atlántica (MA) (10 

que lle dea á cabeza, pero foi así. 
E foron os bancos, moi 
proporcionados si, foron moi 
proporcionados coa xente, 
engadindo cláusulas abusivas. 
Non si? Foron moi 
proporcionados, evidentemente. 
 
E tan pronto pasen as eleccións, 
como di a señora Gallego, pois,  
veremos, veremos onde quedan 
todas estas medidas. Nós, aquí 
viñemos con diálogo, propuxemos 
unha emenda. Dixemos, queremos 
colaborar. Nos si cremos nisto. 
Nós si crimos. Por iso 
presentamos unha emenda. 
Vostedes a rexeitaron, o 
lamentamos, o lamentamos e por 
iso, lles anunciamos que nos imos 
a abster.  
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Cameán.  
 
Procedemos á votación. En 
primeiro lugar votaráse a emenda 
do Grupo Marea Atlántica 
 
Votación da emenda do Grupo 
Municipal da Marea Atlántica á 
primeira moción do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Marea Atlántica (MA) (10 
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votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del  Partido Popular 
(PP) (10 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 
abstención). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Queda rexeitada a emenda. 
 
Votaremos, polo tanto, a moción 
tal e como foi formulada polo 
Grupo Popular. 
 
Votación de la primera moción 
del Grupo Municipal del 
Partido Popular 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se procede a la votación de la 
primera moción del Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Se abstiene el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 
abstenciones). 
 

votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do  Partido Popular 
(PP) (10 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 
abstención). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Queda rexeitada a emenda. 
 
Votaremos, polo tanto, a moción 
tal e como foi formulada polo 
Grupo Popular. 
 
Votación da primeira moción do 
Grupo Municipal do Partido 
Popular 
 
Seguidamente pola presidencia 
procédese á votación da primeira 
moción do Grupo Municipal do 
Partido Popular, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
 
Abstense o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (10 
abstencións). 
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Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
85 – Adhesión al programa de 
Vivendas Baleiras de la Xunta 
de Galicia. 
 
1.-Dar los pasos necesarios para 
que el Ayuntamiento de A Coruña 
se adhiera al Programa de 
Vivendas Baleiras de la Xunta de 
Galicia, para lo cual se firmará el 
acuerdo previsto en el convenio 
con la FEGAMP. 
 
2.-El Ayuntamiento de A Coruña 
propondrá a la Xunta la inclusión 
en el Programa de las viviendas de 
propiedad municipal que no se 
encuentren ocupadas y que estén 
en condiciones de ser habitadas. 
 
3.-El Ayuntamiento gestionará la 
incorporación al Programa de 

Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
 
85 - Adhesión ao programa de 
Vivendas Baleiras da Xunta de 
Galicia. 
 
1.-Dar os pasos necesarios para 
que o Concello da Coruña 
adhírase ao Programa de 
Vivendas Baleiras da Xunta de 
Galicia, para o que se asinará o 
acordo previsto no convenio coa 
FEGAMP. 
 
2.-O Concello da Coruña 
propoñerá á Xunta a inclusión no 
Programa das vivendas de 
propiedade municipal que non se 
atopen ocupadas e que estean en 
condicións de ser habitadas. 
 
3.-O Concello xestionará a 
incorporación ao Programa de 
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viviendas propiedad de terceros 
que se encuentren desocupadas y 
en condiciones de ser habitadas. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
Moción número dous do Partido 
Popular sobre axudas económicas 
polos afectados polos cambios de 
denominación e/ou numeración de 
rúas. 
 
Ten a palabra a señora Canabal 
para a lectura da parte dispositiva. 
 
 
Segunda.- Moción  sobre ayudas 
económicas  para los afectados 
por los cambios de 
denominación y/o numeración 
de calles. 
 

Intervenciones 
 

Señora Canabal Pérez 
 
Muchas gracias, alcalde. 
 
El Grupo municipal del Partido 
Popular presenta la siguiente 
moción: 
 
La Corporación Municipal de A 
Coruña en Pleno acuerda por 
unanimidad, instar al Gobierno 
Municipal a habilitar ayudas 
económicas para compensar los 
gastos ocasionados a comunidades 

vivendas propiedade de terceiros 
que se atopen desocupadas e en 
condicións de ser habitadas. 
 

Intervencións  
 

Presidencia 
 
Moción número dous do Partido 
Popular sobre axudas económicas 
polos afectados polos cambios de 
denominación e/ou numeración 
de rúas. 
 
Ten a palabra a señora Canabal 
para a lectura da parte 
dispositiva. 
 
Segunda.- Moción  sobre axudas 
económicas  para os afectados 
polos cambios de denominación 
e/ou numeración de rúas. 
 
 

Intervencións 
 
Señora Canabal Pérez 
 
Moitas grazas, alcalde. 
 
O Grupo municipal do Partido 
Popular presenta a seguinte 
moción: 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña en Pleno acorda por 
unanimidade, instar ao Goberno 
Municipal a habilitar axudas 
económicas para compensar os 
gastos ocasionados a 
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de vecinos, comerciantes, 
hosteleros y otros afectados por 
los cambios de denominación  y 
en algunos casos también de 
denominación, de calles de la 
ciudad. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Canabal, 
ten a palabra para a defensa da 
moción. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
El Gobierno Municipal está 
realizando cambios en la 
denominación de varias calles de 
la ciudad  que aún no han 
finalizado. 
 
Estos cambios afectan a 
comercios, locales de hostelería y 
negocios varios, ya que le supone 
un coste, al tener que cambiar 
tarjetas, folios y sobres con 
membrete, bolsas, facturas. 
Solicitar, en la mayoría de los 
casos, a través de una gestoría, un 
nuevo CIF y enviarlo a Hacienda. 
Cambiar dirección en las 
escrituras, etcétera, etcétera, lo 
que supone un coste de más de 
600 euros,  según nos han hecho 
llegar varios comerciantes al 
Grupo Municipal Popular. 
 
Hay muchos casos, en los que 
además del nombre de la vía, se 
modifica también el número del 

comunidades de veciños, 
comerciantes, hostaleiros e outros 
afectados polos cambios de 
denominación  e nalgúns casos 
tamén de denominación, de rúas 
da cidade. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Canabal, 
ten a palabra para a defensa da 
moción. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
O Goberno Municipal está a 
realizar cambios na 
denominación de varias rúas da 
cidade  que aínda non finalizaron. 
 
 
Estes cambios afectan a 
comercios, locais de hostalería e 
negocios varios, xa que lle supón 
un custo, ao ter que cambiar 
tarxetas, folios e sobres con 
membrete, bolsas, facturas. 
Solicitar, na maioría dos casos, a 
través dunha xestoría, un novo 
CIF e envialo a Facenda. 
Cambiar dirección nas escrituras, 
etcétera, etcétera, o que supón un 
custo de máis de 600 euros,  
segundo fixéronnos chegar varios 
comerciantes ao Grupo Municipal 
Popular. 
 
Hai moitos casos, nos que 
ademais do nome da vía, 
modifícase tamén o número do 



 
 
 
 
 
 
 

- 176 - 
 

 
 

edificio y a las comunidades de 
vecinos afectadas, también a 
comerciantes hosteleros y 
empresarios se les está enviando 
una carta desde el Ayuntamiento, 
informándoles que tienen 10 días 
para cambiar el cartel de la 
numeración en el portal. 
 
El Grupo Municipal Popular 
entiende que hay que cambiar 
estas calles por motivos 
legales.Bien, pero los ciudadanos 
y los comerciantes no deberían de 
sufrir las consecuencias 
económicas, mientras, por 
ejemplo, los miembros del equipo 
de gobierno de la Marea están 
gastando miles de euros  viajando, 
haciéndose fotos con dirigentes en 
el exterior y también haciendo, 
por supuesto, currículo, que no 
supone ningún beneficio para los 
coruñeses. 
 
A las diecinueve horas y treinta 
y cuatro minutos se ausentan 
del Salón de Sesiones la señora 
Vieito Blanco y el señor Lema 
Suárez 
 
Por tanto, por estos daños  y que 
se está perjudicando a los 
comerciantes y hosteleros de la 
ciudad y coruñeses, el Grupo 
Popular  insta al Gobierno 
Municipal, a habilitar ayudas 
económicas para compensar los 
gastos ocasionados a comunidades 
de vecinos, comerciantes, 

edificio e ás comunidades de 
veciños afectadas, tamén a 
comerciantes hostaleiros e 
empresarios estáselles enviando 
unha carta desde o Concello, 
informándolles que teñen 10 días 
para cambiar o cartel da 
numeración no portal. 
 
O Grupo Municipal Popular 
entende que hai que cambiar 
estas rúas por motivos legais. 
Ben, pero os cidadáns e os 
comerciantes non deberían de 
sufrir as consecuencias 
económicas, mentres, por 
exemplo, os membros do equipo 
de goberno da Marea están a 
gastar miles de euros  viaxando, 
facéndose fotos con dirixentes no 
exterior e tamén facendo, por 
suposto, currículo, que non supón 
ningún beneficio para os 
coruñeses. 
 
Ás dezanove horas e trinta e 
catro minutos auséntanse do 
Salón de Sesións a señora Vieito 
Blanco e o señor Lema Suárez. 
 
 
Por tanto, por estes danos  e que 
se está prexudicando aos 
comerciantes e hostaleiros da 
cidade e coruñeses, o Grupo 
Popular  insta o Goberno 
Municipal, a habilitar axudas 
económicas para compensar os 
gastos ocasionados a 
comunidades de veciños, 
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hosteleros y otros afectados por 
los cambios de denominación y, 
en algunos casos también, de 
numeración de calles de la ciudad. 
 
 
Esperamos contar con el apoyo de 
los demás Grupos de la 
Corporación, porque entendemos 
que es una petición justa. 
 
Muchas gracias. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
En primeiro lugar, anunciar que, 
por suposto, imos votar en contra 
desta moción, porque a verdade é 
que me sorprende moito que 
presenten esta moción, porque se 
mudan os nomes das rúas, pero os 
nomes das rúas que se mudan por 
aplicación da Lei da Memoria 
Histórica, non por outro tipo de 
denominacións, non cando se pon 
un nome novo a unha rúa xa 
existente. Non por iso. Non 
porque na miña rúa, por exemplo, 
se modificase o número, porque se 
está modificando os números 
dobres, se están eliminando e se 
están poñendo números únicos. 
Non é só nas rúas que  teñen, que 
tiñan denominación fascista, 
senón en xeral nas rúas, nas rúas 
da cidade. 
 
Esta moción ven, porque se está 

comerciantes, hostaleiros e outros 
afectados polos cambios de 
denominación e, nalgúns casos 
tamén, de numeración de rúas da 
cidade. 
 
Esperamos contar co apoio dos 
demais Grupos da Corporación, 
porque entendemos que é unha 
petición xusta. 
 
Moitas grazas. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
En primeiro lugar, anunciar que, 
por suposto, imos votar en contra 
desta moción, porque a verdade é 
que me sorprende moito que 
presenten esta moción, porque se 
mudan os nomes das rúas, pero os 
nomes das rúas que se mudan por 
aplicación da Lei da Memoria 
Histórica, non por outro tipo de 
denominacións, non cando ponse 
un nome novo a unha rúa xa 
existente. Non por iso. Non 
porque na miña rúa, por exemplo, 
modificásese o número, porque se 
está modificando os números 
dobres, estánse a eliminar e 
estanse poñendo números únicos. 
Non é só nas rúas que  teñen, que 
tiñan denominación fascista, 
senón en xeral nas rúas, nas rúas 
da cidade. 
 
Esta moción ven, porque se está 
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aplicando a lei da memoria 
histórica e molestalle, molestalle 
ao Partido Popular. E que a 
moción é moi reveladora. A 
verdade é que, eu creo que se 
deixaron levar polo subconsciente. 
E aquí di: “Entiende que hay que 
cambiar estas calles por motivos 
legales”. Bueno, é algo máis que 
un motivo legal. É xustiza, isto si 
que é xustiza, porque a verdade é 
que levamos sufrindo a ultraxe 
durante moitos anos, de que as 
nosas rúas leven nomes de 
asesinos e non se fixo até agora, e 
non se executou, até agora, o 
acordo.  
 
 
Acordouse xa hai bastantes anos, 
se cadra, bastantes anos e está 
aplicándose agora ese acordo. 
Pero o certo é, que é un acordo 
que é así e non hai nin por que 
habilitar ningunha axuda 
económica, porque ademais o 
Goberno Municipal, podemos 
estar moi dacordo ou non, pero 
que decidiu poñer os nomes 
antigos debaixo dos nomes novos, 
precisamente, para evitar 
“molestias”, entre comillas, para 
evitar este tipo de cuestións, que 
se reproducen na exposición de 
motivos. 
 
Entón, eu creo que non é preciso 
este tipo de axudas económicas e 
que simplemente, co paso do 
tempo, imaxinome, que se 

aplicando a lei da memoria 
histórica e molestalle, molestalle 
ao Partido Popular. E que a 
moción é moi reveladora. A 
verdade é que, eu creo que se 
deixaron levar polo 
subconsciente. E aquí di: 
“Entende que hai que cambiar 
estas rúas por motivos legais”. 
Bo, é algo máis que un motivo 
legal. É xustiza, isto si que é 
xustiza, porque a verdade é que 
levamos sufrindo a ultraxe 
durante moitos anos, de que as 
nosas rúas leven nomes de 
asasinos en non se fixo até agora, 
e non se executou, até agora, o 
acordo.  
 
Acordouse xa hai bastantes anos, 
se cadra, bastantes anos e estáse  
a aplicar agora ese acordo. Pero 
o certo é, que é un acordo que é 
así e non hai nin por que habilitar 
ningunha axuda económica, 
porque ademais o Goberno 
Municipal, podemos estar moi 
dacordo ou non, pero que decidiu 
poñer os nomes antigos debaixo 
dos nomes novos, precisamente, 
para evitar “molestias”, entre 
comiñas, para evitar este tipo de 
cuestións, que se reproducen na 
exposición de motivos. 
 
 
Entón, eu creo que non é preciso 
este tipo de axudas económicas e 
que simplemente, co paso do 
tempo, imaxinome, que se 
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acabarán rematando esas bolsas, 
esas tarxetas, etcétera, etcétera e 
poderán facerse, no seu momento, 
as tarxetas novas e eu creo que 
non é para tanto. Eu creo que o 
problema radica en que é a 
aplicación dunha lei coa que o 
Partido Popular non está de  
acordo. Porque tampouco quixo 
nunca condenar o réxime 
franquista, porque nunca quixo 
condenar o golpe do dezaoito de 
xullo de 1936 que derrocou un 
goberno democráticamente 
elexido, e iso é o que está no 
fondo desa moción. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira.  
 
Polo Grupo Socialista, señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Bueno, les adelantamos nuestra 
abstención en este punto. Un 
punto que para nosotros tiene una 
especial importancia, una especial 
sensibilidad.  
 
Nos parece, con todo el cariño y 
sinceridad, una frivolidad que 
ustedes saquen este punto a 
colación, cuando en los últimos 

acabarán rematando esas bolsas, 
esas tarxetas, etcétera, etcétera e 
poderán facerse, no seu momento, 
as tarxetas novas e eu creo que 
non é para tanto. Eu creo que o 
problema radica en que é a 
aplicación dunha lei coa que o 
Partido Popular non está  de 
acordo. Porque tampouco quixo 
nunca condenar o réxime 
franquista, porque nunca quixo 
condenar o golpe do dezaoito de 
xullo de 1936 que derrocou un 
goberno democraticamente 
elexido, e iso é o que está no 
fondo desa moción. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira.  
 
Polo Grupo Socialista, señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
. 
Grazas, señor alcalde. 
 
Bo, adiantámoslles a nosa 
abstención neste punto. Un punto 
que para nós ten unha especial 
importancia, unha especial 
sensibilidade.  
 
Parécenos, con todo o agarimo e 
sinceridade, unha frivolidade que 
vostedes saquen este punto a 
colación, cando nos últimos catro 
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cuatro años, hicieron 
prácticamente nada por el 
cumplimiento de la ley. Porque 
eso es lo que está haciendo el 
Gobierno de la Marea, cumplir la 
ley. Una ley socialista que, por 
distintas circunstancias, en la 
ciudad de La Coruña no se pudo 
implementar como se debiera, 
porque la ley hay que cumplirla. 
Nos parece muy… 
 
A las diecinueve horas y treinta 
y ocho minutos entra en el Salón 
de Sesiones  la señora Vieito 
Blanco. 
 
… llamativo que algunos de sus 
Concejales en la banda, hagan 
referencia a la no utilización 
política de determinadas leyes. No 
utilización política, ¿de qué leyes? 
¿De leyes  de ámbitos, en el 
Gobierno, en el que ponen ustedes 
al frente a señoras más 
preocupadas de saber de quién es 
el  Jaguar que tiene en  el garaje, o 
del color de los globos que llevan 
a las fiestas de sus hijos, que de 
gestionar un ámbito como la 
sanidad? Eso por quedarme en el 
ámbito personal de los ahí arriba. 
 
Porque si la cuestión es hacer 
reproches de años atrás, de 
comportamientos que ustedes 
creen que non son honorables, 
tenga usted cuidado, … 
 
A las diecinueve horas y treinta 

anos, fixeron practicamente nada 
polo cumprimento da lei. Porque 
iso é o que está a facer o Goberno 
da Marea, cumprir a lei. Unha lei 
socialista que, por distintas 
circunstancias, na cidade da 
Coruña non se puido implementar 
como se debese, porque a lei hai 
que cumprila. Parécenos moi… 
 
 
 
Ás dezanove horas e trinta e oito 
minutos entra no Salón de 
Sesións  a señora Vieito Blanco. 
 
 
…rechamante que algúns dos seus 
concelleiros na banda, fagan 
referencia á non utilización 
política de determinadas leis. Non 
utilización política, de que leis? 
De leis  de ámbitos, no Goberno, 
no que poñen vostedes á fronte a 
señoras máis preocupadas de 
saber de quen é o  Jaguar que ten 
no  garaxe, ou da cor dos globos 
que levan ás festas dos seus fillos, 
que de xestionar un ámbito como 
a sanidade? Iso por quedarme no 
ámbito persoal dos aí arriba. 
 
 
Porque se a cuestión é facer 
reproches de anos atrás, de 
comportamentos que vostedes 
cren que non son honorables, teña 
vostede coidado,… 
 
Ás dezanove horas e trinta e nove 
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y nueve minutos se ausenta el 
señor Díaz Grandío. 
 
…que nosotros tenemos una lista 
muy larga para ponerla encima de 
la mesa. No se trata de eso, se 
trata de hacer cumplir la ley.  
 
En el ámbito de la memoria 
histórica, un montón de 
ciudadanos, España entera, porque 
cuando la ley se aprueba hay que 
cumplirla, entiende que es el 
momento de dar un paso adelante. 
La modificación de determinadas 
calles se tenía que haber hecho 
hace 30 años. Se lo dice uno que 
nació en General Sanjurjo 124 y 
vivió ahí hasta los 12 años. Hoy 
avenida de Oza. No sé hizo, no 
sabemos muy bien… 
 
A las diecinueve horas y treinta 
y nueve minutos entra el señor 
Lema Suárez. 
 
… por qué, pero tuvo que venir, 
décadas después, un gobierno  
socialista para dar el  paso que 
España tenía que haber dado con 
toda la normalidad, que un 
proceso de esas características 
requiere. Con toda la madurez 
democrática y la serenidad 
ciudadana para hacerlo, sin 
fricciones y sin conflictos, porque 
el  tiempo toca de realizar. 
 
Cierto es también, que hay 
determinadas medidas que desde 

minutos auséntase o señor Díaz 
Grandío. 
 
…que nós temos unha lista moi 
longa para poñela encima da 
mesa. Non se trata diso, trátase 
de facer cumprir a lei.  
 
No ámbito da memoria histórica, 
unha chea de cidadáns, España 
enteira, porque cando a lei 
apróbase hai que cumprila, 
entende que é o momento de dar 
un paso adiante. A modificación 
de determinadas rúas tíñase que 
facer hai 30 anos. Dillo un que 
naceu en xeral Sanjurjo 124 e 
viviu aí ata os 12 anos. Hoxe 
avenida de Oza. Non se fixo, non 
sabemos moi ben… 
 
 
Ás dezanove horas e trinta e nove 
minutos entra o señor Lema 
Suárez. 
 
…por que, pero tivo que vir, 
décadas despois, un goberno  
socialista para dar o  paso que 
España tiña que dar con toda a 
normalidade, que un proceso 
desas características require. Con 
toda a madurez democrática e a 
serenidade cidadá para facelo, 
sen friccións e sen conflitos, 
porque o  tempo toca de realizar. 
 
 
Certo é tamén, que hai 
determinadas medidas que desde 
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la acción municipal se pueden 
tener en cuenta…, se pueden 
tomar. Cierto es, que el 
Ayuntamiento tiene que arbitrar 
medidas para facilitar la vida a los 
ciudadanos. El cumplimiento de la 
Ley no tiene por qué ser costoso, 
en este caso, para todos aquellos 
que lo “padecen”, entre comillas. 
En el sentido que hay un montón 
de personas que tienen en la 
dirección postal una referencia de 
sus negocios, de sus profesiones. 
No solamente a ámbitos 
vinculados a las bolsas o a la 
cartelería, la venta de pisos,… 
 
A las diecinueve horas y 
cuarenta minutos entra en el 
Salón de Sesiones el señor Díaz 
Grandío. 
 
… el tema del turismo, GPS. 
Hasta se podía dar la circunstancia 
dramática, que una emergencia 
ciudadana, por un conflicto de 
conocimiento del callejero o de la 
implementación de una adecuada 
dirección en un localizador, se 
llegase tarde a una emergencia.  
 
 
Entonces, una cosa tiene que 
convivir con la otra. Nosotros 
creemos que la Ley de Memoria 
Histórica se tendría que haber 
implementado antes. Nosotros en 
un gobierno bipartito lo 
intentamos; no pudimos por una 
sentencia judicial. 

a acción municipal pódense ter en 
conta…, pódense tomar. Certo é, 
que o Concello ten que arbitrar 
medidas para facilitar a vida aos 
cidadáns. O cumprimento da Lei 
non ten por que ser custoso, neste 
caso, para todos aqueles que o 
“padecen”, entre comiñas. No 
sentido que hai unha chea de 
persoas que teñen na dirección 
postal unha referencia dos seus 
negocios, das súas profesións. 
Non soamente a ámbitos 
vinculados ás bolsas ou á 
cartelería, a venda de pisos,… 
 
 
Ás dezanove horas e corenta 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Díaz Grandío. 
 
 
… o tema do turismo, GPS. Ata se 
podía dar a circunstancia 
dramática, que unha emerxencia 
cidadá, por un conflito de 
coñecemento do rueiro ou da 
implementación dunha adecuada 
dirección nun localizador, 
chegásese tarde a unha 
emerxencia.  
 
Entón, unha cousa ten que 
convivir coa outra. Nós cremos 
que a Lei de Memoria Histórica 
teríase que implementar antes. 
Nós, nun goberno bipartito 
tentámolo; non puidemos por 
unha sentenza xudicial. 
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Me extraña que el señor Lorenzo 
nos reprochara a la ausencia en un 
acto del señor María, cuando la 
verdad es que estamos en actos, 
día sí y día también.  
 
Ya podían ustedes, que tienen 10 
Concejales, estar en algún acto de 
cambio de calles, porque no los 
hemos visto en ninguno. Sí, 
nuestro Grupo, pese a que somos 
6, siempre está presente. 
Entonces, dejemos de hacer con 
esto un lanzamiento de no sé que 
reproches. Construyamos la 
ciudadanía como se merece. 
 
La Ley de Memoria Histórica está 
para cumplirla. Cumplámosla y 
cuando hay que cambiarla, que la 
cambie quien toque. Pero lo que 
toca es cumplirla. En cualquier 
caso, ya anunciamos que nos 
abstenemos sobre el particular. 
 
Nada más, muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Polo Grupo da Marea Atlántica, 
señor Sande. 
 
Señor Sande Garcia 
 
Bueno. 
 
Se dixeron bastantes cousas. 
Podemos ser máis explícitos. O 

Estráñame que o señor Lorenzo 
nos reprochase á ausencia nun 
acto do señor María, cando a 
verdade é que estamos en actos, 
día si e día tamén. 
 
Xa podían vostedes, que teñen 10 
concelleiros, estar nalgún acto de 
cambio de rúas, porque non os 
vimos en nengún. Si, o noso 
Grupo, a pesar de que somos 6, 
sempre está presente. Entón, 
deixemos de facer con isto un 
lanzamento de non sei que 
reproches. Construamos a 
cidadanía como se merece. 
 
A Lei de Memoria Histórica está 
para cumprila. Cumplámosla e 
cando hai que cambiala, que a 
cambie quen toque. Pero o que 
toca é cumprila. En calquera 
caso, xa anunciamos que nos 
abstemos sobre o particular. 
 
Nada máis, moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Polo Grupo da Marea Atlántica, 
señor Sande. 
 
Señor Sande Garcia 
 
Bo. 
 
Se dixeron bastantes cousas. 
Podemos ser máis explícitos. O 
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cambio, efectivamente, é unha 
obriga legal, froito dun acordo 
plenario de data  7 de setembro de 
dous mil nove, pero a verdade é 
que ningún dos gobernos 
anteriores cumpriu a lei. E me 
temo que foi o Bloque o que 
sufriu o PSOE, no caso local, que 
lle impediu cumprila, dalgunha 
maneira. No periodo 2011 a 
Comisión para a recuperación da 
Memoria Histórica tamén acudía  
a un contencioso, para esixir do 
anterior goberno, do anterior 
mandato municipal, o 
cumprimento desa lei.  
 
 
Por outro lado, hai algo que 
sorprende, xa na cuestión práctica 
de levar a bo porto esta historia. 
Ningún Grupo Político Municipal 
contemplou no proceso de emenda 
aos Orzamentos tal circunstancia. 
 
 
Estivemos mirando. Existe, 
incluso, algún exemplo anterior na 
rúa dedicada a Javier López 
López, para quen non se habilitou 
partida económica algunha. 
Bueno, as veces, xa non sabe un o 
que pensar. Escoitanse 
comentarios loables, pero noutros 
momentos, francamente, creo que 
a vostedes, que creo que non lles 
importa as incomodidades que 
sufre a cidadanía, francamente. E 
ao mellor lles fastidia que 
desaparecen do rueiro, non sei si 

cambio, efectivamente, é unha 
obriga legal, froito dun acordo 
plenario de data  7 de setembro 
de dous mil nove, pero a verdade 
é que ningún dos gobernos 
anteriores cumpriu a lei. E 
témome que foi o Bloque o que 
sufriu o PSOE, non caso local, 
que lle impediu cumprila, 
dalgunha maneira. No período 
2011 a Comisión para a 
recuperación da Memoria 
Histórica tamén acudía a un 
contencioso, para esixir do 
anterior goberno, do anterior 
mandato municipal, o 
cumprimento desa lei.  
 
Por outro lado, hai algo que 
sorprende, xa na cuestión 
práctica de levar a bo porto esta 
historia. Ningún Grupo Político 
Municipal contemplou no proceso 
de emenda aos Orzamentos tal 
circunstancia. 
 
Estivemos mirando. Existe, 
mesmo, algún exemplo anterior 
na rúa dedicada a Javier López 
López, para quen non se habilitou 
partida económica algunha. Bo, 
as veces, xa non sabe un o que 
pensar. Escoitanse comentarios 
loables, pero noutros momentos, 
francamente, creo que a vostedes, 
que creo que non lles importa as 
incomodidades que sofre a 
cidadanía, francamente. E ao 
mellor lles amola que 
desaparecen do rueiro, non sei se 
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os inspiradores dos fundadores do 
seu partido.  
 
Carlos Negreira, sen ir máis 
lonxe, facía algunha loa ao 
coruñés de pro, Millán Astray. 
Nunca lles escoitamos, como dicía 
a señora Avia Veira, condear 
enérxicamente a ditadura, evaden 
o tema, ou sea. General Mola, non 
apetece cámbialo no rueiro? Non 
hai opinión ao respecto. 
Simplemente non se acude a cita. 
 
 
Costará tanto desfacerse se se 
pregunta a un, deses fardos do 
pasado? As veces, parecen estar 
máis perto de fundacións rancias, 
que non teñen cabida nun país 
democrático, que das necesidades 
do xeral da cidadanía. E cando un 
concello, ademais, cambia de 
nomes, por certo, no o autor das 
suvbencións compensatorias, e 
tampouco fai, cando pon os nomes 
por primeira vez.  Dalgún xeito, 
do que por un lado e por outro, 
pouca razón acompaña  esta 
moción. O voto de Marea 
Atlántica é claramente contrario a 
esta moción. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor Sande. 
 
Procedemos, pois, á votación da 

os inspiradores dos fundadores do 
seu partido.  
 
Carlos Negreira, sen ir máis 
lonxe, facía algunha loa ao 
coruñés de prol, Millán Astray. 
Nunca lles escoitamos, como 
dicía a señora Avia Veira, 
condear enérxicamente a 
ditadura, evanden o tema, ou 
sexa. Xeneral Mola, non apetece 
cámbialo no rueiro? Non hai 
opinión ao respecto. Simplemente 
non se acode a cita. 
 
Custará tanto desfacerse se se 
pregunta a un, deses fardos do 
pasado? As veces, parecen estar 
máis perto de fundacións rancias, 
que non teñen cabida nun país 
democrático, que das necesidades 
do xeral da cidadanía. E cando 
un concello, ademais, cambia de 
nomes, por certo, non o autor das 
subencións compensatorias, e 
tampouco fai cando pon os nomes 
por primeira vez.  Dalgún xeito, 
do que por unha banda e por 
outro, pouca razón acompaña  
esta moción. O voto de Marea 
Atlántica é claramente contrario 
a esta moción. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, señor Sande. 
 
Procedemos, pois, á votación da 
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moción. 
 
Votación de la segunda moción 
del Grupo Municipal del 
Partido Popular 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se procede a la votación de la 
segunda moción presentada por el 
Grupo  Municipal del Partido 
Popular, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 abstenciones). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas  (BNG-AA) (1 voto). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Moción número tres do Partido 
Popular sobre, cito textualmente: 
“descalificaciones del Jefe del 
Gabinete del Alcalde a 

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

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Queda rexeitada a moción. 
 
Moción número tres do Partido 
Popular sobre, cito textualmente: 
“descualificacións do xefe do 
gabinete do alcalde a 
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funcionarios, concejales, 
asociaciones vecinales y medios 
de comunicación. 
 
Ten a palabra a señora Gallego 
para ler a parte resolutiva. 
 
Tercera.- Moción sobre 
descalificaciones del Jefe del 
Gabinete del Alcalde a 
funcionarios, concejales, 
asociaciones vecinales y medios 
de comunicación. 
 

Intervenciones  
 

Presidencia 
 
La Corporación Municipal da 
Coruña, acuerda: 
 
1. Reprobar las declaraciones del 
empleado municipal y Jefe de 
Gabinete del Alcalde, Iago 
Martínez Durán, en las que 
descalifica y desprecia a los 
funcionarios municipales, a los 
concejales de la oposición de esta 
Corporación, a las asociaciones 
vecinales de la ciudad y a medios 
de comunicación. 
 
2.Instar al Alcalde a abrir un 
expediente disciplinario a dicho 
empleado municipal como  
consecuencia de esas 
declaraciones, por posible 
incumplimiento de la Ley 2/2015, 
de 29 de abril, del Empleo Público 
de Galicia en su Artículo 74 

funcionarios, concelleiros, 
asociaciones veciñais e  medios 
de comunicación. 
 
Ten a palabra a señora Gallego 
para ler a parte resolutiva. 
 
Terceira.- Moción sobre 
descualificacións do xefe do 
gabinete do alcalde a 
funcionarios, concelleiros, 
asociacións veciñais e medios de 
comunicación. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña, acorda: 
 
1.Reprobar as declaracións do 
empregado municipal e Xefe de 
Gabinete do Alcalde, Iago 
Martínez Durán, nas que 
descualifica e despreza aos 
funcionarios municipais, aos 
concelleiros da oposición desta 
Corporación, ás asociacións 
veciñais da cidade e a medios de 
comunicación. 
 
2.Instar ao Alcalde a abrir un 
expediente disciplinario ao 
devandito empregado municipal 
como consecuencia  desas 
declaracións, por posible 
incumprimento da Lei 2/2015, de 
29 de abril, do Emprego Público 
de Galicia no seu Artigo 74 
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(Deberes y Código de Conducta) 
apartados H (El empleado público 
tiene el deber de ajustar su 
actuación a los principios de 
lealtad y buena fe con la 
Administración pública en la que 
presten sus servicios, con sus 
superiores, con sus compañeros, 
con sus subordinados y con los 
ciudadanos) e I (El empleado 
público tiene el deber de tratar 
con atención y respeto a los 
ciudadanos, a sus superiores y a 
los restantes empleados públicos), 
que podrían ser constitutivos de 
falta grave según el Artículo 186 
en su apartado E 
(Desconsideración grave con 
cualquier persona con la que se 
relacione en el ejercicio de sus 
funciones) y/o R (Atentado grave 
a la dignidad del personal 
funcionario o de la 
Administración pública en la que 
presten sus servicios) o de falta 
leve según el Artículo 187.C (La 
incorrección con otros empleados 
públicos o con los ciudadanos con 
los que se relacione en el ejercicio 
de sus funciones). 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
Ten a palabra para a defensa. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bueno. 
 

(Deberes e Código de Conduta) 
apartados H (O empregado 
público ten o deber de axustar a 
súa actuación aos principios de 
lealdade e boa fe coa 
Administración pública na que 
presten os seus servizos, cos seus 
superiores, cos seus compañeiros, 
cos seus subordinados e cos 
cidadáns) e I (O empregado 
público ten o deber de tratar con 
atención e respecto aos cidadáns, 
aos seus superiores e aos 
restantes empregados públicos), 
que poderían ser constitutivos de 
falta grave segundo o Artigo 186 
no seu apartado E 
(Desconsideración grave con 
calquera persoa coa que se 
relacione no exercicio das súas 
funcións) e/ou R (Atentado grave 
á dignidade do persoal 
funcionario ou da Administración 
pública na que presten os seus 
servizos) ou de falta leve segundo 
o Artigo 187.C (A incorrección 
con outros empregados públicos 
ou cos cidadáns cos que se 
relacione no exercicio das súas 
funcións). 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
Ten a palabra para a defensa. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bo. 
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Pues, el Consejero Técnico, como 
ya he dicho, municipal,  Iago 
Martínez, a quien el Alcalde de La 
Coruña ha referido en numerosas 
ocasiones como su jefe de 
Gabinete, calificó como orcos a 
los concejales de esta Corporación 
y a funcionarios municipales del 
Ayuntamiento en un acto 
organizado en Barcelona en 
Común, el pasado día 16 de abril.  
 
Leo literalmente: 
 
“En el Palacio Municipal de A 
Coruña hay orcos, un montón de 
orcos y la mayoría están en el 
Salón de Plenos, en la Oposición, 
incluso…”   
 
Sí, se pueden dejar de reír. No sé 
qué hace ahí, también, en el Salón 
de Plenos. 
 
“… Incluso, la que nos permite 
gobernar que son los votos del 
BNG y del Partido Socialista 
Obrero Español. 
 
También hay orcos entre el 
personal municipal. En el Palacio 
Municipal de A Coruña hay orcos 
entre el personal municipal. 
Algunos de esos orcos aún siguen 
en el Ayuntamiento…” 
 
Dicho empleado municipal colgó 
en las redes sociales el vídeo con 
su intervención, haciendo especial 
hincapié en estas descalificaciones 

Pois, o conselleiro técnico, como 
xa dixen, municipal,  Iago 
Martínez, a quen o alcalde da 
Coruña referiu en numerosas 
ocasións como o seu xefe de 
Gabinete, cualificou como orcos 
aos concelleiros desta 
Corporación e a funcionarios 
municipais do Concello nun acto 
organizado en Barcelona en 
Común, o pasado día 16 de abril.  
 
Leo literalmente: 
 
“No Palacio Municipal da 
Coruña hai orcos, unha chea de 
orcos e a maioría están no Salón 
de Plenos, na Oposición, ata…”  
 
 
Si, pódense deixar de rir. Non sé 
que fai aí, tamén, no Salón de 
Plenos.  
 
“…Ata, a que nos permite 
gobernar que son os votos do 
BNG e do Partido Socialista 
Obreiro Español. 
 
Tamén hai orcos entre o persoal 
municipal. No Palacio Municipal 
da Coruña hai orcos entre o 
persoal municipal. Algúns deses 
orcos aínda seguen no 
Concello…” 
 
O devandito empregado 
municipal colgou nas redes 
sociais o vídeo coa súa 
intervención, facendo especial 
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y, además continúo presumiendo 
de ello en las redes sociales en los 
días siguientes, por tanto, con toda 
la intención de reafirmarse 
públicamente en sus 
desconsideraciones  hacia 
funcionarios públicos y 
concejales, además también, de 
descalificar a las asociaciones 
vecinales de la ciudad y a los 
medios de comunicación. 
 
 
Ha pasado mucho tiempo y el 
Alcalde, no sólo no lo ha 
reprobado, sino que lo ha 
justificado. 
 
Pero, señor Ferreiro, no se puede 
entender como unas palabras 
sacadas fuera de contexto o en el 
ámbito de lo privado, por cuanto 
fueron realizadas en un acto 
público y difundidas en las redes 
sociales por el propio Jefe del 
Gabinete, que hay que recordar 
que se trata de personal de 
confianza, designado directamente 
por usted. 
 
El Partido Popular considera que 
el Alcalde no puede pasar por alto 
los hechos, al tratarse de un 
empleado público pagado por este 
Ayuntamiento. Aunque se 
considere un intruso, es un 
empleado público, con sus 
derechos y con sus obligaciones, 
como tal, que además, es su mano 
derecha y ha faltado al respecto, a 

fincapé nestas descualificacións e, 
ademais continúo presumindo 
diso nas redes sociais nos días 
seguintes, por tanto, con toda a 
intención de reafirmarse 
publicamente nas súas 
desconsideracións  cara a 
funcionarios públicos e 
concelleiros, ademais tamén, de 
descualificar ás asociacións 
veciñais da cidade e aos medios 
de comunicación. 
 
Pasou moito tempo e o alcalde, 
non só non o reprobou, senón que 
o xustificou. 
 
 
Pero, señor Ferreiro, non se pode 
entender como unhas palabras 
sacadas fóra de contexto ou no 
ámbito do privado, por canto 
foron realizadas nun acto público 
e difundidas nas redes sociais 
polo propio Xefe do Gabinete, que 
hai que lembrar que se trata de 
persoal de confianza, designado 
directamente por vostede. 
 
 
O Partido Popular considera que 
o alcalde non pode pasar por alto 
os feitos, ao tratarse dun 
empregado público pagado por 
este Concello. Aínda que se 
considere un intruso é un 
empregado público, cos seus 
dereitos e coas súas obrigacións, 
como tal, que ademais, é a súa 
man dereita e faltou ao respecto, 
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los funcionarios municipales, a los 
concejales de la oposición, que 
representamos a miles de 
ciudadanos.  
 
Además las descalificaciones del 
Asesor del Alcalde afectan a toda 
la ciudad, puesto que no sólo se 
refirió a empleados públicos y 
Concejales, sino que además, a las 
asociaciones de vecinos y a los 
medios de comunicación, en un 
claro ejemplo de sectarismo. 
 
Más allá del juego político, 
porque se trata de un empleado 
público y no de un cargo electo, 
sus declaraciones sobrepasan los 
límites de lo permitido. Porque 
está insultando y poniendo en 
duda el honor y profesionalidad 
de los funcionarios municipales.  
 
No puede decir que se trata de una 
minoría y, en todo caso, que diga, 
que nos diga, que diga quiénes 
son esa minoría. Si tiene que 
hacer alguna denuncia que diga 
quiénes son, para que ellos puedan 
defenderse. Se ha referido, en 
general, a funcionarios 
municipales. Por lo tanto, procede 
reprobar sus declaraciones y que 
el Alcalde le abra un expediente 
disciplinario. 
 
La señora Vieito muy aficionada a 
abrir informaciones reservadas, 
que al final quedan casi todas en 
nada, pues, yo le invito a que haga 

aos funcionarios municipais, aos 
concelleiros da oposición, que 
representamos a miles de 
cidadáns.  
 
Ademais as descualificacións do 
asesor do alcalde afectan a toda a 
cidade, posto que non só se 
referiu a empregados públicos e 
concelleiros, senón que ademáis, 
ás asociacións de veciños e aos 
medios de comunicación, nun 
claro exemplo de sectarismo. 
 
Máis aló do xogo político, porque 
se trata dun empregado público e 
non dun cargo electo, as súas 
declaracións exceden os límites 
do permitido. Porque está a 
insultar e poñendo en dúbida a 
honra e profesionalidade dos 
funcionarios municipais.  
 
Non pode dicir que se trata dunha 
minoría e, en todo caso, que diga, 
que nos diga, que diga quen son 
esa minoría. Se ten que facer 
algunha denuncia que diga quen 
son, para que eles poidan 
defenderse. Referiuse, en xeral, a 
funcionarios municipais. Por 
tanto, procede reprobar as súas 
declaracións e que o alcalde lle 
abra un expediente disciplinario. 
 
 
A señora Vieito moi afeccionada 
a abrir informacións reservadas, 
que ao final quedan case todas en 
nada, pois, eu convídolle a que 
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lo mismo con esto, porque como 
ya he dicho, lo he leído en la parte 
dispositiva, no lo voy a repetir, 
pero sí está sometido el personal 
eventual al régimen disciplinario 
de los empleados públicos. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si 
 
Ben. En primeiro lugar, anunciar 
que nos imos a abster nesta 
moción.  
 
Imonos a abster por un motivo. É 
que, por un segundo punto da 
moción. Para nós é un tanto 
absurdo, porque se trata 
efectivamente, de persoal de 
confianza e se o señor alcalde 
quixese abrirlle un expediente 
disciplinario, eu entendo que ao 
ser presoal de confianza, 
simplemente cesaríao. Eu creo 
que non ten sentido, ou, polo 
menos, tería, como nós lle 
pedimos, tería reprobado as súas  
palabras. 
 
De todos os xeitos, é público e é 
sabido por todo o mundo que non 

faga o mesmo con isto, porque 
como xa dixen, lino na parte 
dispositiva, non o vou repetir, 
pero si está sometido o persoal 
eventual ao réxime disciplinario 
dos empregados públicos. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si 
 
Ben. En primeiro lugar, anunciar 
que nos imos abster nesta moción.  
 
 
Imonos abster por un motivo. É 
que, por un segundo punto da 
moción. Para nós é un tanto 
absurdo, porque se trata 
efectivamente, de persoal de 
confianza e se o señor alcalde 
quixese abrirlle un expediente 
disciplinario, eu entendo que ao 
ser presoal de confianza, 
simplemente cesaríao. Eu creo 
que non ten sentido, ou, polo 
menos, tería, como nós lle 
pedimos, tería reprobado as súas  
palabras. 
 
De todos os xeitos, é público e é 
sabido por todo o mundo que non 
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compartimos, obviamente, as 
declaración do Xefe do Gabinete 
de Alcaldía, máis que porque, a 
nós nos chamara orcos que iso a 
mín dame igual, aínda que me 
queran identificar con outra figura 
e da mesma película, o certo é que 
o que realmente lle ofendeu ao 
BNG e, creo que é, vamos, 
inxustificábel, é o fondo da 
intervención. E é no fondo no que, 
bueno, se fala do movemento 
veciñal. Fálase tamén do 
funcionariado. Neste particular, si 
que quixera centrarme, porque o 
certo é que a xestión das 
declaracións creo que foron ainda 
peor que as propias declaración, 
se o certo que se dixo, despois, 
das declaracións e das reaccións 
dos Grupos Municipais, que se 
estaba referindo ao funcionariado 
vinculado coa Pókemon. 
 
Ben, pois, que ten as potestades 
para actuar nese sentido é o propio 
goberno municipal. E que si 
realmente quere apartar ese 
funcionariado, porque realmente, 
pois, o cre así, pois, que o faga, 
pero non ten absolutamente 
ningún sentido facer esta 
declaración pública neste sentido. 
 
Como digo, que realmente, pois, 
iso, inxustificábel é o fondo. Falar 
do movemento veciñal, do 
movemento asociativo desa 
maneira, falar que estuvo ou está 
(…) polo BNG. Pois miren, eu 

compartimos, obviamente, as 
declaración do xefe do Gabinete 
de Alcaldía, máis que porque, a 
nós nos chamara orcos que iso a 
mín dáme igual, aínda que me 
queran identificar con outra 
figura e da mesma película, o 
certo é que o que realmente lle 
ofendeu ao BNG e, creo que é, 
imos, inxustificable, é o fondo da 
intervención. E é o? fondo no que, 
bo, se fala do movemento veciñal. 
Fálase tamén do funcionariado. 
Neste particular, si que quixera 
centrarme, porque o certo é que a 
xestión das declaracións creo que 
foron ainda peor que as propias 
declaración, se o certo que se 
dixo, despois, das declaracións e 
das reaccións dos Grupos 
Municipais, que se estaba 
referindo ao funcionariado 
vinculado coa Pókemon. 
 
Ben, pois, que ten as potestades 
para actuar nese sentido é o 
propio goberno municipal. E que 
se realmente quere apartar ese 
funcionariado, porque realmente, 
pois, o cre así, pois, que o faga, 
pero non ten absolutamente 
ningún sentido facer esta 
declaración pública neste sentido. 
 
Como digo que realmente, pois, 
iso, inxustificable é o fondo. Falar 
do movemento veciñal, do 
movemento asociativo desa 
maneira, falar que estivo ou está 
(…) polo BNG. Pois miren, eu 
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creo que iso é tomarlle o pelo á 
xente e crer á xente idiota e crer 
que a xente que vai a votar a 
determinadas directivas ou que vai 
a participar de determinado 
movemento  veciñal ou asociativo 
doutro tipo e, que vota  a esas 
directivas, como digo, pois, as 
vota,  sen saber que están (…) 
como dín por asalto e polo BNG. 
Ou é dicir que esas asociacións, 
veciñais non actúan el pro do 
propio barrio ou en pro da cidade 
ou en pro do benestar das súas 
veciñas e veciños.  
 
Para mín, o grave está no fondo 
do que se di. Está … O que 
especialmente grave, e xa remato, 
é que se fale de que dous procesos 
que se venderon como 
participativos, como é a porta 
aberta ou dillo ti, sirvan para 
desordenar o movemento veciñal.  
Xa me metería máis adiante niso, 
pero para mín, para nós é algo moi 
grave, que se diga que dous actos 
que se están pagando cos cartos 
das coruñesas e coruñeses, sirvan 
para desordenar un movemento 
veciñal que está protagonizado, 
precisamente polas coruñesas e 
coruñeses e por xente que dedica 
o seu tempo libre, que dedica, 
pois, iso, o seu tempo de lecer a 
promocionar, a conseguir, pois, un 
benestar paras as súas veciñas e 
veciños. 
 
Se queren vostedes desordenar o 

creo que iso é tomarlle o pelo á 
xente e crer á xente idiota e crer 
que a xente que vai votar a 
determinadas directivas ou que 
vai participar de determinado 
movemento  veciñal ou asociativo 
doutro tipo e, que vota  a esas 
directivas, como digo, pois, as 
vota,  sen saber que están (…) 
como dín por asalto e polo BNG. 
Ou é dicir que esas asociacións, 
veciñais non actúan o prol do 
propio barrio ou en prol da 
cidade ou en prol do benestar das 
súas veciñas e veciños. 
 
Para mín, o grave está no fondo 
do que se di. Está… O que 
especialmente grave, e xa remato, 
é que se fale de que dos procesos 
que se venderon como 
participativos, como é a porta 
aberta o dillo ti, sirvan para 
desordenar o movemento veciñal.  
Xa meteríame máis adiante niso, 
pero para mín, para nós é algo 
moi grave, que se diga que dos 
actos que se están pagando cos 
cartos das coruñesas e coruñeses, 
sirvan para desordenar un 
movemento veciñal que está 
protagonizado, precisamente 
polas coruñesas e coruñeses e por 
xente que dedica o seu tempo 
libre, que dedica, pois, iso, o seu 
tempo de lecer a promocionar, a 
conseguir, pois, un benestar para 
as súas veciñas e veciños. 
 
Se queren vostedes desordenar o 
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movemento veciñal, paréceme 
moi lícito, pero fagano como 
Marea Atlántica e cos cartos da 
Marea Atlántica. O movemento 
veciñal é algo que se debe 
promocionar por parte dos 
gobernos municipais e que debe 
de ser o principal aliado dunha 
verdadeira transformación da nosa 
cidade. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Gracias, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Primero, anunciarles que vamos a 
votar a favor de esta moción, 
aunque le pediríamos al Partido 
Popular que eliminase el punto 
número 2, porque  coincidimos 
con el análisis que ha hecho la 
señora Veira, que es una cosa 
curiosa pedir que se abra un 
expediente a alguien que es de 
confianza. 
 
En todo caso, nosotros creemos 
que el expediente, si acaso, habría 
que abrírselo al señor Ferreiro. 
 
Desde luego, nuestro voto no tiene 

movemento veciñal, paréceme moi 
lícito, pero fagano como Marea 
Atlántica e cos cartos da Marea 
Atlántica. O movemento veciñal é 
algo que se debe promocionar por 
parte dos gobernos municipais e 
que debe de ser o principal aliado 

dunha verdadeira transformación 
da nosa cidade. 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señora 
Barcón. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Primeiro, anunciarlles que imos 
votar a favor desta moción, aínda 
que lle pediriamos ao Partido 
Popular que eliminase o punto 
número 2, porque  coincidimos 
coa análise que fixo a señora 
Veira, que é unha cousa curiosa 
pedir que se abra un expediente a 
alguén que é de confianza. 
 
 
En todo caso, nós cremos que o 
expediente, seica, habería que 
abrirllo ao señor Ferreiro. 
 
Desde logo, o noso voto non ten 
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nada que ver con la novela de 
Tolkien, ni con los orcos, ni con  
las orcas. Nos da igual lo que nos 
llamen.  
 
En todo caso, tiene que ver, 
efectivamente, con la gestión que 
se hizo posteriormente y con el 
fondo de la cuestión que revela.  
Porque bien oídas las 
declaraciones del técnico o del 
asesor, que por cierto, viaja por 
toda España, pagado por el dinero 
de los coruñeses. Ojo! no nos 
vaya a pasar, por cierto, con esos 
viajes, lo que nos ha pasado con el 
del señor Lema que había salido a 
duro y ahora, el 24 de febrero se 
firmó una resolución pagándole a 
una empresa privada el viaje que 
le había pagado al señor Lema. 
 
El consejero que viaja por toda 
España, impartiendo doctrina, 
hablaba en esa intervención de 
algunas cuestiones que a nosotros 
nos preocupan profundamente. 
Hablaba de ese, los unos contra 
los otros, los míos contra los 
otros, los míos tienen razón los 
otros, los que estuvieron antes, no 
tiene, derecho a nada. Esto no 
tiene nada que ver con una 
cuestión administrativa y técnica, 
se lo digo a usted, señor Martínez 
y a usted, señor Ferreiro, se lo 
digo por la lógica y política. 
Porque los otros que no estamos 
de acuerdo con los planteamientos 
de Marea Atlántica, estamos aquí, 

nada que ver coa novela de 
Tolkien, nin cos orcos, nin coas  
orcas. Dános igual o que nos 
chamen.  
 
En todo caso, ten que ver, 
efectivamente, coa xestión que se 
fixo posteriormente e co fondo da 
cuestión que revela.  Porque ben 
oídas as declaracións do técnico 
ou do asesor, que por certo, viaxa 
por toda España, pagado polo 
diñeiro dos coruñeses. Ollo! non 
nos vaia a pasar, por certo, con 
esas viaxes, o que nos pasou co 
do señor Lema que saíra a duro e 
agora, o 24 de febreiro asinouse 
unha resolución pagándolle a 
unha empresa privada a viaxe que 
lle pagaba ao señor Lema. 
 
 
O conselleiro que viaxa por toda 
España, impartindo doutrina, 
falaba nesa intervención 
dalgunhas cuestións que a nós 
preocúpannos profundamente. 
Falaba dese, os uns contra os 
outros, os meus contra os outros, 
os meus teñen razón os outros, os 
que estiveron antes, non teñen 
dereito a nada. Isto non ten nada 
que ver cunha cuestión 
administrativa e técnica, dígollo a 
vostede, señor Martínez e a 
vostede, señor Ferreiro, dígollo 
pola lóxica e política. Porque os 
outros que non estamos de acordo 
coas formulacións de Marea 
Atlántica, estamos aquí, 
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legitimados por los votos de los 
coruñeses y de las coruñesas, de 
esos que les eligieron a ustedes, 
unos, y otros votaron al Partido 
Popular. De ese régimen, señor 
Ferreiro, que usted, del que usted 
habla tan mal, que le permite a 
usted estar ahí sentado como 
alcalde, votado por un partido, por 
este, señor Alcalde, por este 
partido del régimen. 
 
Porque en esa intervención 
hablaban ustedes, precisamente, 
del movimiento vecinal y vivimos 
después, a continuación, un 
momento en blanco y negro. Yo 
no había vivido nunca en esta 
ciudad, un momento, en el que se 
discutiera el derecho de los 
dirigentes vecinales a tener 
militancia política. Viva la 
militancia política de los 
dirigentes vecinales y de los 
dirigentes de las entidades 
sociales. Volvimos a una España 
en blanco y negro, en la que, por 
lo visto, no se podía hacer política 
o pertenecer o tener militancia 
política y nosotros vamos a 
defenderlo. 
 
Llevamos… En este Pleno hemos 
oído algunas cosas curiosas. Yo 
ya sé, después de lo que hemos 
oído, que los socialistas 
privatizaron la sociedad a través 
de la Ley General de Sanidad, que 
el señor Ferreiro citó y el Partido 
Socialista no tiene ni idea de los 

lexitimados polos votos dos 
coruñeses e das coruñesas, deses 
que lles elixiron a vostedes, uns, e 
outros votaron ao Partido 
Popular. Dese réxime, señor 
Ferreiro, que vostede, do que 
vostede fala tan mal, que lle 
permite a vostede estar aí sentado 
como alcalde, votado por un 
partido, por este, señor alcalde, 
por este partido do réxime. 
 
Porque nesa intervención falaban 
vostedes, precisamente, do 
movemento veciñal e vivimos 
despois, a continuación, un 
momento en branco e negro. Eu 
non vivira nunca nesta cidade, un 
momento, no que se discutise o 
dereito dos dirixentes veciñais a 
ter militancia política. Viva a 
militancia política dos dirixentes 
veciñais e dos dirixentes das 
entidades sociais. Volvemos a 
unha España en branco e negro, 
na que, polo visto, non se podía 
facer política ou pertencer ou ter 
militancia política e nós imos 
defendelo. 
 
 
 
Levamos… Neste Pleno oímos 
algunhas cousas curiosas. Eu xa 
sei, despois do que oímos, que os 
socialistas privatizaron a 
sociedade a través da Lei Xeral 
de Sanidade, que o señor Ferreiro 
citou e o Partido Socialista non 
ten nin idea dos dereitos das 
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derechos de las personas LGTBI y 
seguramente, descubrir en pocos 
días  que en las bibliotecas 
municipales aparecía una (…).  
 
Pero nosotros nos reivindicamos 
como  un partido de ese régimen, 
del régimen democrático. Un 
partido de 137 años, a lo largo de 
lo cuales, hombres y mujeres 
murieron para defender sus 
derechos, señor Ferreiro y el del 
señor Martínez, a levantarse y 
hablar en contra del régimen 
democrático. A quemar banderas 
o a discutir sobre la Constitución 
o a querer otra Constitución. 
Murieron, la gente que nos 
precedió en el 36 y antes, y 
moriríamos, una vez más, por 
defender su derecho, señor 
Ferreiro.  
 
Nosotros somos los otros. No sé si 
los orcos, pero los que sostenemos 
este régimen democrático, en el 
que todo está en discusión, 
excepto el derecho de cada 
ciudadano y de cada persona, a su 
militancia política. 
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Moitas gracias, señora Barcón. 
 
Señor Sande. 
 
 

persoas LGTBI e seguramente, 
descubrir en poucos días  que nas 
bibliotecas municipais aparecía 
unha (…).  
 
Pero nós reivindicámonos como  
un partido dese réxime, do réxime 
democrático. Un partido de 137 
anos, ao longo do cales, homes e 
mulleres morreron para defender 
os seus dereitos, señor Ferreiro e 
o do señor Martínez, a levantarse 
e falar en contra do réxime 
democrático. A queimar 
bandeiras ou a discutir sobre a 
Constitución ou a querer outra 
Constitución. Morreron, a xente 
que nos precedeu no 36 e antes, e 
morreriamos, unha vez máis, por 
defender o seu dereito, señor 
Ferreiro.  
 
 
Nós somos os outros. Non sei se 
os orcos, pero os que sostemos 
este réxime democrático, no que 
todo está en discusión, excepto o 
dereito de cada cidadán e de cada 
persoa, á súa militancia política. 
 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas gracias, señora Barcón. 
 
Señor Sande. 
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Señor Sande García 
 
Está ben coñecer o resultado 
dunha votación, porque desa 
maneira é mellor para escoitar, 
seguramente. 
 
O Concello non abonou a viaxe a 
Barcelona do Xefe de Gabinete, e 
nós non pretendemos a réxime. 
Vaia por diante. Si detecto no 
ambiente, que este parece ser, un 
dos momentos esperados destas 
últimas semanas. E eu diría que 
mellor. É un punto de inflexión na 
relación de todos, aquí, aunque 
para ser máis xustos ou precisos, o 
motivo de convocarnos hoxe aquí 
eu casi o cualificaría de broma 
macabra, ou de exercicio de 
insultante hipocresía. 
 
Na historia previa deste Concello 
hai, por certo, moitos casos de 
insulto constante. Incluso de 
reprobacións, non tan lonxanas no 
tempo. E como  isto é unha farsa 
ou non sei, se unha sátira, pois, 
non saimos dividir en tres partes, 
como se fose un exercicio 
literario, porque creo que é, o que 
se merece isto. 
 
Unhas declaración expresivas nas 
que presuntamente se arremete 
contra todos os estamentos da 
vida, digamos, municipal desta 
cidade. Personaxes, claro, nós, 
como sempre, o Grupo de 
Goberno, intrusos, herexes, 

Señor Sande García 
 
Está ben coñecer o resultado 
dunha votación, porque desa 
maneira é mellor para escoitar, 
seguramente. 
 
O Concello non abonou a viaxe a 
Barcelona do Xefe de Gabinete, e 
nós non pretendemos a réxime. 
Vaia por diante. Si detecto no 
ambiente, que este parece ser, uns 
dos momentos esperados destas 
últimas semanas. E eu diría que 
mellor. É un punto de inflexión na 
relación de todos, aquí, aínda que 
para ser máis xustos ou precisos, 
o motivo de convocarnos hoxe 
aquí eu case o cualificaría de 
broma macabra, ou de exercicio 
de insultante hipocrisía. 
 
Na historia previa deste Concello 
hai, por certo, moitos casos de 
insulto constante. Mesmo de 
reprobacións, non tan lonxanas 
no tempo. E como isto  é unha 
farsa ou non sei, se unha sátira, 
pois, non saimos dividir en tres 
partes, como se fose un exercicio 
literario, porque creo que é, o que 
se merece isto. 
 
Unhas declaración expresivas nas 
que presuntamente se arremete 
contra todos os estamentos da 
vida, digamos, municipal desta 
cidade. Personaxes, claro, nós, 
como sempre, o Grupo de 
Goberno, intrusos, herexes, 
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heterodoxos, aparecemos 
culpables sen analise ningunha. 
Por que? Gustálles moito vincular 
a nosa palabra desorde, sin darse 
conta. Como esperan que 
tomemos a deslealdade constante 
a incapacidade súa de entender o 
que acontece. Conven recordar, 
ademais, que o intruso casi 
sempre é aquel que non se traizoa, 
nin traizoa aos demais, por certo. 
 
 
E parece mentira, co moito que 
gustan por estes lares, da literatura 
o da relixión, que non capten o 
poder da metáfora  directa, ou eu 
diría, incluso, as potencialidades 
da  linguaxe simbólica. Algo pode 
ser contundente sen faltar á 
verdade e, (…) eu diría 
coñecemento de recoñecemento. 
Unha experiencia que nos aporta 
algo dun estado de confort ou 
incluso de rutina. É negativo ou 
positivo “desordear”, entre 
comillas, ou axudar a xerar novas 
fórmulas para o movemento 
veciñal e cidadán, cando se ofrece 
a fórmula de incorporar 
suxeitividades a colectivos até 
agora ausentes e superar a súas 
eivas. Non é todo melloráble? 
Non existen novas canles de 
participación e comunicación? 
Hai inimigos na oposición e 
traballadores que puideran estar 
próximos ás forzas políticas nun 
lugar de libre designacións, 
intereses históricos e lóxicas 

heterodoxos, aparecemos 
culpables sen analise ningunha. 
Por que? Gustálles moito vincular 
a nosa palabra desorde, sen darse 
conta. Como esperan que 
tomemos a deslealdade constante 
a incapacidade súa de entender o 
que acontece. Conven lembrar, 
ademais, que o intruso case 
sempre é aquel que non se 
traizoa, nin traizoa aos demais, 
por certo. 
 
E parece mentira, co moito que 
gustan por estes lares, da 
literatura ou da relixión, que non 
capten o poder da metáfora  
directa ou eu diría, mesmo, as 
potencialidades da  linguaxe 
simbólica. Algo pode ser 
contundente sen faltar á verdade 
e, (…) eu diría coñecemento de 
recoñecemento. Unha experiencia 
que nos achega algo dun estado 
de confort ou mesmo de rutina. É 
negativo ou positivo “desordear”, 
entre comiñas, ou axudar a xerar 
novas fórmulas para o movemento 
veciñal e cidadán, cando se ofrece 
a fórmula de incorporar 
suxeitividades a colectivos até 
agora ausentes e superar a súas 
eivas. Non é todo melloráble? 
Non existen novas canles de 
participación e comunicación? 
Hai inimigos na oposición e 
traballadores que puideran estar 
próximos ás forzas políticas nun 
lugar de libre designacións, 
intereses históricos e lóxicas 
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xinercias adquiridas?  
 
O certo é, que todo isto que 
resulta unha obviedade, non anula, 
pois, a boa disposición que 
sinalou o xefe de gabinete, de 
tantas xentes que nos rodean a 
diario. El falou, por certo, nunha 
das súas escasas intervencións en 
castelán, dunha pequena minoría, 
e argumentou tamén, que temos 
“muchísimos cómplices dentro de 
la institución”. 
 
Dous. As circunstancias. Se os 
feitos son obxectivos, as 
circunstancias implican 
sensacións. Por iso, desde hai 
días, si temos unha impresión. 
Que transmiten todos vostedes? 
Medo. Medo de diferentes 
maneiras. Vou tratar de explicalo. 
Medo a que se acabe, a que se 
reconfigure, de verdade, unha 
época e o que comporta a 
substitución por outros, a 
frustración, a dificultade de 
percibir a realidade, medo á perda 
de privilexios, medo a que 
afondemos nas infraestruturas que 
vostedes contribuiron a crear e 
que podrecen. Incluso dous medos 
primarios, medo ao descoñecido e 
medo a que ninguén lles faga 
caso. Medo a que unha sombra ya 
pronto serás. 
 
Vulnerables, nerviosos. O seu 
mundo, tenebroso, a utilizar, 
marca de la casa. Tenebrosos 

xinercias adquiridas? 
 
O certo é, que todo isto que 
resulta unha obviedade, non 
anula, pois, a boa disposición que 
sinalou o xefe de gabinete, de 
tantas xentes que nos rodean a 
diario. El falou, por certo, nunha 
das súas escasas intervencións en 
castelán, dunha pequena minoría, 
e argumentou tamén, que temos 
“moitísimos cómplices dentro da 
institución”. 
 
Dous. As circunstancias. Se os 
feitos son obxectivos, as 
circunstancias implican 
sensacións. Por iso, desde hai 
días, si temos unha impresión. 
Que transmiten todos vostedes? 
Medo. Medo de diferentes 
maneiras. Vou tratar de explicalo. 
Medo a que se acabe, a que se 
reconfigure, de verdade, unha 
época e o que comporta a 
substitución por outros, a 
frustración, a dificultade de  
percibir a realidade, medo á 
perda de privilexios, medo a que 
afondemos nas infraestruturas 
que vostedes contribuiron a crear 
e que podrecen. Mesmo dous 
medos primarios, medo ao 
descoñecido e medo a que 
ninguén lles faga caso. Medo a 
que unha sombra xa pronto serás. 
 
Vulnerables, nerviosos. O seu 
mundo, tenebroso, a utilizar, 
marca da casa. Tenebrosos como 
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como un caraballo, pero xogando 
cunhas palabras dunha 
compañeira, como se fora a 
batalla final ante a porta negra, xa 
que eu non vou pronunciar a 
palabra maldita. Xa non amanece. 
Descoñecen o linguaxe doutro. 
Nos procesos xudiciais pola 
independencia de Arxelia, un 
abogado anticolonial francés, 
falaba da incapacidade dos 
avogados franceses, pero 
coloniais, para poñerse no seu 
lugar. 
 
As vías directas de acceso á vida 
están envoltas  nunha enorme 
contradicción. Vostedes, como 
aqueles colonialistas, non están 
perto do mundo. Arrogantes, 
distantes, non creen ñá sociedade. 
 
Tres. A conclusión. Epitafio ou 
isto, aquí non hai quen o pare, o 
goberno da xente, como se dixo 
tantas veces. E volvo ao principio. 
Dicía, chegou un dos momentos 
esperados … 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor. 
 
Señor Sande García 
 
Chegou porque é un tema baladí. 
O proveito dunhas frases 
contextualizadas ou transformadas 
en triste parodia, permiten que 
falemos descarnadamente das 

un caraballo, pero xogando 
cunhas palabras dunha 
compañeira, como se fora a 
batalla final ante a porta negra, 
xa que eu non vou pronunciar a 
palabra maldita. Xa non 
amanece. Descoñecen o linguaxe 
doutro. Nos procesos xudiciais 
pola independencia de Arxelia, un 
avogado anticolonial francés, 
falaba da incapacidade dos 
avogados franceses, pero 
coloniais, para poñerse no seu 
lugar. 
 
As vías directas de acceso á vida 
están envoltas nunha enorme 
contradición. Vostedes, como 
aqueles colonialistas, non están 
perto do mundo. Arrogantes, 
distantes, non cren á sociedade. 
 
Tres. A conclusión. Epitafio ou 
isto, aquí non hai quen o pare, o 
goberno da xente, como se dixo 
tantas veces. E volvo ao principio. 
Dicía, chegou un dos momentos 
esperados … 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, por favor. 
 
Señor Sande García 
 
Chegou porque é un tema baladí. 
O proveito dunhas frases 
contextualizadas ou 
transformadas en triste parodia, 
permiten que falemos 
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nosas diferencias. Por desgracia, 
moi palpables, enormes, agora 
mesmo. Non imos a entonar un 
Requiem porque o ser humano 
sempre debe estar disposto a 
aprender, pero si algún exemplo. 
En 1933 en Alemania, Alemania 
nazi, por certo, Dimitrov sufriu un 
xuizo farsa polo incendio do 
Reichstag. Acabou amosando ante 
os seus acusadores que calquera 
respecto á cidadanía, a cidadanía 
quere dicir aos movementos 
veciñais, aos traballadores en 
calquera época, pasa por fuxir das 
mascaradas, por ter autocrítica, 
por analizar tamén a súa propia 
conduta. Vostedes, esqueceron 
isto, Esquecen a súa propia 
historia e o resultado de esta 
análise, hoxe, aquí é dramático.  
 
 
 
O xefe do gabinete foi biógrafo 
dun poeta, Lois Pereiro e vostedes 
precisan poesía. Ia recitar algo 
axeitado, pero deixarémolo para 
outro dí. 
 
Presidencia 
 
Señor Sande, por favor. 
 
Señor Sande García 
 
Hoxe non o merecen. Acabo. 
 
 
 

descarnadamente das nosas 
diferenzas. Por desgraza, moi 
palpables, enormes, agora 
mesmo. Non imos a entoar un 
Requiem porque o ser humano 
sempre debe estar disposto a 
aprender, pero si algún exemplo. 
En 1933 en Alemaña, Alemaña 
nazi, por certo, Dimitrov sufriu un 
xuizo farsa polo incendio do 
Reichstag. Acabou amosando ante 
os seus acusadores que calquera 
respecto á cidadanía, a cidadanía 
quere dicir aos movementos 
veciñais, aos traballadores en 
calquera época, pasa por fuxir 
das mascaradas, por ter 
autocrítica, por analizar tamén a 
súa propia conduta. Vostedes, 
esqueceron isto, Esquecen a súa 
propia historia e o resultado 
desta análise, hoxe, aquí é 
dramático.  
 
O xefe do gabinete foi biógrafo 
dun poeta, Lois Pereiro e vostedes 
precisan poesía. Ia recitar algo 
axeitado, pero deixarémolo para 
outro día. 
 
Presidencia 
 
Señor Sande, por favor. 
 
Señor Sande García 
 
Hoxe non o merecen. Acabo. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 204 - 
 

 
 

Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Sande. 
 
Procedemos á votación da 
moción. 
 
Votación de la tercera moción 
presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la tercera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica 
(MA) (10 votos). 
 
Vota  a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
abstención). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 

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

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Queda aprobada a moción. 
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86 – Descalificaciones  del Jefe 
del Gabinete del Alcalde a 
funcionarios, concejales, 
asociaciones vecinales y medios 
de comunicación. 
 
La Corporación Municipal da 
Coruña, acuerda: 
 
1. Reprobar las declaraciones del 
empleado municipal y Jefe de 
Gabinete del Alcalde, Iago 
Martínez Durán, en las que 
descalifica y desprecia a los 
funcionarios municipales, a los 
concejales de la oposición de esta 
Corporación, a las asociaciones 
vecinales de la ciudad y a medios 
de comunicación. 
 
2. Instar al Alcalde a abrir un 
expediente disciplinario a dicho 
empleado municipal como  
consecuencia de esas 
declaraciones, por posible 
incumplimiento de la Ley 2/2015, 
de 29 de abril, del Empleo Público 
de Galicia en su Artículo 74 
(Deberes y Código de Conducta) 
apartados H (El empleado público 
tiene el deber de ajustar su 
actuación a los principios de 
lealtad y buena fe con la 
Administración pública en la que 
presten sus servicios, con sus 
superiores, con sus compañeros, 
con sus subordinados y con los 
ciudadanos) e I (El empleado 
público tiene el deber de tratar 
con atención y respeto a los 

86 – Descualificacións  do xefe 
do Gabinete do alcalde a 
funcionarios, concelleiros, 
asociacións veciñais e medios de 
comunicación. 
 
A Corporación Municipal da 
Coruña, acorda: 
 
1. Reprobar as declaracións do 
empregado municipal e Xefe de 
Gabinete do Alcalde, Iago 
Martínez Durán, nas que 
descualifica e despreza aos 
funcionarios municipais, aos 
concelleiros da oposición desta 
Corporación, ás asociacións 
veciñais da cidade e a medios de 
comunicación. 
 
2. Instar ao Alcalde a abrir un 
expediente disciplinario a 
devandito empregado municipal 
como consecuencia  desas 
declaracións, por posible 
incumprimento da Lei 2/2015, de 
29 de abril, do Emprego Público 
de Galicia no seu Artigo 74 
(Deberes e Código de Conduta) 
apartados H (O empregado 
público ten o deber de axustar a 
súa actuación aos principios de 
lealdade e boa fe coa 
Administración pública na que 
presten os seus servizos, cos seus 
superiores, cos seus compañeiros, 
cos seus subordinados e cos 
cidadáns) e I (O empregado 
público ten o deber de tratar con 
atención e respecto aos cidadáns, 
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ciudadanos, a sus superiores y a 
los restantes empleados públicos), 
que podrían ser constitutivos de 
falta grave según el Artículo 186 
en su apartado E 
(Desconsideración grave con 
cualquier persona con la que se 
relacione en el ejercicio de sus 
funciones) y/o R (Atentado grave 
a la dignidad del personal 
funcionario o de la 
Administración pública en la que 
presten sus servicios) o de falta 
leve según el Artículo 187.C (La 
incorrección con otros empleados 
públicos o con los ciudadanos con 
los que se relacione en el ejercicio 
de sus funciones). 
 
Mociones del Grupo Municipal 
de Marea Atlántica 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Moción da Marea Atlántica 
número un sobre os paraísos 
fiscais das diferentes 
Administracións Públicas. 
 
Ten a palabra para a lectura da 
parte dispositiva o señor Lema. 
 
Primera.- Moción sobre los 
paraísos fiscales de las 
diferentes Administracións 
Públicas. 
 
 

aos seus superiores e aos restantes 
empregados públicos), que 
poderían ser constitutivos de falta 
grave segundo o Artigo 186 no 
seu apartado E (Desconsideración 
grave con calquera persoa coa que 
se relacione no exercicio das súas 
funcións) e/ou R (Atentado grave 
á dignidade do persoal 
funcionario ou da Administración 
pública na que presten os seus 
servizos) ou de falta leve segundo 
o Artigo 187.C (A incorrección 
con outros empregados públicos 
ou cos cidadáns cos que se 
relacione no exercicio das súas 
funcións). 
 
 
Mocións do Grupo Municipal de 
Marea Atlántica 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moción da Marea Atlántica 
número un sobre os paraísos 
fiscais das diferentes 
Administracións Públicas. 
 
Ten a palabra para a lectura da 
parte dispositiva o señor Lema. 
 
Primera.- Moción sobre os 
paraísos fiscais das diferentes 
Administracións Públicas. 
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Intervenciones 
 
Señor Lema Suárez 
 
Boa tarde, señor alcalde. 
 
Boa tarde ao público que nos ve 
hoxe en directo e boa tarde, 
tamén, aos que me ven desde as 
súas casas. 
 
Ben. 
 
Primeiro.- O Pleno da 
Corporación considera necesaria :  
 
1) A modificación da lexislación 
relativa aos partidos políticos e ás 
organizacións empresariais e 
sindicais para incluír un cambio 
normativo que garanta a non 
disposición, en ningún caso, de 
contas bancarias ou intereses 
económicos en paraísos fiscais. 
 
2) Que se recolla na normativa 
relativa á contratación co sector 
público (estatal, autonómico ou 
local) que todas as licitantes e 
adxudicatarias de contratos 
garantan que non dispoñen, en 
ningún caso, de contas bancarias 
ou intereses económicos en 
paraísos fiscais. 
 
3) O cambio lexislativo relativo 
aos cargos electos, persoal 
directivo, altos cargos e persoal 
eventual das Administracións 
Públicas que garanta que estas 

Intervencións 
 

Señor Lema Suárez 
 
Boa tarde, señor alcalde. 
 
Boa tarde ao público que nos ve 
hoxe en directo e boa tarde, 
tamén, aos que me ven desde as 
súas casas. 
 
Ben. 
 
Primeiro.- O Pleno da 
Corporación considera necesaria: 
 
1) A modificación da lexislación 
relativa aos partidos políticos e 
ás organizacións empresariais e 
sindicais para incluír un cambio 
normativo que garanta a non 
disposición, en ningún caso, de 
contas bancarias ou intereses 
económicos en paraísos fiscais. 
 
2) Que se recolla na normativa 
relativa á contratación co sector 
público (estatal, autonómico ou 
local) que todas as licitantes e 
adxudicatarias de contratos 
garantan que non dispoñen, en 
ningún caso, de contas bancarias 
ou intereses económicos en 
paraísos fiscais. 
 
3) O cambio lexislativo relativo 
aos cargos electos, persoal 
directivo, altos cargos e persoal 
eventual das Administracións 
Públicas que garanta que estas 
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persoas non dispoñen, en ningún 
caso, de contas bancarias ou 
intereses económicos en paraísos 
fiscais.  
 
4) Instar á Xunta de Galiza á 
modificación do Plan xeral de 
control tributario 2016 coa 
finalidade de incluír a loita contra 
os paraísos fiscais, en especial no 
referido ao apartado de grandes 
patrimonios.  
 
5) Instar ao Parlamento de Galiza 
á modificación do imposto de 
patrimonio, co fin de incrementar 
a cota tributaria a pagar polos 
grandes patrimonios.   
 
Segundo.- O Pleno da 
Corporación dará traslado do 
presente acordo aos Grupos 
Parlamentarios das Cortes do 
Estado, resultantes das próximas 
eleccións xerais de xuño, así como 
aos Grupos Parlamentares do 
Parlamento de Galiza, así como á 
Xunta de Galiza. 
 
Terceiro.- Facúltase á alcaldía-
presidencia para a execución e 
cumprimento do presente acordo. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
 
Ten a palabra para a defensa da 
moción. 
 

persoas non dispoñen, en ningún 
caso, de contas bancarias ou 
intereses económicos en paraísos 
fiscais.  
 
4) Instar á Xunta de Galicia á 
modificación do Plan xeral de 
control tributario 2016 coa 
finalidade de incluír a loita 
contra os paraísos fiscais, en 
especial no referido ao apartado 
de grandes patrimonios.  
 
5) Instar ao Parlamento de 
Galicia á modificación do 
imposto de patrimonio, co fin de 
incrementar a cota tributaria a 
pagar polos grandes patrimonios.   
 
Segundo.- O Pleno da 
Corporación dará traslado do 
presente acordo aos Grupos 
Parlamentarios das Cortes do 
Estado, resultantes das próximas 
eleccións xerais de xuño, así 
como aos Grupos Parlamentares 
do Parlamento de Galicia, así 
como á Xunta de Galicia. 
 
Terceiro.- Facúltase á alcaldía-
presidencia para a execución e 
cumprimento do presente acordo. 
. 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
 
Ten a palabra para a defensa da 
moción. 
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Señor Lema Suárez 
 
Ben. 
 
(…) literatura, acheganos máis 
aos terrenos da ficción realista, 
non  do xénero fantástico. 
Estamos falando dos Panama 
papers, dos papeis de Panamá, 
onde atopamos que persoeiros 
relevantes da vida política e 
económica do Estado español, aos 
que non chamaremos orcos, 
simplemente chamaremos 
evasores, pois, depositaban alí 
algúns dos nosos fondos que eran 
capaces de evadir, probablemente 
mediante argucias, que parte dos 
Partidos Políticos presentes nesta 
sala, pois, lles axudaron a 
formalizar para permitir esa 
evasión de capitais. 
 
Estamos falando tamén, de que 
asistimos hoxe aquí, a unha 
especie de subasta de dereitos, 
onde imos nunha espece de espiral 
crecente na concesión de dereitos, 
de  dereitos que teñan que ver coa 
protección da vivenda ou co 
acceso á  sanidade e demais. Pero 
eses dereitos hai que financialos, 
hai que dotalos de orzamentos e 
para dotalos de orzamentos 
dispoñemos dunha única 
ferramenta. A ferramente é a 
política fiscal e tributaria. Entón, 
eu entendo que, as veces, que 
caemos nunha contradicción, 
cando ao mesmo tempo que imos 

Señor Lema Suárez 
 
Ben. 
 
(…) literatura, acheganos máis 
aos terreos da ficción realista, 
non  do xénero fantástico. 
Estamos falando dos Panama 
papers, dos papeis de Panamá, 
onde atopamos que persoeiros 
relevantes da vida política e 
económica do Estado español, 
aos que non chamaremos orcos, 
simplemente chamaremos 
evasores, pois, depositaban alí 
algúns dos nosos fondos que eran 
capaces de evadir, probablemente 
mediante argucias, que parte dos 
Partidos Políticos presentes nesta 
sala, pois, lles axudaron a 
formalizar para permitir esa 
evasión de capitais. 
 
Estamos falando tamén, de que 
asistimos hoxe aquí, a unha 
especie de poxa de dereitos, onde 
imos nunha especie de espiral 
crecente na concesión de dereitos, 
de dereitos  que teñan que ver coa 
protección da vivenda ou co 
acceso á  sanidade e demais. Pero 
eses dereitos hai que financialos, 
hai que dotalos de orzamentos e 
para dotalos de orzamentos 
dispoñemos dunha única 
ferramenta. A ferramente é a 
política fiscal e tributaria. Entón, 
eu entendo que, as veces que 
caemos nunha contradición cando 
ao mesmo tempo que imos nunha 
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nunha espiral crecente de 
concesión de dereitos, imos nunha 
espiral decrecente, no que se refire 
a presión fiscal, é dicir, con que se 
pretende financiar todos estes 
novos dereitos, se ao mesmo 
tempo se defende unha redución 
progresiva da fiscalidade? 
Na última década, as 
Administracións Públicas teñen 
sido escenario de númerosos casos 
de corrupción. Vale de exemplo as 
recentes investigacións sobre as 
accións da anterior alcaldesa de 
Valencia e gran parte do seu 
Grupo Municipal, asesores 
incluidos, mentras ocupaban o seu 
cargo, ou a presunta fraude fiscal 
do anterior Ministro de Industria, 
Enerxía e Turismo, José Manuel 
Soria. 
 
 
O exercicio da responsabilidade 
pública supón adquirir un 
compromiso de transparencia  
cara á cidadanía. Unha 
transparencia que é dada alcanzar 
o  ámbito das contribucións fiscais 
o patrimonio e a renda. A fraude é 
a enxenaría fiscal, levadas a cabo 
por calquera medio, perxudican o 
conxunto da poboación no 
exercicio do seu lexítimo dereito á 
sanidade, á educación e á vivenda. 
 
 
 
Ademais, existe unha clara 
relación entre a ocultación de 

espiral crecente de concesión de 
dereitos, imos nunha espiral 
decrecente, no que se refire a 
presión fiscal, é dicir, con que se 
pretende financiar todos estes 
novos dereitos, se ao mesmo 
tempo se defende unha redución 
progresiva da fiscalidade? 
Na última década, as 
Administracións Públicas teñen 
sido escenario de númerosos 
casos de corrupción. Vale de 
exemplo as recentes 
investigacións sobre as accións 
da anterior alcaldesa de Valencia 
e gran parte do seu Grupo 
Municipal, asesores incluídos, 
mentras ocupaban o seu cargo, ou 
a presunta fraude fiscal do 
anterior Ministro de Industria, 
Enerxía e Turismo, José Manuel 
Soria. 
 
O exercicio da responsabilidade 
pública supón adquirir un 
compromiso de transparencia  
cara á cidadanía. Unha 
transparencia que é dada 
alcanzar o ámbito das 
contribucións fiscais o patrimonio 
e a renda. A fraude é a enxenaría 
fiscal, levadas a cabo por 
calquera medio, perxudican o 
conxunto da poboación no 
exercicio do seu lexítimo dereito á 
sanidade, á educación e á 
vivenda. 
 
Ademais, existe unha clara 
relación entre a ocultación de 
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capitais por medio de paraísos 
fiscais e a comisión de actividades 
ilícitas, tan graves como o tráfico 
de armas, drogas e persoas. Así o 
demostran exemplos, como o de 
Marcial Dorado, xulgado pola 
Audiencia Nacional no 2015 e 
achado culpable por un delito de 
blanqueo de capitais procedentes 
do narcotráfico.  
 
 
Se os delitos relacionados coa 
fraude fiscal son xa de por si moi 
graves, estes agravánse, ainda 
máis, no caso de estar 
protagonizados por  persoas 
electas ou de libre designación, 
nas que a cidadanía deposita a súa 
confianza. Os cidadáns e as 
cidadás do conxunto do Estado 
teñen  sufrido nas últimas 
lexislaturas constantes recortes 
dos seus servizos  básicos. 
Aumentanban ademais a pobreza 
e a exclusión social ao ritmo que 
subían os impostos indirectos, 
evidenciando que as 
consecuencias da crise foron 
asumidas polo conxunto da 
poboación, pero non por unha 
minoría de defraudadores e 
evasores. 
 
Na outra cara da moeda, 
observamos unha longa secuencia 
de tramas de corrupción que ainda 
non teñen rematado. Segunda  
memoria da fiscalía de 2014, tan 
só na Comunidade Autónoma de 

capitais por medio de paraísos 
fiscais e a comisión de 
actividades ilícitas, tan graves 
como o tráfico de armas, drogas e 
persoas. Así o demostran 
exemplos, como o de Marcial 
Dourado, xulgado pola Audiencia 
Nacional no 2015 e achado 
culpable por un delito de 
branqueo de capitais procedentes 
do narcotráfico.  
 
Se os delitos relacionados coa 
fraude fiscal son xa de seu moi 
graves, estes agravánse, ainda 
máis, no caso de estar 
protagonizados por persoas  
electas ou de libre designación, 
nas que a cidadanía deposita a 
súa confianza. Os cidadáns e as 
cidadás do conxunto do Estado 
teñen sufrido nas últimas 
lexislaturas constantes recortes 
dos seus servizos  básicos. 
Aumentanban ademais a pobreza 
e a exclusión social ao ritmo que 
subían os impostos indirectos, 
evidenciando que as 
consecuencias da crise foron 
asumidas polo conxunto da 
poboación, pero non por unha 
minoría de defraudadores e 
evasores. 
 
Na outra cara da moeda, 
observamos unha longa secuencia 
de tramas de corrupción que 
ainda non teñen rematado. 
Segunda  memoria da fiscalía de 
2014, tan só na Comunidade 



 
 
 
 
 
 
 

- 212 - 
 

 
 

Galicia contabilizaronse un total 
de 412 delitos relacionados coa 
corrupción política. Isto é 
alteración de prezos e puxas 
públicas, prevaricación 
administrativa, blanqueo de 
capitais, etcétera. 
 
 
Estes feitos causan unha notable e 
lóxica indignación na cidadanìa 
que se veía privada dalgúns 
servizos e garantías de benestar, 
mentras entraban en vigor unha 
amnistía fiscal para persoas con 
ingresos no declarados, 
facendoos, volvendoos exentos de 
sancións xudiciais, intereses de 
demora e de cargos. Os 
mecanismos de opacidade 
supoñen unha clara ruptura dos 
principios constitucionais e do 
pacto social do benestar, que 
asegura a asistencia de todas e 
todos no caso de necesidade. 
Impide que os cidadáns sexan 
beneficiarios… 
 
Presidencia 
 
Termine, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Perdón. 
 
… e vulnera o principio de 
solidariedade que nos permite 
loitar contra a pobreza, o 
desemprego e a exclusión social. 

Autónoma de Galicia 
contabilizaronse un total de 412 
delitos relacionados coa 
corrupción política. Isto é 
alteración de prezos e puxas 
públicas, prevaricación 
administrativa, branqueo de 
capitais, etcétera. 
 
Estes feitos causan unha notable e 
lóxica indignación na cidadanìa 
que se vía privada dalgúns 
servizos e garantías de benestar, 
mentras entraban en vigor unha 
amnistía fiscal para persoas con 
ingresos non declarados, 
facendoos, volvendoos exentos de 
sancións xudiciais, intereses de 
demora e de cargos. Os 
mecanismos de opacidade 
supoñen unha clara ruptura dos 
principios constitucionais e do 
pacto social do benestar, que 
asegura a asistencia de todas e 
todos no caso de necesidade. 
Impide que os cidadáns sexan 
beneficiarios… 
 
Presidencia 
 
Remate, por favor. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Perdón. 
 
… e vulnera o principio de 
solidariedade que nos permite 
loitar contra a pobreza, o 
desemprego e a exclusión social. 
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Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
Pois vaia por diante que imos 
votar a favor desta moción.  
 
A loita do Bloque contra os 
paraísos fiscais é unha loita… 
 
A las veinte horas y nueve 
minutos se ausentan del Salón 
de Sesiones la señora Cameán 
Calvete y el señor Varela 
Gómez. 
 
… continua, presente en moitos 
dos  nosos programas electorais, 
pero tamén obxecto de reiteradas 
iniciativas das nosas deputadas 
nos diferentes parlamentos que, 
obviamente á vista da lexislación, 
pois, finalmente, nin foron 
aceptados polos gobernos 
correspondentes. 
 
As verdadeiras bolsas de fraude, 
as verdadeiras bolsas de fraude, 
están nas grandes empresas e nas 
grandes fortunas, que nin o 
Partido Popular, nin o  Partido 
Socialista quixeron atallar. Nós 
consideramos que, efectivamente, 
que son estas grandes empresas, 
estas grandes fortunas, as que 
bueno, constitúen a verdadeira… 

Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
Pois vaia por diante que imos 
votar a favor desta moción.  
 
A loita do Bloque contra os 
paraísos fiscais é unha loita… 
 
Ás vinte horas e nove minutos 
auséntanse do Salón de Sesións a 
señora Cameán Calvete e o señor 
Varela Gómez. 
 
 
… continua,  presente en moitos 
dos  nosos programas electorais, 
pero tamén obxecto de reiteradas 
iniciativas das nosas deputadas 
nos diferentes parlamentos que, 
obviamente á vista da lexislación, 
pois, finalmente, nin foron 
aceptados polos gobernos 
correspondentes. 
 
As verdadeiras bolsas de fraude, 
as verdadeiras bolsas de fraude, 
están nas grandes empresas e nas 
grandes fortunas, que nin o 
Partido Popular, nin o  Partido 
Socialista quixeron atallar. Nós 
consideramos que, efectivamente, 
que son estas grandes empresas, 
estas grandes fortunas, as que bo, 
constitúen a verdadeira… 
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A las veinte horas y diez 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Barcón 
Sánchez. 
 
… fraude, que en Galiza acada xa, 
os 14.000.000.000 millóns de 
euros anuais, equivalente a 25,6 % 
do PIB do noso país. Nada máis e 
nada menos. 
 
Nós solicitamos na Cámara 
Autonómica, a creación dunha 
Comisión de Estudos sobre a 
fraude fiscal en Galiza, que 
radiografíe a situación e que 
propusexe solucións e,  tamén 
presentamos diferentes iniciativas, 
diferentes, pois iso, propostas no 
Congreso dos Diputados, tamén 
para atallar a fraude fiscal e, de 
feito, tamén, no noso programa 
electoral, solicitamos ou 
incluimos, mellor dito, a proposta 
de erradicar os paraísos fiscais 
dentro da Unión Europea. Esta 
Unión Europea, hai que dicilo, 
que nós sempre criticamos por 
inxusta, por neoliberal, etcétera, 
etcétera, ten no seu seo unha 
cantidade importante de paraísos 
fiscais.  
 
E como digo, propuxemos 
erradicar estes paraísos fiscais e 
tamén propuxémoslle ao 
Ministerio de Fancenda que 
cambiase a actual estrutura… 
 
A las veinte horas y doce 

Ás vinte horas e dez minutos 
auséntase do Salón de Sesións a 
señora Barcón Sánchez. 
 
 
…fraude, que en Galicia acada 
xa, os 14.000.000.000 millóns de 
euros anuais, equivalente a 25,6 
% do PIB do noso país. Nada 
máis e nada menos. 
 
Nós solicitamos na Cámara 
Autonómica, a creación dunha 
Comisión de Estudos sobre a 
fraude fiscal en Galicia, que 
radiografíe a situación e que 
propusexe solucións e,  tamén 
presentamos diferentes 
iniciativas, diferentes, pois iso, 
propostas no Congreso dos 
Diputados, tamén para atallar a 
fraude fiscal e, de feito, tamén, no 
noso programa electoral, 
solicitamos ou incluímos, mellor 
dito, a proposta de erradicar os 
paraísos fiscais dentro da Unión 
Europea. Esta Unión Europea, 
hai que dicilo, que nós sempre 
criticamos por inxusta, por 
neoliberal, etcétera, etcétera, ten 
non seu seo unha cantidade 
importante de paraísos fiscais.  
 
E como digo, propuxemos 
erradicar estes paraísos fiscais e 
tamén propuxémoslle ao 
Ministerio de Fancenda que 
cambiase a actual estrutura… 
 
Ás vinte horas e doce minutos 
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minutos entra en el Salón de 
Sesiones  el señor Varela 
Gómez. 
 
… de inspección do fraude,  para 
que adicase recursos suficientes, 
para atacar as verdadeiras bolsas 
de evasión fiscal. 
 
Nós cremos que a solución, 
efectivamente, non está en cargar 
de impostos a rendas baixas e 
medias, senón en obrigar a pagar 
impostos a quen máis ten. 
 
A actual estrutura de persecución 
do fraude do Ministerio de 
Facenda non está pensada 
precisamente, por falta de vontade 
política, para atallar o programa 
real da versión evasión fiscal, que 
non está no IVE das pequenas 
facturas, nin no ámbito laboral, 
senón nas grandes empresas e nos 
paraísos fiscais.  
 
Os estudos dos técnicos de 
Facenda revelan que aí se 
concentra o setenta por cento da 
fraude. É un feito que os medios 
que se destinan a controlar ás 
grandes empresas e ás grandes 
fortunas, non son os mesmos que 
os que se destinan ás pequenas 
discrepancias en materia 
tributaria. Hai un control dos 
controlados e hay pouco esforzo 
nas grandes empresas e nos 
grandes capitais, que son os que 
se dedican a evadir impostos, 

entra no Salón de Sesións  o 
señor Varela Gómez. 
 
 
…de inspección do fraude,  para 
que adicase recursos suficientes, 
para atacar as verdadeiras bolsas 
de evasión fiscal. 
 
Nós cremos que a solución, 
efectivamente, non está en cargar 
de impostos a rendas baixas e 
medias, senón en obrigar a pagar 
impostos a quen máis ten. 
 
A actual estrutura de persecución 
do fraude do Ministerio de 
Facenda non está pensada 
precisamente, por falta de 
vontade política, para atallar o 
programa real da evasión Fiscal, 
que non está no IVE das pequenas 
facturas, nin no ámbito laboral, 
senón nas grandes empresas e nos 
paraísos fiscais.  
 
Os estudos dos técnicos de 
Facenda revelan que aí 
concéntrase o setenta por cento 
da fraude. É un feito que os 
medios que se destinan a 
controlar ás grandes empresas e 
ás grandes fortunas, non son os 
mesmos que os que se destinan ás 
pequenas discrepancias en 
materia tributaria. Hai un control 
dos controlados e hai pouco 
esforzo nas grandes empresas e 
nos grandes capitais, que son os 
que se dedican a evadir impostos, 
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evidentemente, non os que temos 
un salario medio. O actual clima 
de corrupción do que é, bueno, 
falaba, o propio concelleiro Lema 
que afecta aos grandes Partidos, 
Partido Popular e Partido 
Socialista, sumado á percepción 
dun sistema fiscal, cada vez máis 
inxusto e menos regresivo, 
termina ao final por afectar a 
conciencia fiscal da cidadanía e a 
sociedade, a que percibe a 
existencia dunha grande inxustiza 
fiscal. Sumada á precepción 
dunha corrupción xeneralizada, 
con amnistía fiscal incluida, 
aprobada no primeiro ano do 
goberno de Rajoy para os grandes 
defraudadores, que foi un fracaso, 
no que foi os términos de 
recaudación, pero que deixou, iso 
si, unha grande sensación de 
impunidade no conxunto da xente. 
A falta de exemplo das élites 
políticas e económicas e, en 
xustiza, do sistema fiscal actual, 
influe na baixa conciencia fiscal… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, por 
favor. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Casos como nós, como CEMEX, 
como os papeis de Panamá 

evidentemente, non os que temos 
un salario medio. O actual clima 
de corrupción do que é, bo, 
falaba, o propio concelleiro Lema 
que afecta aos grandes Partidos, 
Partido Popular e Partido 
Socialista, sumado á percepción 
dun sistema fiscal, cada vez máis 
inxusto e menos regresivo, 
termina ao final por afectar a 
conciencia fiscal da cidadanía e a 
sociedade, a que percibe a 
existencia dunha grande inxustiza 
fiscal. Sumada á precepción 
dunha corrupción xeneralizada, 
con amnistía fiscal incluída, 
aprobada no primeiro ano do 
goberno de Rajoy para os 
grandes defraudadores, que foi un 
fracaso, no que foi os termos de 
recadación, pero que deixou, iso 
si, unha grande sensación de 
impunidade no conxunto da xente. 
A falta de exemplo das elites 
políticas e económicas e, en 
xustiza, do sistema fiscal actual, 
influe na baixa conciencia 
fiscal… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Veira, 
por favor. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Casos como nós, como CEMEX, 
como os papeis de Panamá 
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inflúen, como digo, na conciencia 
fiscal. Hai un trato 
discriminatorio, claramente, entre 
a xente normal, a xente de rendas 
baixas e medias, con respecto aos 
grandes patrimonios e hai unha lei 
que  hai que mudar e que é 
urxente mudar.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Gracias, señor Alcalde. 
 
Bueno, como hoy va de 
contradicciones, vamos a anunciar 
nuestro voto afirmativo, pero me 
van a permitir que haga una serie 
de matizaciones sobre el particular 
de la enmienda. En este caso 
dirigida al Gobierno de Marea 
Atlántica.  
 
Bueno, también meteré alguna 
perla dirigida a otros Grupos, 
porque si algo tuvo de bueno los 
papeles de Panamá, además de 
hacer aflorar una serie de 
prácticas malas en los ciudadanos 
españoles, fue el quitar de delante 
al Ministro Soria que, 
personalmente, creo que fue uno 

inflúen, como digo, na conciencia 
fiscal. Hai un trato 
discriminatorio, claramente, entre 
a xente normal, a xente de rendas 
baixas e medias, con respecto aos 
grandes patrimonios e hai unha 
lei que  hai que mudar e que é 
urxente mudar.  
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
García. 
 
Señor García Pérez 
 
Grazas, señor alcalde. 
 
Bo, como hoxe vai de 
contradicións, imos anunciar o 
noso voto afirmativo, pero van 
permitir que faga unha serie de 
matizacións sobre o particular da 
emenda. Neste caso dirixida ao 
Goberno de Marea Atlántica. 
 
 
 Bo, tamén meterei algunha perla 
dirixida a outros Grupos, porque 
se algo tivo de bo os papeis de 
Panamá, ademais de facer aflorar 
unha serie de prácticas malas nos 
cidadáns españois, foi o quitar de 
diante ao Ministro Soria que, 
persoalmente, creo que foi un dos 
peores Ministros do Goberno 
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de los peores Ministros del 
Gobierno Rajoy en el ámbito 
medioambiental que le ocupaba. 
 
En cualquier caso, dicho lo cual, 
nos llama un poco la atención… 
Es decir, hacen ustedes una 
moción en la que hace un alegato 
sobre los paraísos fiscales que nos 
puede llevar a un espacio común, 
en el que nadie tiene nada que 
decir. Es decir, el señor Lema lee 
un escrito que bien me lo podía 
repetir, porque posiblemente no 
haya entendido nada de lo que 
leyó, o…, nada de lo que leyó o, a 
lo mejor, es que ni se lo cree. El 
tema era traerlo a colación, porque 
toca, porque está de actualidad y 
desde el punto de vista político, 
posiblemente fuese una baza a su 
favor, o sea para poder 
instrumentalizarlo. Me llama la 
atención de la moción varios de 
los puntos, pero en uno de ellos, 
yo, señor Ferreiro, permítame que 
le diga, que se hacen el harakiri, 
porque están ustedes pidiendo que 
las Administraciones les exijan a 
todos aquellos con los que 
contratan, que non tengan 
operaciones en paraísos fiscales, 
eso que no represente cuentas de 
empresas de clientes offshores. Yo 
le recuerdo que usted, 
posiblemente, no haya contrastado 
con la entidad financiera o las 
entidades financieras con las que 
ustedes firman los créditos, pese a 
decir en campaña electoral que, 

Rajoy no ámbito ambiental que lle 
ocupaba. 
 
 
En calquera caso, dito o cal, 
chámanos un pouco a atención… 
É dicir, fan vostedes unha moción 
na que fai unha alegación sobre 
os paraísos fiscais que nos pode 
levar a un espazo común no que 
ninguén ten nada que dicir. É 
dicir, o señor Lema le un escrito 
que ben mo podía repetir, porque 
posiblemente non entendese nada 
do que leu ou.., nada do que leu 
ou, se cadra, é que nin llo cre. O 
tema era traelo a colación, 
porque toca, porque está de 
actualidade e desde o punto de 
vista político, posiblemente fose 
unha baza ao seu favor, ou sexa 
para poder instrumentalizalo. Me 
llama a atención da moción 
varios dos puntos, pero nun deles, 
eu, señor Ferreiro, permítame que 
lle diga, que se fan o harakiri, 
porque están vostedes pedindo 
que as Administracións lles esixan 
a todos aqueles cos que 
contratan, que non teñan 
operacións en paraísos fiscais, iso 
que non represente contas de 
empresas de clientes offshores. Eu 
lémbrolle que vostede, 
posiblemente, non contrastase coa 
entidade financeira ou as 
entidades financeiras coas que 
vostedes asinan os créditos, a 
pesar de dicir en campaña 
electoral que, cando vostedes 
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cuando ustedes estuvieran 
sentados en María Pita se iba a 
trabajar con banca ética, que no sé 
cuántos votos le dio ese alegato. 
En cualquier caso, a mi me 
parecía una posición valiente, 
difícil, pero valiente, pero llegado 
al momento, no sé, si ustedes le 
van a pedir a las entidades 
financieras con  la que firman las 
posiciones crediticias del 
Ayuntamiento, que garanticen que 
no tiene operaciones offshores, 
porque sino, no tiene sentido esto. 
Lo que no vale es decir, voy a 
gritar cosas que luego no cumplo, 
porque voy a quedar bien con no 
sé quién. Si lo dicen, cúmplanlo y 
si no, no lo diga, que es lo que 
está pasando con unas cuantas 
promesas electorales, que ustedes, 
tienen a bien, ahora, ocultar. 
Porque con el tema de los 
desahucios pasa una cosa,  un 
poco parecida… 
 
A las veinte horas y dieciséis 
minutos, entra en el Salón de 
Sesiones la señora Cameán 
Calvete. 
 
…En la ciudad se siguen 
produciendo desahucios. Yo creo 
que la gente inteligente… que 
puedan articular, en este caso, con 
el Grupo Municipal Socialista,  
para evitar que esté pasando lo 
que está pasando. Pero más allá de 
eso, tienen un conflicto absurdo 
con unos folletos que ni existen y 

estivesen sentados en María Pita 
ía traballar con banca ética, que 
non sei cantos votos deulle esa 
discurso. En calquera caso, 
pareceume unha posición valente, 
difícil, pero valente, pero chegado 
ao momento, non sei, se vostedes 
vanlle a pedir ás entidades 
financeiras coa  que asinan as 
posicións crediticias do Concello, 
que garantan que non ten 
operacións offshores, porque 
senón, non ten sentido isto. O que 
non vale é dicir, vou berrar 
cousas que logo non cumpro, 
porque vou quedar ben con non 
sei quen. Se o din, cúmprano e se 
non, non o diga, que é o que está 
a pasar cunhas cantas promesas 
electorais, que vostedes, teñen a 
ben, agora, ocultar. Porque co 
tema dos desafiuzamentos pasa 
unha cousa,  un pouco parecida… 
 
 
 
Ás vinte horas e dezaseis 
minutos, entra no Salón de 
Sesións a señora Cameán 
Calvete. 
 
…Na cidade séguense producindo 
desafiuzamentos. Eu creo que a 
xente intelixente… que poidan 
articular, neste caso, co Grupo 
Municipal Socialista,  para evitar 
que estea a pasar o que está a 
pasar. Pero máis aló deso, teñen 
un conflito absurdo cuns folletos 
que nin existen e ninguén coñece.  
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nadie conoce.  
 
El otro día nos encontrábamos con 
que la memoria de la nueva 
oficina del cambio climático, que 
plantea unos objetivos ambiciosos  
en cuatro hojas de objetivos, en 
cuatro hojas de objetivos, no tiene 
ni un número, ni un solo número. 
Solo tiene el año 2016. Como se 
pueden marcar objetivos  que 
luego se plasman en mociones que 
son ilusionantes pero luego no se 
cumplen! 
 
Eso no vale, eso es hacer una 
trampa en solitario, pero voy a 
rematar con la última alegación 
que hacen ustedes en la moción: 
 
“Facúltese a Alcaldía-Presidencia, 
para a execución e cumprimento 
do presente acordo. Preséntese a 
la Alcaldía, preséntese á Alcaldía, 
preséntese para o cumprimento de 
todos os acordos que la Ciudad en 
Pleno aprueba aquí, en las 
mociones, que hay unas cuantas 
que no se están cumpliendo, 
porque el Gobierno de Marea no 
las aprobó. 
 
Y eso no es jugar limpio, señor 
Alcalde. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 

 
 
O outro día atopabámonos con 
que a memoria da nova oficina do 
cambio climático, que expón uns 
obxectivos ambiciosos  en catro 
follas de obxectivos, en catro 
follas de obxectivos, non ten nin 
un número, nin un só número. Só 
ten o ano 2016. Como se poden 
marcar obxectivos  que logo se 
plasman en mocións que son 
ilusionantes pero logo non se 
cumpren! 
 
Iso non vale, iso é facer unha 
trampa en solitario, pero vou 
rematar coa última alegación que 
fan vostedes na moción: 
 
“Facúltese á Alcaldía-
Presidencia, para a execución e 
cumprimento do presente acordo. 
Preséntese á Alcaldía, preséntese 
á Alcaldía, preséntese para o 
cumprimento de todos os acordos 
que a Cidade en Pleno aproba 
aquí, nas mocións, que hai unhas 
cantas que non se están 
cumprindo, porque o Goberno de 
Marea non as aprobou. 
 
E iso non é xogar limpo, señor 
alcalde. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
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Polo Grupo Popular, señor 
Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Con la venia, señor Alcalde. 
 
Bueno, yo antes de empezar, 
quiero reconocer, es verdad, que 
utilicé la palabra profesión y no 
debía haberla utilizado, cuando 
hablé de las personas que, por 
desgracia, sufren la esclavitud de 
la prostitución. Y aunque en 
algunos países es verdad que es un 
oficio y en España no y, además, 
yo soy de los que pienso que sí, 
realmente, es una esclavitud y una 
violencia contra la mujer. 
 
Pido disculpas, que a lo mejor, en 
mi lenguaje coloquial utilicé esa 
palabra, a lo mejor, en el calor de 
la disertación, pero pienso lo 
mismo que usted, que estamos  
hablando de esclavitud. 
 
También quiero hacer otra 
reflexión en este Pleno. Yo oí   a 
mi compañero   Sande, hablar de 
miedo, que dábamos miedo. 
Utilizo la palabra, que  
utilizábamos el miedo. 
 
Mire, a mí me dio miedo aquí, 
hoy, dos cosas. Me dio miedo que 
usted utilizara a los nazis. Temas 
de los nazis que no tienen nada 
que ver con los que estamos aquí 
presentes, con esta Corporación 

Polo Grupo Popular, señor 
Lorenzo. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
Coa venia, señor alcalde. 
 
Bo, eu antes de empezar, quero 
recoñecer, é verdade, que utilicei 
a palabra profesión e non debía 
utilizala, cando falei das persoas 
que, por desgraza, sofren a 
escravitude da prostitución. E 
aínda que nalgúns países é 
verdade que é un oficio e en 
España non e, ademais eu son dos 
que penso que si, realmente, é 
unha escravitude e unha violencia 
contra a muller. 
 
Pido desculpas, que se cadra, na 
miña linguaxe coloquial utilicei 
esa palabra, se cadra, na calor da 
disertación, pero penso o mesmo 
que vostede, que estamos  a falar 
de escravitude. 
 
Tamén quero facer outra reflexión 
neste Pleno. Eu oín   ao meu 
compañeiro Sande, falar de medo, 
que dabamos medo. Utilizo a 
palabra, que  utilizabamos o 
medo. 
 
Mire, a min deume medo aquí, 
hoxe, dúas cousas. Deume medo 
que vostede utilizase aos nazis. 
Temas dos nazis que non teñen 
nada que ver cos que estamos 
aquí presentes, con esta 
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que es totalmente democrática y 
estamos todos elegidos 
democráticamente. Puse mi 
ejemplo, que luego no tenía nada 
que ver con lo que estaba 
hablando. Y sabe, también,  a lo 
mejor, que me da cierto miedo 
que  mientras está hablando mi 
compañera Rosa, la persona Iago 
les esté mirando fijamente. Eso no 
me gusta, seguramente eso no es 
una coacción, no lo es, ni directa, 
ni indirecta, pero estaba ahí y, yo 
creo, que aquí no debería estar 
sentado, ahí abajo, contemplando, 
sobre todo, cuando estaba 
hablando de un tema que le afecta 
personalmente. Eso tampoco es lo 
que a mí me gusta. Si todos 
hablamos de cosas que no nos 
gustan en este Ayuntamiento… 
 
Dicho, después, todo esto, 
hablamos de los paraísos fiscales.  
 
Vamos a ver, yo a veces, como 
tengo este problema, que estoy 
entre Madrid y Coruña, no sé en 
qué foro me encuentro. Por 
supuesto, que todos estamos en 
contra de la evasión de impuestos, 
que todos estamos en contra de los 
paraísos fiscales, pero no creo que 
sea el gran problema del 
Ayuntamiento de La Coruña, 
cuando hay tantos problemas, 
hablar de los paraísos fiscales... 
Estar aquí disertando que  hay 
paraísos fiscales de los papeles de 
Panamá, etcétera, cuando no es en 

Corporación que é totalmente 
democrática e estamos todos 
elixidos democraticamente. Puxen 
o meu exemplo, que logo non tiña 
nada que ver co que estaba a 
falar. E sabe, tamén, se cadra, 
que me dá certo medo que  
mentres está a falar a miña 
compañeira Rosa, a persoa Iago 
estea a mirala fixamente. Iso non 
me gusta, seguramente iso non é 
unha coacción, non o é, nin 
directa, nin indirecta, pero estaba 
aí e, eu creo, que aquí non 
debería estar sentado, aí abaixo, 
contemplando, sobre todo, cando 
estaba a falar dun tema que lle 
afecta persoalmente. Iso 
tampouco é o que a min me gusta. 
Se todos falamos de cousas que 
non nos gustan neste Concello… 
 
Dito, despois, todo isto, falamos 
dos paraísos fiscais.  
 
Imos ver, eu ás veces, como teño 
este problema, que estou entre 
Madrid e Coruña, non sei en que 
foro atópome. Por suposto, que 
todos estamos en contra da 
evasión de impostos, que todos 
estamos en contra dos paraísos 
fiscais, pero non creo que sexa o 
gran problema do Concello da 
Coruña, cando hai tantos 
problemas, falar dos paraísos 
fiscais... Estar aquí disertando 
que  hai paraísos fiscais dos 
papeis de Panamá, etcétera, 
cando non é no foro competente. 
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el foro competente. 
 
Por supuesto, que podemos 
hablarlo, porque todo se puede 
hablar. Pero, ¿en qué beneficia a 
este Ayuntamiento de La Coruña 
en qué beneficia a la ciudadanía, 
una postura en la que todos 
estamos en contra? Sí. Todos 
estamos en contra de estos 
paraísos fiscales, el problema es 
que poco podemos hacer, porque 
el paraíso fiscal, realmente el que 
puede hacer algo, el país que es 
paraíso fiscal y, mientras estos 
países no pasen la información, 
pues, poco se puede hacer. 
 
Indudablemente, la lucha contra el 
fraude fiscal es un objetivo de 
todas la administraciones, de 
todas las administraciones, tanto 
la central, como la administración 
autonómica, incluso también, con 
la administración local, porque el 
fraude fiscal hace mucho daño, 
sobre todo, sobre todo, a los 
servicios, a los servicios que 
reciben los ciudadanos que se 
pagan con los impuestos.  
 
Indudablemente, la corrupción es 
otro de los grandes problemas que 
puede haber en este país. Pero yo 
también reivindico, siempre 
reivindico, hablamos de lo malo. 
Por supuesto que hay políticos 
corruptos, además lo digo 
claramente que en mi partido, hay 
personas que han tenido una 

 
 
Por suposto, que podemos falalo, 
porque todo pódese falar. Pero en 
que beneficia a este Concello da 
Coruña, en que beneficia á 
cidadanía, unha postura na que 
todos estamos en contra? Si. 
Todos estamos en contra destes 
paraísos fiscais, o problema é que 
pouco podemos facer, porque o 
paraíso fiscal, realmente o que 
pode facer algo, o país que é 
paraíso fiscal e, mentres, estes 
países non pasen a información, 
pois, pouco se pode facer. 
 
 
Indubidablemente, a loita contra 
a fraude fiscal é un obxectivo de 
todas as administracións, de 
todas as Aadministracións, tanto 
a central, como a administración 
autonómica, mesmo tamén, coa 
administración local, porque a 
fraude fiscal fai moito dano, sobre 
todo, sobre todo, aos servizos, aos 
servizos que reciben os cidadáns 
que se pagan cos impostos.  
 
 
Indubidablemente, a corrupción é 
outro dos grandes problemas que 
pode haber neste país. Pero eu 
tamén reivindico, sempre 
reivindico, falamos do malo. Por 
suposto que hai políticos 
corruptos, ademais dígoo 
claramente que no meu partido, 
hai persoas que tiveron unha 
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conducta reprochable. Yo soy el 
primero en condenarlas, pero eso 
que no nos afecte a todo el ámbito 
político. No nos afecta a todos los 
políticos, porque somos 
pertenecientes a una sociedad 
democrática y, por supuesto, que 
hay ovejas negras y que  hacen 
mucho daño, pero me quedo más, 
con la multitud de Concejales, 
funcionarios, etcétera 
parlamentarios que son totalmente 
honestos y que no se habla del día 
a día de su trabajo. 
 
Dicho esto, yo digo votar que sí a 
esta moción, porque estoy en 
contra, como ustedes, con los 
paraísos fiscales, aunque es  un 
problema que, por desgracia, 
desde este Ayuntamiento no 
puedo hablar, pero a mí me llama 
la atención y además aquí, ya voy 
a aceptar pulpo como animal de 
compañía. Es decir, siempre 
ponen algo para que nosotros 
caigamos en la trampa y no 
tengamos que (…) la moción. 
Hablan ustedes de incrementar el 
impuesto de los grandes 
patrimonios, bueno, pues mire, 
creo que sólo hay 5 países en 
Europa que graven los grandes 
patrimonios. En Galicia están 
gravados los grandes patrimonios, 
por supuesto, que pagan sus 
impuestos. Tienen que pagar sus 
impuestos. Pero es un impuesto  
que va a la   raíz de otros 
impuestos o que acompaña a otros 

conduta reprochable. Eu son o 
primeiro en condenalas, pero iso 
que non nos afecte a todo o 
ámbito político. Non nos afecta a 
todos os políticos, porque somos 
pertencentes a unha sociedade 
democrática e, por suposto, que 
hai ovellas negras e que  fan 
moito dano, pero quedo máis, coa 
multitude de concelleiras, 
funcionarios, etcétera 
parlamentarios que son 
totalmente honestos e que non se 
fala do día a día do seu traballo. 
 
Dito isto, eu digo votar que si a 
esta moción, porque estou en 
contra, como vostedes, cos 
paraísos fiscais, aínda que é  un 
problema que, por desgraza, 
desde este Concello non podo 
falar, pero a min chámame a 
atención e ademais aquí, xa vou 
aceptar polbo como animal de 
compañía. É dicir, sempre poñen 
algo para que nós caiamos na 
trampa e non teñamos que (…) a 
moción. Flan vostedes de 
incrementar o imposto dos 
grandes patrimonios, bo, pois 
mire, creo que só hai 5 países en 
Europa que graven os grandes 
patrimonios. En Galicia están 
gravados os grandes patrimonios, 
por suposto, que pagan os seus 
impostos. Teñen que pagar os 
seus impostos. Pero é un imposto  
que vai á raiz doutros impostos ou 
que acompaña a outros impostos, 
como é o IRPF,  o imposto de 
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impuestos, como es el IRPF,  el 
impuesto de bienes inmuebles, 
etcétera, que ya están pagando 
impuestos.  
 
Yo no creo nunca que los… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lorenzo, 
por favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
… subir los impuestos. Lo vi 
también, cuando estábamos 
hablando de  las viviendas vacías. 
Ustedes quieren subir los 
impuestos, el IBI. No. 
Fomentemos que esas viviendas 
vacías se alquilen con este 
programa, que son la Xunta, que 
es mucho más importante que 
subir los impuestos a los 
ciudadanos. 
 
Dicho esto, ya les digo, creo que 
es un tema que, no vamos a votar 
en contra, pero que  hay otros 
problemas en esta ciudad que 
merecen más atención, y que son 
más de la competencia de este 
Ayuntamiento, que esto que 
ustedes presentan ahora. 
 
Muchas gracias, por su atención. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 

bens inmobles, etcétera, que xa 
están a pagar impostos.  
 
 
 
Eu non creo nunca que os… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señor Lorenzo, 
por favor. 
 
Señor Lorenzo Torres 
 
… subir os impostos. Vino tamén, 
cando estabamos a falar das  
vivendas baleiras. Vostedes 
queren subir os impostos, o IBI. 
Non. Fomentemos que esas 
vivendas baleiras alúguense con 
este programa que son a Xunta 
que é moito máis importante que 
subir os impostos aos cidadáns. 
 
 
 
Dito isto, xa lles digo, creo que é 
un tema que, non imos votar en 
contra, pero que  hai outros 
problemas nesta cidade que 
merecen máis atención, e que son 
máis da competencia deste 
Concello, que isto que vostedes 
presentan agora. 
 
Moitas grazas, pola súa atención. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
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Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Procedemos á votación. 
 
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 
Municipal de la Marea 
produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de la Marea Atántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Se contabiliza la abstención de 
Dª. Mª del Mar Barcón Sánchez 
(PSdeG-PSOE), de acuerdo con 
el artículo 100.1 del ROF, por 
ausentarse del Salón de Sesiones 
una vez iniciada la deliberación 
y no estar presente en el 
momento de la votación. 

Moitas grazas, señor Lorenzo. 
 
Procedemos á votación. 
 
Votación da primeira moción do 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a primeira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal da Marea 
producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
da Marea Atántica (MA) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP) (10 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (5 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
do Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 
Contabilízase a abstención de Dª. 
Mª del Mar Barcón Sánchez 
(PSdeG-PSOE), de acordo co 
artigo 100.1 do ROF, por 
ausentarse do Salón de Sesións 
unha vez iniciada a deliberación 
e non estar presente no momento 
da votación. 
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Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Pois, aprobada a moción por 
unanimidade. 
 
87 – Los paraísos fiscales en las 
distintas Administraciones  
Públicas. 
 
Primero.-  El Pleno de la 
Corporación considera necesaria: 
 
1) La modificación de la 
legislación relativa a los partidos 
políticos y a las organizaciones 
empresariales y sindicales para 
incluir un cambio normativo que 
garantice la no disposición, en 
ningún caso, de cuentas bancarias 
o intereses económicos en 
paraísos fiscales. 
 
2) Que se recoja en la normativa 
relativa a la contratación con el 
sector público (estatal, 
autonómico o local) que todas las 
licitantes y adjudicatarias de 
contratos garanticen que no 
disponen, en ningún caso, de 
cuentas bancarias o intereses 
económicos en paraísos fiscales. 
 
3) El cambio legislativo relativo a 
los cargos electos, personal 
directivo, altos cargos y personal 
eventual de las Administraciones 
Públicas que garantice que estas 
personas no disponen, en ningún 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Pois, aprobada a moción por 
unanimidade. 
 
87 – Os paraísos fiscais nas 
distintas Administracións 
Públicas. 
 
Primeiro.- O Pleno da 
Corporación considera necesaria: 
  
1) A modificación da lexislación 
relativa aos partidos políticos e 
ás organizacións empresariais e 
sindicais para incluír un cambio 
normativo que garanta a non 
disposición, en ningún caso, de 
contas bancarias ou intereses 
económicos en paraísos fiscais. 
 
 
2) Que se recolla na normativa 
relativa á contratación co sector 
público (estatal, autonómico ou 
local) que todas as licitantes e 
adxudicatarias de contratos 
garantan que non dispoñen, en 
ningún caso, de contas bancarias 
ou intereses económicos en 
paraísos fiscais. 
 
3) O cambio lexislativo relativo 
aos cargos electos, persoal 
directivo, altos cargos e persoal 
eventual das Administracións 
Públicas que garanta que estas 
persoas non dispoñen, en ningún 
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caso, de cuentas bancarias o 
intereses económicos en paraísos 
fiscales.  
 
4)Instar a la Xunta de Galicia a la 
modificación del Plan general de 
control tributario 2016 con la 
finalidad de incluir la lucha contra 
los paraísos fiscales, en especial 
en el referido al apartado de 
grandes patrimonios.  
 
5) Instar al Parlamento de Galicia 
a la modificación del impuesto de 
patrimonio, con el fin de 
incrementar la cuota tributaria a 
pagar por los grandes patrimonios.  
  
Segundo.- El Pleno de la 
Corporación dará traslado del 
presente acuerdo a los Grupos 
Parlamentarios de las Cortes del 
Estado, resultantes de las 
próximas elecciones generales de 
junio, así como a los Grupos 
Parlamentarios del Parlamento de 
Galicia, así como a la Xunta de 
Galicia. 
 
Tercero.- Se faculta a la alcaldía-
presidencia para la ejecución y 
cumplimiento del presente 
acuerdo.  
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Moción número dous da Marea 
Atlántica sobre a falta de 

caso, de contas bancarias ou 
intereses económicos en paraísos 
fiscais.  
 
4)Instar á Xunta de Galiza á 
modificación do Plan xeral de 
control tributario 2016 coa 
finalidade de incluír a loita 
contra os paraísos fiscais, en 
especial no referido ao apartado 
de grandes patrimonios.  
 
5) Instar ao Parlamento de Galiza 
á modificación do imposto de 
patrimonio, co fin de incrementar 
a cota tributaria a pagar polos 
grandes patrimonios.   
 
Segundo.- O Pleno da 
Corporación dará traslado do 
presente acordo aos Grupos 
Parlamentarios das Cortes do 
Estado, resultantes das próximas 
eleccións xerais de xuño, así 
como aos Grupos Parlamentares 
do Parlamento de Galiza, así 
como á Xunta de Galiza. 
 
 
Terceiro.- Facúltase á alcaldía-
presidencia para a execución e 
cumprimento do presente acordo.  
 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Moción número dous da Marea 
Atlántica sobre a falta de 
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investimento da Xunta de Galiza 
no Concello da Coruña. 
 
Ten a palabra a señora García, 
para proceder á lectura da parte 
dispositiva da moción. 
 
Segunda.- Moción sobre la falta 
de inversiones de la Xunta de 
Galicia en el Ayuntamiento de A 
Coruña. 
 
Señora García Gómez 
 
Si. 
 
Boas tardes. Paso  a ler os 
acordos.  
 
A continuación o primeiro é: 
 
Esixir á Xunta de Galiza que 
abandone o uso partidista da 
Administración autonómica e 
efectúe, en aras do interese xeral, 
os oportunos investimentos no 
Concello da Coruña. 
 
Solicitar á Consellería de Medio 
Ambiente a contribución ao 
financiamento necesario para a 
execución dos investimentos 
previstos na Planta de Nostián 
tanto no Plan de Residuos de 
Galiza como no PXOM da 
Coruña. 
 
Solicitar os oportunos 
investimentos de Augas de Galicia 
para a solución de deficiencias da 

investimento da Xunta de Galicia 
no Concello da Coruña. 
 
Ten a palabra a señora García, 
para proceder á lectura da parte 
dispositiva da moción. 
 
Segunda.- Moción sobre a falta 
de investimentos da Xunta de 
Galicia no Concello da Coruña. 
 
 
Señora García Gómez 
 
Si. 
 
Boas    tardes.      Paso     a  ler os 
acordos. 
 
A continuación o primeiro é: 
 
Esixir á Xunta de Galicia que 
abandone o uso partidista da 
Administración autonómica e 
efectúe, en aras do interese xeral, 
os oportunos investimentos no 
Concello da Coruña. 
 
Solicitar á Consellería de Medio 
Ambiente a contribución ao 
financiamento necesario para a 
execución dos investimentos 
previstos na Planta de Nostián 
tanto no Plan de Residuos de 
Galicia como no PXOM da 
Coruña. 
 
Solicitar os oportunos 
investimentos de Augas de Galicia 
para a solución de deficiencias da 
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EDAR de Bens. 
 
Solicitar á Consellería de Vivenda 
e Infraestruturas a unha maior 
dotación de financiamento, 
necesario, equilibrado e suficiente 
para poder executar canto antes o 
proxecto de estación intermodal, 
en especial no referido á futura 
estación de autobuses, na súa 
consideración de proxecto de 
incidencia supramunicipal e 
autonómica, e en actuación 
coordenada e tripartita con ADIF 
respecto da obtención dotacional 
dos terreos e reordenación 
urbanística dos ámbitos. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, concelleira. 
 
Pode proceder á defensa da 
moción. 
 
Señora García Gómez 
 
Moi ben. 
 
Bueno, pois, cremos que o 
Concello da Coruña acolle 
infraestruturas que dan servizo 
aproximadamente ao 20% da 
poboación de Galicia, xa que son 
empregadas tamén polos 
municipios veciños. 
 
A las veinte horas y veinticuatro 

EDAR de Bens. 
 
Solicitar á Consellería de Vivenda 
e Infraestruturas a unha maior 
dotación de financiamento, 
necesario, equilibrado e suficiente 
para poder executar canto antes o 
proxecto de estación intermodal, 
en especial no referido á futura 
estación de autobuses, na súa 
consideración de proxecto de 
incidencia supramunicipal e 
autonómica, e en actuación 
coordenada e tripartita con ADIF 
respecto da obtención dotacional 
dos terreos e reordenación 
urbanística dos ámbitos. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. 
 
Moitas grazas, concelleira. 
 
Pode proceder á defensa da 
moción. 
 
Señora García Gómez 
 
Moi ben. 
 
Bueno, pois, cremos que o 
Concello da Coruña acolle 
infraestruturas que dan servizo 
aproximadamente ao 20% da 
poboación de Galicia, xa que son 
empregadas tamén polos 
municipios veciños. 
 
Ás vinte horas e vinte e catro 
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minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Lorenzo 
Torres. 
 
Exemplos destas infraestruturas 
son a Planta de Tratamento de 
Residuos de Nostián, A Estación 
Depuradora de Augas Residuais 
de Bens e a futura Estación 
Intermodal que conectará a cidade 
con outros nodos poboacionais, 
vía transporte público. 
 
 
Calquera dos tres equipamentos 
aportan servizos de primeira 
necesidade á cidadanía, 
contribúen a mellor a súa 
capacidade de vida, condicionan a 
eficiencia no uso dos recuros 
públicos e teñen unha relación 
directa coa calidade 
medioambiental como global. 
 
Entendemos, por tanto, que son 
investimentos prioritarios de 
interese xeral e que o seu carácter 
supramunicipal debe implicar a 
diferentes administracións. 
 
A negativa da Xunta de Galicia a 
investir na Planta de Tratamento 
de Residuos en Nostián non 
resulta compresible e constitúe un 
auténtico agravio comparativo, 
tendo en conta o rencente 
investimento de, nada máis e nada 
menos que 30 millóns de euros na 
incineradora de Sogama, tal e 
como recoñecían días pasados a 

minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Lorenzo Torres. 
 
 
Exemplos destas infraestruturas 
son a Planta de Tratamento de 
Residuos de Nostián, A Estación 
Depuradora de Augas Residuais 
de Bens e a futura Estación 
Intermodal que conectará a 
cidade con outros nodos 
poboacionais, vía transporte 
público. 
 
Calquera dos tres equipamentos 
achegan servizos de primeira 
necesidade á cidadanía, 
contribúen a mellor a súa 
capacidade de vida, condicionan 
a eficiencia no uso dos recuros 
públicos e teñen unha relación 
directa coa calidade ambiental 
como global. 
 
Entendemos, por tanto, que son 
investimentos prioritarios de 
interese xeral e que o seu carácter 
supramunicipal debe implicar a 
diferentes administracións. 
 
A negativa da Xunta de Galicia a 
investir na Planta de Tratamento 
de Residuos en Nostián non 
resulta compresible e constitúe un 
auténtico agravio comparativo, 
tendo en conta o rencente 
investimento de, nada máis e nada 
menos que 30 millóns de euros na 
incineradora de Sogama, tal e 
como recoñecían días pasados a 
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conselleira Beatriz Mato.  
 
Constatamos una, vez máis, que a 
Xunta sigue afastandose das 
directrices europeas da xestión 
dos residuos, que sitúan a 
incineración como unha das 
últimas prioridades de tratamento.  
 
 
O Concello da Coruña solicita o 
lexítimo investimento autonómico 
na Planta de Tratamento de 
Nostián para adaptala aos novos 
obxectivos de reciclaxe, incluidos 
nas directrices europeas de 
economía circular, concretamente 
na mellora de líneas de tratamento 
da fracción orgánica que debe ser 
o piar do modelo de compostaxe, 
polo que seguimos apostando. O 
PXOM da Coruña inclúe, a tal 
efecto, un financiamento de 22 
millóns, o 50%  dos cales se 
contemplan a cargo da Xunta a cal 
outorgou o seu visto bo na 
aprobación do documento, este 
PXOM. 
 
A estación depuradora de Augas 
residuais de Bens presta servizo 
aos Concellos da Coruña, 
Culleredo, Cambre, Oleiros  e 
Arteixo e mailo os tributos que 
Augas de Galicia recada na área, 
xa simplemente no Concello da 
Coruña, uns 4.800.000 euros 
anuais, segue adolecendo de 
importantes deficiencias que 
dificultan a súa operatividade. A 

conselleira Beatriz Mato.  
 
Constatamos, unha vez máis, que 
a Xunta segue afastandose das 
directrices europeas da xestión 
dos residuos, que sitúan a 
incineración como unha das 
últimas prioridades de 
tratamento.  
 
O Concello da Coruña solicita o 
lexítimo investimento autonómico 
na Planta de Tratamento de 
Nostián para adaptala aos novos 
obxectivos de reciclaxe, incluídos 
nas directrices europeas de 
economía circular, concretamente 
na mellora de liñas de tratamento 
da fracción orgánica que debe ser 
o piar do modelo de compostaxe, 
polo que seguimos apostando. O 
PXOM da Coruña inclúe, para 
ese efecto, un financiamento de 22 
millóns, o 50%  dos cales 
contémplanse a cargo da Xunta a 
cal outorgou o seu visto bo na 
aprobación do documento, este 
PXOM. 
 
A estación depuradora de Augas 
residuais de Bens presta servizo 
aos Concellos da Coruña, 
Culleredo, Cambre, Oleiros  e 
Arteixo e mailo os tributos que 
Augas de Galicia recada na área, 
xa simplemente no Concello da 
Coruña, uns 4.800.000 euros 
anuais, segue adolecendo de 
importantes deficiencias que 
dificultan a súa operatividade. A 
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falta dun transformador eléctrico, 
a falta de auga salada nas 
instalacións ou a canalización do 
río Pastoriza á depuradora, son 
algunhas das máis importantes, 
conducindo todas elas a un 
mellorable proceso de depuración 
e un innecesario gasto enerxético. 
A futura Estación Ïntermodal é 
unha infraestructura básica para 
fomentar o uso de transporte 
público, a vertebración do 
territorio e modelos urbanísticos 
que fomenten a mobilidade 
sostible. Precisamente son este 
tipo de actuacións as que 
fomentan o transporte público e 
benefician aos sectores de 
poboación, máis golpeados pola 
crise, en comparación con aquelas 
outras actuacións que pretenden 
facilitar o uso do automóbil.  
 
 
A Estación Intermodal, terá 
ademais positivos efectos na 
dispoñibilidade de espazo urbano, 
ocupado agora por coches, na loita 
contra o cambio climático, así 
como  na contaminación 
atmosférica e acústica, vinculada 
ao uso do automóbil. 
 
O Grupo Municipal da Marea 
Atlántica considera que sendo a 
mobilidade en autobús 
interurbano unha competencia 
autonómica e contando a Xunta de 
Galicia con fondos europeos, 
FEDER, destinados a fomentar a 

falta dun transformador eléctrico, 
a falta de auga salada nas 
instalacións ou a canalización do 
río Pastoriza á depuradora, son 
algunhas das máis importantes, 
conducindo todas elas a un 
mellorable proceso de depuración 
e un innecesario gasto enerxético. 
A futura Estación Ïntermodal é 
unha infraestrutura básica para 
fomentar o uso de transporte 
público, a vertebración do 
territorio e modelos urbanísticos 
que fomenten a mobilidade 
sostible. Precisamente son este 
tipo de actuacións as que 
fomentan o transporte público e 
benefician aos sectores de 
poboación, máis golpeados pola 
crise, en comparación con 
aquelas outras actuacións que 
pretenden facilitar o uso do 
automóbil.  
 
A Estación Intermodal, terá 
ademais positivos efectos na 
dispoñibilidade de espazo urbano, 
ocupado agora por coches, na 
loita contra o cambio climático, 
así como  na contaminación 
atmosférica e acústica, vinculada 
ao uso do automóbil. 
 
O Grupo Municipal da Marea 
Atlántica considera que sendo a 
mobilidade en autobús 
interurbano unha competencia 
autonómica e contando a Xunta 
de Galicia con fondos europeos, 
FEDER, destinados a fomentar a 
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intermodalidade no transporte, 
dentro dun proxecto estratéxico de 
ámbito autonómico, a Xunta 
debería asumir maior compromiso 
de financiamento e contribuir, de 
acordo ao que se estableza pola 
ordenación urbanística de 
aplicación e as obrigas derivadas 
de convenios que sexan 
aplicables, a obtención e 
dispoñibilidade dos terreos 
destinados a tal fin, dotacional 
público. 
 
Por todos estes motivos, 
solicitamos un maior investimento 
da Xunta de Galicia na mellora ou 
avance destas tres infraestruturas 
que consideramos clave. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas,  señora García. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
En primeiro lugar, manifestar que 
imos a apoiar esta moción e que 
imos a apoiar todas as mocións  
sen?? iniciativas e, bueno, que se 
implemente para solicitarlle as 
outras administracións o que lle 
corresponde a nosa cidade, pero a 

intermodalidade no transporte, 
dentro dun proxecto estratéxico 
de ámbito autonómico, a Xunta 
debería asumir maior 
compromiso de financiamento e 
contribuír, de acordo ao que se 
estableza pola ordenación 
urbanística de aplicación e as 
obrigas derivadas de convenios 
que sexan aplicables, a obtención 
e dispoñibilidade dos terreos 
destinados para tal fin, dotacional 
público. 
 
Por todos estes motivos, 
solicitamos un maior investimento 
da Xunta de Galicia na mellora 
ou avance destas tres 
infraestruturas que consideramos 
clave. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas,  señora García. 
 
Ten a palabra dona Avia Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
En primeiro lugar, manifestar que 
imos  apoiar esta moción e que 
imos apoiar todas as mocións  sen 
iniciativas e, bo, que se 
implemente para solicitarlle as 
outras administracións o que lle 
corresponde a nosa cidade, pero 
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Xunta de Galiza é unha das patas 
destas iniciativas. A outra é o 
Goberno Municipal e o Concello 
da Coruña e para as cales, hai que 
ir tomando decisións. 
 
 
En canto a Planta de Nostián, o 
tratamento de residuos, o certo é 
que nós defendemos tamén a  
aposta polas plantas de 
compostaxe comarcais, polo que 
rexeitamos frontalmente o modelo 
de Sogama, defendido, como ben 
dixo a Concelleira, polo PP nos 
orzamentos. 
 
Conven lembrar que na Xunta de 
Galiza, no seu momento, chegou 
mesmo a ameazar aos concellos 
que fixeron fronte a este modelo, 
e hoxe, pois, algúns destes 
concellos ameazados están 
apostando claramente pola 
compostaxe, en concellos como 
Allariz ou San Sadurniño.  
 
E é certo que a Xunta de Galiza é 
unha parte, pero como digo, 
tamén son os concellos e tamén, a 
nós gustarìanos saber e, creo que 
sería bo que se soubera aquí, cal é 
o proxecto das políticas que o 
Goberno da nosa cidade ten 
pensado poñer en marcha, en 
canto a Planta de Nostián, ou se 
única e exclusivamente depende 
de que a Xunta de Galiza faga 
investimento, porque eu creo que 
tamén sería momento de poñelo 

a Xunta de Galicia é unha das 
patas destas iniciativas. A outra é 
o Goberno Municipal e o 
Concello da Coruña e para as 
cales, hai que ir tomando 
decisións. 
 
En canto a Planta de Nostián, o 
tratamento de residuos, o certo é 
que nós defendemos tamén a 
aposta  polas plantas de 
compostaxe comarcais, polo que 
rexeitamos frontalmente o modelo 
de Sogama, defendido, como ben 
dixo a concelleira, polo PP nos 
orzamentos. 
 
Conven lembrar que na Xunta de 
Galicia, no seu momento, chegou 
mesmo a ameazar aos concellos 
que fixeron fronte a este modelo, e 
hoxe, pois, algúns destes 
concellos ameazados están a 
apostar claramente pola 
compostaxe, en concellos como 
Allariz ou San Sadurniño.  
 
E é certo que a Xunta de Galicia é 
unha parte, pero como digo, 
tamén son os concellos e tamén, a 
nós gustarìanos saber e, creo que 
sería bo que se soubera aquí, cal 
é o proxecto das políticas que o 
Goberno da nosa cidade ten 
pensado poñer en marcha, en 
canto a Planta de Nostián, ou se 
única e exclusivamente depende 
de que a Xunta de Galicia faga 
investimento, porque eu creo que 
tamén sería momento de poñelo 
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enriba da mesa e, porque ademáis, 
é  unha cuestión que  nós tamén 
entendimos que se teñe que 
introducir, nos obxectivos da 
oficina do cambio climático e, 
creo que, bueno, que hai que 
poñelo enriba da mesa, no só falar 
do resto das administración, senón 
falar do que nós estamos facendo.  
En canto a intermodal, xa é 
público o que pensa o BNG neste 
sentido e eu son moi crìtica con 
ese convenio que se asinou, no 
seu momento. Creo que é froito 
doutra época, creo que realmente 
esta infraestrutura ten que 
financiarse de acordo coa 
capadade económica de cada unha 
das administracións que 
interveñen nela e, por suposto, 
que a Xunta de Galiza, no seu 
momento, ademais, parece que 
non está moi disposta, pero nós a 
maiores do que é a infraestrutura, 
e do que a maiores, do que é o 
investimento, creo que temos que 
abrir un debate, hai que abrir un 
debate sobre que vai ir, que 
contidos van ir dentro da propia 
estación intermodal, porque así 
non temos servizo de cercanías se 
realmente desde a Xunta de 
Galiza no se implementa unha 
verdadeira, pois, mobilidade 
comarcal, en medios como, o 
autobús, etcétera, etcétera, pois, 
eu creo que de pouco servirá ter 
unha intermodal, só para facer 
chegar o AVE á cidade.Pois, creo 
que non. Creo que hai que dotala, 

enriba da mesa e, porque 
ademáis, é  unha cuestión que  
nós tamén entendemos que se teñe 
que introducir, nos obxectivos da 
oficina do cambio climático e, 
creo, que bo, que hai que poñelo 
enriba da mesa, non só falar do 
resto das administración, senón 
falar do que nós estamos facendo.  
En canto a intermodal, xa é 
público o que pensa o BNG neste 
sentido e eu son moi crìtica con 
ese convenio que se asinou, no 
seu momento. Creo que é froito 
doutra época, creo que realmente 
esta infraestrutura ten que 
financiarse de acordo coa 
capadade económica de cada 
unha das administracións que 
interveñen nela e, por suposto, 
que a Xunta de Galicia, no seu 
momento, ademais, parece que 
non está moi disposta, pero nós a 
maiores do que é a infraestrutura, 
e do que a maiores, do que é o 
investimento, creo que temos que 
abrir un debate, hai que abrir un 
debate sobre que vai ir, que 
contidos van ir dentro da propia 
estación intermodal, porque así 
non temos servizo de proximidade 
se realmente desde a Xunta de 
Galicia non se implementa unha 
verdadeira, pois, mobilidade 
comarcal, en medios como, o 
autobús, etcétera, etcétera, pois, 
eu creo que de pouco servirá ter 
unha intermodal, só para facer 
chegar o AVE á cidade. Pois, creo 
que non. Creo que hai que dotala, 
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realmente dun transporte 
metropolitano e dun transporte 
comarcal real que 
efectivamente… 
 
A las veinte horas y treinta y un 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor Lorenzo 
Torres. 
 
… faga, pois, que diminúan os 
coches que entran na nosa cidade 
e que realmente, bueno, eu creo 
que é o obxectivo que temos todas 
e todos, de diminuir o transporte 
por vehículo privado e aumentar o 
transporte en transporte público. 
 
 
E polo tanto, bueno, o noso voto a 
favor, pero é certo que hai 
cuestións que tamén hai que facer 
desde o propio concello e 
cuestións que hai que aclarar 
desde o propio Concello da 
Coruña. 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Gracias, señor Alcalde. 
Esta moción está en línea con otra 

realmente dun transporte 
metropolitano e dun transporte 
comarcal real que 
efectivamente… 
 
Ás vinte horas e trinta e un 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Lorenzo Torres. 
 
 
…faga, pois, que diminúan os 
coches que entran na nosa cidade 
e que realmente, bo, eu creo que é 
o obxectivo que temos todas e 
todos, de diminuir o transporte 
por vehículo privado e aumentar 
o transporte en transporte 
público. 
 
E polo tanto, bo, o noso voto a 
favor, pero é certo que hai 
cuestións que tamén hai que facer 
desde o propio concello e 
cuestións que hai que aclarar 
desde o propio Concello da 
Coruña. 
 
Presidencia 
 
Ben. 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Grupo Socialista, señor 
Dapena. 
 
Señor Dapena Varela 
 
Grazas, señor alcalde. 
Esta moción está en liña con 
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consensuada por la Marea y el 
Grupo Municipal Socialista, 
respecto a los orzamentos de la 
Xunta para el 2016 y que fue 
aprobada en este Pleno y por eso, 
esta nueva moción también 
merecerá nuestro respaldo. 
 
A finales del pasado año 2015, los 
socialistas nos ocupamos del 
contenido de los presupuestos de 
la Xunta para el 2016 y de cómo 
afectaban a nuestra ciudad. 
 
Los presupuestos de la Xunta, 
resultaron una nueva decepción 
para los coruñeses, porque por un 
lado, supusieron una nueva caída 
de la inversión y por otro, dejaron 
fueran actuaciones demandadas 
por los coruñeses desde hacía 
años  y que siguen sin respuesta 
afectiva materializada. 
 
 
Una circunstancia que ya 
afirmábamos en agosto, respecto a 
los Presupuestos Generales del 
Estado y esa misma segregación 
cupo hacer, meses después, 
respecto a los Presupuestos de la 
Xunta de Galicia. Nada nuevo, 
porque es evidente que  Rajoy y 
Feijoo son dos caras de la misma 
moneda que es el Partido Popular. 
 
Las cuentas para el 2016 de Rajoy 
y luego las de Feijoo continuaron 
la misma línea de los años 
precedentes. Vinieron a confirmar 

outra consensuada pola Marea e 
o Grupo Municipal Socialista, 
respecto dos orzamentos da Xunta 
para o 2016 e que foi aprobada 
neste Pleno e por iso, esta nova 
moción tamén merecerá o noso 
respaldo. 
 
A finais do pasado ano 2015, os 
socialistas ocupámonos do 
contido dos orzamentos da Xunta 
para o 2016 e de como afectaban 
á nosa cidade. 
 
Os orzamentos da Xunta, 
resultaron unha nova decepción 
para os coruñeses, porque por 
unha banda, supuxeron unha 
nova caída do investimento e por 
outro, deixaron fora actuacións 
demandadas polos coruñeses 
desde facía anos  e que seguen 
sen resposta afectiva 
materializada. 
 
Unha circunstancia que xa 
afirmabamos en agosto, respecto 
dos Orzamentos Xerais do Estado 
e esa mesma segregación cupo 
facer, meses despois, respecto dos 
Orzamentos da Xunta de Galicia. 
Nada novo, porque é evidente que  
Rajoy e Feijoo son dúas caras da 
mesma moeda que é o Partido 
Popular. 
 
As contas para o 2016 de Rajoy e 
logo as de Feijoo continuaron a 
mesma liña dos anos precedentes. 
Viñeron confirmar que o Partido 
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que el Partido Popular, ni ha 
tenido, ni tiene proyecto para la 
ciudad de A Coruña. 
 
El Partido Popular no tiene 
proyecto para nuestra ciudad, 
porque los años precedentes nada 
nuevo se ha planificado, ni 
programado. El Partido Popular se 
ha limitado a ejecutar, al relentí, 
obras proyectadas con 
anterioridad por gobiernos 
socialistas y otras, ni siquiera las 
ha  iniciado, como es el caso de la 
Estación Intermodal. 
 
En el año 2016, la Xunta y el 
Estado Central prevén invertir en  
A Coruña unos 115.000.000 de 
euros, frente a los 158.000.000 
millones del año 2014. Supone, 
pues, una caída del 27% y esta 
caída no es puntual, sino que ha 
sido continuada a lo largo de los 
últimos años. Y ello con la 
añadidura de que nunca se llega a 
ejecutar el 100% de la inversión 
prevista. Respecto a Nostián, es 
claro que la Xunta no ha apoyado 
el modelo de la planta, 
fundamentado en el reciclaje y en 
la reutilización y en el 
compostaje. No ha apoyado el 
proyecto de Nostián  y le ha 
puesto innumerables trabas. 
Trabas que han dificultado 
enormente el desarrollo del 
proyecto. El  Partido Popular en la 
Xunta apostó, desde un principio, 
por Sogama y por la incineración, 

Popular, nin tivo, nin ten proxecto 
para a cidade da Coruña. 
 
 
O Partido Popular non ten 
proxecto para a nosa cidade, 
porque os anos precedentes nada 
novo se planificó, nin 
programouse. O Partido Popular 
limitouse a executar, ao relentí, 
obras proxectadas con 
anterioridade por gobernos 
socialistas e outras, nin sequera 
iniciounas,  como é o caso da 
Estación Intermodal. 
 
No ano 2016, a Xunta e o Estado 
Central prevén investir na Coruña  
uns 115.000.000 de euros, fronte 
aos 158.000.000 millóns do ano 
2014. Supón, pois, unha caída do 
27% e esta caída non é puntual, 
senón que foi continuada ao 
longo dos últimos anos. E iso co 
engadido de que nunca se chega a 
executar o 100%do investimento 
previsto. Respecto de Nostián, é 
claro que a Xunta non apoiou o 
modelo da planta, fundamentado 
na reciclaxe e na reutilización  e 
na compostaxe. Non apoiou o 
proxecto de Nostián  e púxolle 
innumerables trabas. Trabas que 
dificultaron enormente o 
desenvolvemento do proxecto. O  
Partido Popular na Xunta 
apostou, desde un principio, por 
Sogama e pola incineración, e a 
Xunta segue sen apoiar esta liña 
mediambiental de Nostián e 
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y la Xunta sigue sin apoyar esta 
línea mediambiental de Nostián y 
lo demuestra con su falta de 
respaldo económico. 
 
Respecto a la depuradora, es claro 
que a los coruñeses nos cobran el 
canon de saneamiento, pero desde 
luego, no respaldan 
simultáneamente las mejoras 
necesarias para seguir avanzando 
en la depuración de las aguas. 
 
La intermodal es otra 
infraestrutura que ejemplifica  a 
los continuos retrasos y dilaciones 
del Partido Popular, respecto a los 
grandes proyectos coruñeses. Ha 
existido una patente complicidad 
del  Partido Popular, en la Xunta y 
en el Gobierno de España, con el 
silencio sumiso del Gobierno local 
del Alcalde Carlos Negreira para 
no sacar adelante este proyecto. 
 
 
Primero paralización, luego 
rediseño y todo ello, bien sin 
concretar inversiones en los 
presupuestos, o bien, si se han 
concretado, no las han ejecutado. 
 
Y el último ejemplo del maltrato 
de la Xunta del Partido Popular  a 
la ciudad de A Coruña  es el 
anuncio del conselleiro de 
Presidencia de un retraso en la 
finalización de las obras de la 
Fábrica de Tabacos para albergar 
la Sede Judicial, incapaces de 

demóstrao coa súa falta de 
respaldo económico. 
 
 
 
Respecto da depuradora, é claro 
que aos coruñeses cóbrannos o 
canon de saneamento, pero desde 
logo, non apoian simultaneamente 
as melloras necesarias para 
seguir avanzando na depuración 
das augas. 
 
A intermodal é outra 
infraestrutura que exemplifica  
aos continuos atrasos e dilacións 
do Partido Popular, respecto dos 
grandes proxectos coruñeses. 
Existiu unha patente 
complicidade do  Partido 
Popular, na Xunta e no Goberno 
de España, co silencio sumiso do 
Goberno local do Alcalde Carlos 
Negreira para non sacar adiante 
este proxecto. 
 
Primeiro paralización, logo 
redeseño e todo iso, ben sen 
concretar investimentos nos 
orzamentos, ou ben, se se 
concretaron, non as executaron. 
 
E o último exemplo dos malos 
tratos da Xunta do Partido 
Popular  á cidade da Coruña  é o 
anuncio do conselleiro de 
Presidencia dun atraso na 
finalización das obras da Fábrica 
de Tabacos para albergar a Sede 
Xudicial, incapaces de poñer en 
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poner en marcha en 8 años, en 2 
legislaturas del Partido Popular. 
 
En resumen, falta verdadero 
compromiso del Partido  Popular 
con la ciudad, que se manifiesta  
en las inversiones que han bajado 
año tras año. Por ello apoyaremos 
la moción. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Sí. 
 
Muchas gracias.  
 
Traía una contestación totalmente 
distinta, pero dada la 
desvergüenza, porque no tiene 
otro nombre, de lo que acabo de 
oír por parte del Grupo Socialista, 
la cambiaré completamente. 
Porque es desconocer todo lo que 
se ha hecho en esta ciudad, señor 
Dapena, en estos últimos años. 
Desconocerlo y además, cuando 
es responsable  su Gobierno. 
 
Dice la Fábrica de Tabacos,  por 
decir los últimos ocho años. Pero 
si lo tuvimos que ceder para hacer 

marcha en 8 anos, en 2 
lexislaturas do Partido Popular. 
 
En resumo, falta verdadeiro 
compromiso do Partido  Popular 
coa cidade, que se manifesta  nos 
investimentos que baixaron ano 
tras ano. Por iso apoiaremos a 
moción. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Dapena. 
 
Polo Grupo Popular, señor 
Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 
 
Si. 
 
Moitas grazas.  
 
Traía unha contestación 
totalmente distinta, pero dada a 
desvergoña, porque non ten outro 
nome, do que acabo de oír por 
parte do Grupo Socialista, 
cambiareina completamente. 
Porque é descoñecer todo o que 
se fixo nesta cidade, señor 
Dapena, nestes últimos anos. 
Descoñecelo e ademáis, cando é 
responsable  o seu Goberno. 
 
Di a Fábrica de Tabacos,  por 
dicir os últimos oito anos. Pero se 
o tivemos que ceder para facer a 
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la Ciudad de la Justicia, porque 
todavía estaban buscando los 
arqueólogos la primera piedra que 
puso la ministra del PSOE. Ni un 
solo euro en la ciudad. Fotos las 
que sean, pero euros en el 
Presupuesto ni uno. Ahí están 
invertidos 22.000.000 de euros en 
nuevas instalaciones de Justicia. 
Dice que no hay proyectos 
nuevos, pero mire, 50.000.000 
millones, el CHUAC, 50.000.000 
millones  en todas las obras de 
ampliación del CHUAC.  Ni una 
había hecho  el Gobierno 
Bipartito. Se ha multiplicado en 
los años del Gobierno Popular por 
dos la inversión en La Coruña de 
los Gobiernos del Bipartito, por 
dos.  
 
Podemos comparar lo que quiera, 
cuando quiera y el año que quiera. 
Lo que quiera. Pero bueno, es de 
auténtica desvergüenza hablar de 
las inversiones del Bipartito en 
esta ciudad que fueron 
vergonzosas, vergonzosas.  
 
Pero le voy a decir, dice 
intermodal. En la intermodal 
tuvimos que asumir un convenio 
que habían hecho ustedes, 
tuvimos que incorporarlo en el 
Plan General, tuvimos que 
aprobar un Plan General que 
obligaba el convenio que ustedes 
firmaron. Ese convenio que firmó 
el Partido Socialista decía que el 
100% de la Estación de Autobuses 

Cidade da Xustiza, porque aínda 
estaban a buscar os arqueólogos 
a primeira pedra que puxo a 
ministra do PSOE. Nin un só euro 
na cidade. Fotos as que sexan, 
pero euros no Orzamento nin un. 
Aí están investidos 22.000.000 de 
euros en novas instalacións de 
Xustiza. Di que non hai proxectos 
novos, pero mire, 50.000.000 
millóns, o CHUAC, 50.000.000 
millóns  en todas as obras de 
ampliación do CHUAC.  Nin unha 
fixera  o Goberno Bipartito. 
Multiplicouse nos anos do 
Goberno Popular por dous o 
investimento na Coruña dos 
Gobernos do Bipartito, por dous.  
 
 
 
Podemos comparar o que queira, 
cando queira e o ano que queira. 
O que queira. Pero bo, é de 
auténtica desvergoña falar dos 
investimentos do Bipartito nesta 
cidade que foron vergoñosas, 
vergoñosas.  
 
Pero vou dicir, di intermodal. Na 
intermodal tivemos que asumir un 
convenio que fixeran vostedes, 
tivemos que incorporalo no Plan 
Xeral, tivemos que aprobar un 
Plan Xeral que obrigaba o 
convenio que vostedes asinaron. 
Ese convenio que asinou o 
Partido Socialista dicía que o 
100% da Estación de Autobuses 
tíñao que pagar o Concello. 
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lo tenía que pagar el 
Ayuntamiento. Ahora va a poner 
10.000.000 la Xunta sin ningún 
compromiso de convenio y tengo 
que oírle aquí, decir que ha sido 
paralizado. Se tuvo que hacer el 
proyecto de ejecución en los 
últimos cuatro años. Porque fotos 
y maquetas lo saben hacer muy 
bien, pero ejecutar el Presupuesto 
y cambiar el planeamiento y 
trabajar, eso ya es más difícil. 
¿Ejecutar las inversiones? Pero si 
hemos batido récords de ejecución 
de presupuestos… y comparado 
con los del bipartito ya, es que no 
le quiero ni comparar…, pero 
podía estar hablando de lo que 
quiera. Dicen de Nostián, pero si 
el modelo es del PSOE, pero 
además, los que dejaron fuera de 
esto fue el PSOE. 
 
Señora Concejal, dice que en el 
Plan General se habla de una 
inversión, los informes de la 
Xunta, como en todos los 
ayuntamientos de Galicia, 
expresan claramente en el informe 
de aprobación, que en los 
presupuestos puestos en las 
memorias económicas, puestas en 
los Planes Generales, no vinculan 
a ninguna administración. Que no 
se informa sobre eso y lo dicen 
expresamente. Pregunte 
 
Pero en cualquier caso, trabaje, 
póngase a dialogar, dejen de la 
política de confrontación. Se ha 

Agora vai poñer 10.000.000 a 
Xunta sen ningún compromiso de 
convenio e teño que oírlle aquí, 
dicir que foi paralizado. Tívose 
que facer o proxecto de execución 
no últimos catro anos. Porque 
fotos e maquetas sábeno facer 
moi ben, pero executar o 
Orzamento e cambiar o plan e 
traballar, iso xa é máis difícil. 
Executar os investimentos? Pero 
se batemos récords de execución 
de orzamentos… e comparado cos 
do bipartito xa, é que non lle 
quero nin comparar…, pero podía 
estar a falar do que queira. Din 
de Nostián, pero se o modelo é do 
PSOE, pero ademais, os que 
deixaron fora disto foi o PSOE. 
 
 
 
 
Señora concelleira, di que no 
Plan Xeral fálase dun 
investimento, os informes da 
Xunta, como en todos os concellos 
de Galicia, expresan claramente 
no informe de aprobación, que 
nos orzamentos postos nas 
memorias económicas, postas nos 
Plans Xerais, non vinculan a 
ningunha administración. Que 
non se informa sobre iso e dino 
expresamente. Pregunte 
 
 
Pero en calquera caso, traballe, 
póñase a dialogar, deixen da 
política de confrontación. 
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demostrado en esta ciudad, con 
casi 700 millones de inversión de 
otras administraciones en los 
últimos 5 años, que es mejor 
dialogar y llegar a acuerdos, que 
enfrentarse, como es lo que están 
haciendo.  
 
A las veinte horas y treinta y 
ocho minutos entra en el Salón 
de Sesiones la señora Barcón 
Sánchez. 
 
Pero además, permítanme que les 
recuerde otra cosa. Ya ha 
anunciado el Gobierno gallego 
que va a dejar aprobados, antes de 
octubre, de las elecciones, los 
presupuestos, los del 2017.  
 
Para los del 2016 no hicieron los 
trabajos. No le dieron los suelos 
para Santa Lucía, no le dieron 
otros suelos, como lo de la 
intermodal, que necesitan y que ya 
con el Plan General aprobado, se 
puede hacer cesión obligada de 
esos terrenos, como bien sabe su 
compañero. Pero en cualquier 
caso, se puede trabajar y hay que 
preparar previamente, para que 
aparezcan las cosas en los 
presupuestos.  
 
Le acaba de decir la Consellería 
que quiere hacer una pasarela en 
Baños de Arteixo. Llame al día 
siguiente y dígale que está hecho 
el proyecto de ejecución, que lo 
dejó hecho el gobierno anterior y 

Demostrouse nesta cidade, con 
case 700 millóns de investimento 
doutras administración nos 
últimos 5 anos, que é mellor 
dialogar e chegar a acordos, que 
enfrontarse, como é o que están a 
facer.  
 
Ás vinte horas e trinta e oito 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Barcón 
Sánchez. 
 
Pero ademais, permítanme que 
lles lembre outra cousa. Xa 
anunciou o Goberno galego que 
vai deixar aprobados, antes de 
outubro, das eleccións, os 
orzamentos, os do 2017.  
 
Para os do 2016 non fixeron os 
traballos. Non lle deron os solos 
para Santa Lucía, non lle deron 
outros solos, como o de a 
intermodal, que necesitan e que 
xa co Plan Xeral aprobado, 
pódese facer cesión obrigada 
deses terreos, como ben sabe o 
seu compañeiro. Pero en calquera 
caso, pódese traballar e hai que 
preparar previamente, para que 
aparezan as cousas nos 
orzamentos.  
 
Acáballe de dicir a consellería 
que quere facer unha pasarela en 
Baños de Arteixo. Chame ao día 
seguinte e dígalle que está feito o 
proxecto de execución, que o 
deixou feito o goberno anterior e 
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páseselo y mándeselo. Y está 
hecho el proyecto de ejecución de 
esa pasarela. Tenemos que hacer 
las obras antes. Lo que no se 
negocie en los dos próximos 
meses ya no entrarán en el 
Presupuesto del 2017. Así de claro 
se lo digo, porque así son los 
plazos que hay que trabajar. 
Pónganse las pilas y cambien de 
mentalidad, dejen la oposición, el 
frentismo y luchar contra todos 
los molinos y pónganse a trabajar 
en el acuerdo. Nos tendrán a su 
lado en todo lo que sea trabajar 
por la ciudad.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. 
 
Pasamos, polo tanto á votación da 
moción. 
 
Votación de la segunda moción 
del Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) 
 
Seguidamente por la Presidencia 
se somete a votación la segunda 
moción presentada por el Grupo 
Municipal de Marea Atlántica, 
produciéndose el siguiente 
resultado. 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 

pásello e mándello. E está feito o 
proxecto de execución desa 
pasarela. Temos que facer as 
obras antes. O que non se negocie 
nos dous próximos meses xa non 
entrarán no Orzamento do 2017. 
Así de claro dígollo, porque así 
son os prazos que hai que 
traballar. Póñanse as pilas e 
cambien de mentalidade, deixen a 
oposición, o frentismo e loitar 
contra todos os muíños e póñanse 
a traballar no acordo. Terannos 
ao seu lado en todo o que sexa 
traballar pola cidade.  
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Fernández 
Prado. 
 
Pasamos, polo tanto á votación 
da moción. 
 
Votación da segunda moción do 
Grupo Municipal de Marea 
Atlántica (MA) 
 
Seguidamente pola presidencia 
sométese a votación a segunda 
moción presentada polo Grupo 
Municipal de Marea Atlántica, 
producíndose o seguinte 
resultado. 
 
Vota a favor o Grupo Municipal 
de Marea Atlántica (MA) (10 



 
 
 
 
 
 
 

- 246 - 
 

 
 

votos). 
 
Vota en contra el Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP) (10 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) (6 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal 
del Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) (1 
voto). 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Abstencións entendo que non hai. 
 
Queda aprobada a moción. 
 
88 – La falta de inversiones de 
la Xunta de Galiza en el  
Ayuntamiento de A Coruña. 
 
Exigir a la Xunta de Galicia que 
abandone el uso partidista de la 
Administración autonómica y 
efectúe, en aras del interés 
general, las oportunas inversiones 
en el Ayuntamiento de A Coruña. 
 
Solicitar a la Consellería de 
Medio Ambiente la contribución a 
la financiación necesaria para la 
ejecución de las inversiones 
previstas en la Planta de Nostián 
tanto en el Plan de Residuos de 

votos). 
 
Vota en contra o Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP) (10 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 
 
Abstencións entendo que non hai. 
 
Queda aprobada a moción. 
 
88 – A falta de investimentos da 
Xunta de Galicia no Concello da 
Coruña. 
 
Esixir á Xunta de Galiza que 
abandone o uso partidista da 
Administración autonómica e 
efectúe, en aras do interese xeral, 
os oportunos investimentos no 
Concello da Coruña. 
 
Solicitar á Consellería de Medio 
Ambiente a contribución ao 
financiamento necesario para a 
execución dos investimentos 
previstos na Planta de Nostián 
tanto no Plan de Residuos de 
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Galicia como en el PGOM de A 
Coruña. 
 
Solicitar las oportunas inversiones 
de Aguas de Galicia para la 
solución de deficiencias de la 
EDAR de Bienes. 
 
Solicitar a la Consellería de 
Vivienda e Infraestructuras a una 
mayor dotación de financiación, 
necesaria, equilibrada y suficiente 
para poder ejecutar lo antes 
posible el proyecto de estación 
intermodal, en especial en el 
referido a la futura estación de 
autobuses, en su consideración de 
proyecto de incidencia 
supramunicipal y autonómica, y 
en actuación coordenada y 
tripartita con ADIF respecto de la 
obtención dotacional de los 
terrenos y reordenación 
urbanística de los ámbitos.  
 
3º Preguntas orais. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Pasamos ás preguntas de resposta 
oral. 
 
Primeira pregunta do Bloque 
Nacionalista Galego sobre o 
movemento veciñal. 
 
Preguntas orales del Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 

Galiza como no PXOM da 
Coruña. 
 
Solicitar os oportunos 
investimentos de Augas de Galicia 
para a solución de deficiencias da 
EDAR de Bens. 
 
Solicitar á Consellería de Vivenda 
e Infraestruturas a unha maior 
dotación de financiamento, 
necesario, equilibrado e suficiente 
para poder executar canto antes o 
proxecto de estación intermodal, 
en especial no referido á futura 
estación de autobuses, na súa 
consideración de proxecto de 
incidencia supramunicipal e 
autonómica, e en actuación 
coordenada e tripartita con ADIF 
respecto da obtención dotacional 
dos terreos e reordenación 
urbanística dos ámbitos. 
 
 
3º Preguntas orais. 
 

Intervencións 
 
Presidencia 
 
Pasamos ás preguntas de resposta 
oral. 
 
Primeira pregunta do Bloque 
Nacionalista Galego sobre o 
movemento veciñal. 
 
Preguntas orais do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
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Abertas 
 
Primera.- Pregunta oral sobre 
movemento veciñal. 
 
Señora Veira González 
 
Podería explicar o señor Alcalde,  
según declaracións puntualizadas 
polo asesor da Alcaldía Iago 
Martínez, ao respecto de que o 
Goberno Municipal está tentando 
desordenar o espazo  de 
representación do movemento 
vecinal, cales son os motivos 
polos que se quere desordenar? 
 
 
A las veinte horas y cuarenta 
minutos se ausentan del Salón 
de Sesiones las señoras y señores 
concejales Neira Fernández, 
Canabal Pérez, Freire Vázquez, 
Padín Fernández, Gallego 
Neira, Mourelo Barreiro y el 
señor alcalde que es sustituido 
por la señora García Gómez. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. 
 
Boa tarde.  Podemos declinar o 
verbo desordear en sinónimos 
como este, expandir, propagar, 
ampliar, dilatar, extender, 
ensanchar, desbordar ou 
actualizar. 
 
 

Abertas 
 
Primeira.- Pregunta oral sobre 
movemento veciñal. 
 
Señora Veira González 
 
Podería explicar o señor alcalde,  
segundo declaracións 
puntualizadas polo asesor da 
Alcaldía Iago Martínez, ao 
respecto de que o Goberno 
municipal está a tentar 
desordenar o espazo  de 
representación do movemento 
vecinal, cales son os motivos 
polos que se quere desordenar? 
 
Ás vinte horas e corenta minutos 
auséntase do Salón de Sesións as 
señoras e señores  concelleiros 
Neira Fernández, Canabal Pérez, 
Freire Vázquez, Padín 
Fernández, Gallego Neira, 
Mourelo Barreiro y el señor 
alcalde que és substituido pola 
señora García Gómez. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. 
 
Boa tarde.  Podemos declinar o 
verbo desordear en sinónimos 
como este, expandir, propagar, 
ampliar, dilatar, estender, 
alargar, desbordar ou actualizar. 
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Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Creo que non consultamos os 
mesmos diccionarios. Desde logo, 
non sei que clase de sinónimo é 
desordenar, de actualizar. Non sei. 
 
 
Dígolle o mesmo que lle dixen ao 
señor Mourelo. Deu vostede 
cunha filóloga. Mala sorte. 
 
Creo que desordenar non é o 
mesmo que actualizar, porque, 
entón, se cadra, estariamos de 
acordo. Porque teño dito, 
públicamente que é preciso, 
modernizar, actualizar e, por 
suposto, que reforzar o 
movemento asociativo e veciñal 
desta cidade. Desordenar quere 
dicir outra cousa.  
 
A verdade é que desde que se 
produciron estas declaracións que 
algúns din  fóra de contexto, 
bueno, temos youtube, e todo o 
mundo pode ver a intervención e 
poderá dicir, se está 
contextualizado, o 
descontextualizado e cada quen 
sacará as súas propias 
conclusións. Desde logo, 
desordenar significa outra cousa. 
E eu reitero o que dixemos, o que 
dixen na miña intervención 
anterior. 
 

Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Creo que non consultamos os 
mesmos diccionarios. Desde logo, 
non sei que clase de sinónimo é 
desordenar, de actualizar. Non 
sei. 
 
Dígolle o mesmo que lle dixen ao 
señor Mourelo. Deu vostede 
cunha filóloga. Mala sorte. 
 
Creo que desordenar non é o 
mesmo que actualizar, porque, 
entón, se cadra, estariamos de 
acordo. Porque teño dito, 
publicamente que é preciso, 
modernizar, actualizar e, por 
suposto, que reforzar o 
movemento asociativo e veciñal 
desta cidade. Desordenar quere 
dicir outra cousa.  
 
A verdade é que desde que se 
produciron estas declaracións 
que algúns din  fóra de contexto, 
bo, temos youtube, e todo o 
mundo pode ver a intervención e 
poderá dicir, se  está 
contextualizado, ou 
descontextualizado e cada quen 
sacará as súas propias 
conclusións. Desde logo, 
desordenar significa outra cousa. 
E eu reitero o que dixemos, o que 
dixen na miña intervención 
anterior. 
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Se sequere desordenar o 
movemento veciñal, é 
absolutamente lexítimo, pero terá 
que facerse con cartos da Marea 
Atlántica, non cos cartos das 
coruñesas e dos coruñeses… 
 
A las viente horas y cuarenta y 
dos minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora 
Longueira Castro. 
 
… O problema, como dixen 
anteriormente, das declaracións, 
foi o seu fondo. Foi dicir que o 
“Dillo ti”, que as novas canles de 
participación o “Dillo ti”, “A 
porta aberta”, servían 
efectivamente, para desordenar o 
movemento veciñal cidade. 
 
Nós, como dixo o señor Alcalde, 
non vemos nada de malo en que o 
propio Alcalde, o Goberno 
Municipal vaia aos barrios. Só 
faltaría que  tiveramos algo en 
contra. Pero nós si que criticamos, 
pois, a excusa de promocionar, 
efectivamente a participación 
pasiva, porque é unha 
participación  pasiva e individual, 
se pretenda desordenar o 
movemento veciñal da cidade. 
 
 
Nos “Dillo ti” a xente expón os 
seus problemas, pero non está 
articulado ningún mecanismo de 
retorno. Tampouco sirve para 
actualizar e consultar á veciñanza 

Se sequere desordenar o 
movemento veciñal, é 
absolutamente lexítimo, pero terá 
que facerse con cartos da Marea 
Atlántica, non cos cartos das 
coruñesas e dos coruñeses… 
 
Ás vinte horas e corenta e dous 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Longueira 
Castro. 
 
…O problema, como dixen 
anteriormente, das declaracións, 
foi o seu fondo. Foi dicir que o 
“Dillo ti”, que as novas canles de 
participación ou “Dillo ti”, “A 
porta aberta”, servían 
efectivamente, para desordenar o 
movemento veciñal cidade. 
 
Nós, como dixo o señor alcalde, 
non vemos nada de malo en que o 
propio alcalde, o Goberno 
Municipal vaia aos barrios. Só 
faltaría que  tiveramos algo en 
contra. Pero nós si que 
criticamos, pois, a escusa de 
promocionar, efectivamente a 
participación pasiva, porque é 
unha participación  pasiva e 
individual, se pretenda 
desordenar o movemento veciñal 
da cidade. 
 
Nos “Dillo ti” a xente expón os 
seus problemas, pero non está 
articulado ningún mecanismo de 
retorno. Tampouco sirve para 
actualizar e consultar á veciñanza 
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sobre as actuacións dos barrios en 
cuestión, senón para anunciar  
actuacións, anuncialas.  
 
Eu creo que a Marea Atlántica 
prometera outra cousa, prometera 
consultar. Non, como digo, 
anunciar actuacións, porque entón 
se estamos anunciando actuacións, 
nos “Dillo ti”, nas”Portas 
abertas”, pois, entón, o que 
estamos facendo é un acto de 
propaganda e o digo, así de claro, 
porque non se pode ir a un barrio,  
anunciar unha actuación que, nin 
foi contrastada coa súa asociación 
de veciños, nin que foi consultada 
coa veciñanza. Chégase e dase as 
cousas, xa, como feitos 
consumados. 
 
De todas maneiras, a marxe da 
crítica do  “Dillo ti” que eu creo 
que a fago de maneira 
constructiva para que se 
reformulen, saben vostedes que eu 
non votei a favor da paralización. 
Eu creo que hai que reformular os 
“Dillo tí” nas claves que poñemos, 
aquí, enriba da mesa, contando 
máis co movemento veciñal e co 
movemento asociativo da 
cidade,… 
 
Presidencia 
 
Vaia acabando. 
 
Señora Veira González 
 

sobre as actuacións dos barrios 
en cuestión, senón para anunciar  
actuacións, anuncialas. 
 
Eu creo que a Marea Atlántica 
prometera outra cousa, prometera 
consultar. Non, como digo, 
anunciar actuacións, porque 
entón se estamos a anunciar 
actuacións, nos “Dillo ti”, nas 
portas abertas, pois, entón, o que 
estamos facendo é un acto de 
propaganda e o digo, así de claro, 
porque non se pode ir a un barrio,  
anunciar unha actuación que, nin 
foi contrastada coa súa 
asociación de veciños, nin que foi 
consultada coa veciñanza. 
Chégase e dar as cousas, xa, 
como feitos consumados. 
 
De todas maneiras, a marxe da 
crítica do  “Dillo ti” que eu creo 
que a fago de maneira construtiva 
para que se reformulen, saben 
vostedes que eu non votei a favor 
da paralización. Eu creo que hai 
que reformular os “Dillo tí” nas 
claves que poñemos, aquí, enriba 
da mesa, contando máis co 
movemento veciñal e co 
movemento asociativo da 
cidade,… 
 
Presidencia 
 
Vaia acabando. 
 
Señora Veira González 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 252 - 
 

 
 

… o veciñal e o deportivo e o 
cultural etcétera, etcétera. Eu creo 
que hai que contar con él, porque 
é o maior e o menor aliado dunha 
transformación verdadeira da nosa 
cidade. 
 
E vostedes non están contando 
con el, nin están utilizando os 
mecanismos para promocionalo e 
facelo maior e menor. O que están 
facendo é promocionar a 
participación individual e non 
cremos que  sexa o camiño  e, 
ademais temos pendente a reforma 
do ROF que, por certo, parece que 
a teñen vostedes durmindo o soño 
dos xustos. Cando nos vamos a 
poñer a traballar? porque xa 
solicitamos a  reunión, que se 
reúna esta Comisión e parece que 
non se quere traballar e é  un ROF 
que, eu creo que estaba 
consensuado e xa que… 
 
Presidencia 
 
Tes que ir acabando. 
 
Señora Veira González 
 
… había que modifícalo. 
 
Entón, bueno, non sei que vai 
facer, nin que pretende con eso de 
desordenar o movemento veciñal. 
Ah! tamén eses sinónimos que 
non os acabo de pillar. 
 
 

... o veciñal e o deportivo e o 
cultural etcétera, etcétera. Eu 
creo que hai que contar con el, 
porque é o maior e o menor 
aliado dunha transformación 
verdadeira da nosa cidade. 
 
E vostedes non están a contar con 
el, nin están a utilizar os 
mecanismos para promocionalo e 
facelo maior e menor. O que 
están facendo é promocionar a 
participación individual e non 
cremos que  sexa o camiño  e, 
ademais temos pendente a 
reforma do ROF que, por certo, 
parece que a teñen vostedes 
durmindo o soño dos xustos. 
Cando imonos  poñer a traballar? 
porque xa solicitamos a reunión,  
que se reúna esta Comisión e, 
parece que non se quere traballar 
e é  un ROF que, eu creo que 
estaba consensuado e xa que…. 
 
Presidencia 
 
Tes que ir acabando. 
 
Señora Veira González 
 
…había que modifícalo. 
 
Entón, bo, non sei que vai facer, 
nin que pretende con iso de 
desordenar o movemento veciñal. 
Ah! tamén eses sinónimos que non 
os acabo de pillar. 
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Señora Delso Carreira 
 
Agora vou. 
 
A filoloxía non debería estar 
reñida co pensamento. Cando 
falamos de desordear o espazo de 
representación, de ampliar o 
espazo de representación, tamén 
estamos falando de ampliar os 
espazos da linguaxe, de ampliar os 
significantes e os significados da 
linguaxe. É acaido falar de 
referentes. Falemos, por exemplo 
de Ranciêre ou Marina Garcés, 
por citar a un autor e unha autora 
contemporáneos que constitúen o 
marco teórico práctico, 
experiencial dunha parte da nosa 
xeración. 
 
É preciso falar, efectivamente, de 
linguaxe, do contexto e da 
significación do que decimos. O 
linguaxe evoluciona, se 
transforma e, ademais, coma todo, 
depende do contexto no que se 
usa, e a súa significación, 
obviamente varía. A expansión e o 
desorde.  
 
Señores e señoras, coñecen o 
termo, educación expandida? A 
educación que expresa outras 
formas de coñecemento máis alá 
da educación formal. É dicir, a 
educación que pode suceder e 
sucede en calquera momento e 
lugar, en calquera ámbito da vida. 
Pois, para nós, para a nosa 

Señora Delso Carreira 
 
Agora vou. 
 
A filoloxía non debería estar 
rifada co pensamento. Cando 
falamos de desordear o espazo de 
representación, de ampliar o 
espazo de representación, tamén 
estamos falando de ampliar os 
espazos da linguaxe, de ampliar 
os significantes e os significados 
da linguaxe. É acaido falar de 
referentes. Falemos, por exemplo 
de Ranciêre ou Mariña Garcés, 
por citar  un autor e unha autora 
contemporáneos que constitúen o 
marco teórico práctico, 
experiencial dunha parte da nosa 
xeración. 
 
É preciso falar, efectivamente, de 
linguaxe, do contexto e da 
significación do que dicimos. A 
linguaxe evoluciona, 
transfórmase e, ademais, coma 
todo, depende do contexto no que 
se usa, e a súa significación, 
obviamente varía. A expansión e o 
desorde.  
 
Señores e señoras, coñecen o 
termo, educación expandida? A 
educación que expresa outras 
formas de coñecemento máis alá 
da educación formal. É dicir, a 
educación que pode suceder e 
sucede en calquera momento e 
lugar, en calquera ámbito da 
vida. Pois, para nós, para a nosa 
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xeración, desordear os espazos de 
representación ten que ver con 
expandir, espazos de 
representación. Manter os que 
están, alimentalos, cuidalos, 
darlles as… Relacionalos con 
outros espazos de representación, 
ampliar estos. Diversificar as 
posibilidades do resto da 
cidadanía que está  presente 
noutros espazos da vida e da 
cidade, para pluralizar o máximo 
posible a representación no campo 
da construción de políticas 
públicas. Quero supoñer que un 
termo como este, que incrementa 
as posibilidades de producir 
coñecemento de calidade, 
políticas públicas que responde ás 
diversidades das cidades 
contemporáneas, sea aceptado, 
asumido por este Pleno como 
válido, xa que se trata de 
amplificar os espazos de 
representación,  de abrir… 
 
A las veinte horas y cuarenta y 
siete minutos entra en el Salón 
de Sesiones la señora Canabal 
Pérez. 
 
… novos espazos, de cruzalos de 
que convivan, de que se 
superpoñan. En fin, de abrir e non 
de pechar. Pero como dicía o meu 
compañeiro Sande, descoñecen o 
linguaxe do outro, descoñecen a 
linguaxe do outro, descoñecen a 
linguaxe do outro, dos e das 
outras. 

xeración, desordear os espazos de 
representación ten que ver con 
expandir, espazos de 
representación. Manter os que 
están, alimentalos, cuidalos, 
darlles as… Relacionalos con 
outros espazos de representación, 
ampliar estes. Diversificar as 
posibilidades do resto da 
cidadanía que está  presente 
noutros espazos da vida e da 
cidade, para pluralizar o máximo 
posible a representación no 
campo da construción de políticas 
públicas. Quero supoñer que un 
termo como este, que incrementa 
as posibilidades de producir 
coñecemento de calidade, 
políticas públicas que responde ás 
diversidades das cidades 
contemporáneas, sexa aceptado, 
asumido por este Pleno como 
válido, xa que se trata de 
amplificar os espazos de 
representación,  de abrir… 
 
Ás vinte horas e corenta e sete 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Canabal Pérez. 
 
 
…novos espazos, de cruzalos de 
que convivan, de que se 
superpoñan. En fin, de abrir e non 
de pechar. Pero como dicía o meu 
compañeiro Sande, descoñecen a 
linguaxe doutro, descoñecen a 
linguaxe doutro, descoñecen a 
linguaxe doutro, dos e das outras. 
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Se non saben comprender o 
discurso teórico  que circula nas 
cidades contemporáneas, teñen un 
problema, porque ese discurso 
non só está aquí dentro, está aquí 
fóra, asumido pola xente do 
común, por entidades nacionais e 
internacionais, por pensadores e 
teóricos contemporáneos. Pero 
tamén polas políticas europeas 
máis innovadoras. Pero non só 
porque o comprenden e o 
comparten, senón porque o 
practican e porque é útil e 
necesario. 
 
Falamos de desordear e falamos 
de expandir. Falamos de que todas 
as persoas desta cidade, teñan 
dereito a participar de xeito 
accesible. Hai persoas para as que 
é simple participar dos espazos 
tradicionais de representación, 
pero para outras, non. Queren 
dicirnos, esas persoas, que polo 
motivo que sexa, deciden non 
participar nos espazos tradicionais 
de representación, non teñen 
dereito a participar, a través 
doutros espazos expandidos de 
participación, nas políticas 
públicas da súa cidade? Queren 
dicirme que non poden participar, 
que non teñen dereito lexítimo a 
participar? 
 
 
Hoxe, os espazos de lexitimación 
están expandidos. Hoxe, a 
democracia é necesariamente 

Se non saben comprender o 
discurso teórico  que circula nas 
cidades contemporáneas, teñen un 
problema, porque ese discurso 
non só está aquí dentro, está aquí 
fóra, asumido pola xente do 
común, por entidades nacionais e 
internacionais, por pensadores e 
teóricos contemporáneos. Pero 
tamén polas políticas europeas 
máis innovadoras. Pero non só 
porque o comprenden e o 
comparten, senón porque o 
practican e porque é útil e 
necesario. 
 
Falamos de desordear e falamos 
de expandir. Falamos de que 
todas as persoas desta cidade, 
teñan dereito a participar de xeito 
accesible. Hai persoas para as 
que é simple participar dos 
espazos tradicionais de 
representación, pero para outras, 
non. Queren dicirnos, esas 
persoas, que polo motivo que 
sexa, deciden non participar nos 
espazos tradicionais de 
representación, non teñen dereito 
a participar, a través doutros 
espazos expandidos de 
participación, nas políticas 
públicas da súa cidade? Queren 
dicirme que non poden participar, 
que non teñen dereito lexítimo a 
participar? 
 
Hoxe, os espazos de lexitimación 
están expandidos. Hoxe, a 
democracia é necesariamente 
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complexa. Falamos de que a 
política é o que expresa o 
conxunto da vida colectiva, nas 
súas diferentes formas de 
organizarse, de manifestarse, de 
dicidir, de protestar, de reivindicar 
e de crear. A pregunta non é como 
recoller e presentar todo isto, 
senón como articulalo, tendo en 
conta que a política institucional 
só pode ser un, un dos momentos 
en funcións desta articulación 
viva… 
 
Presidencia 
 
Tes que ir acabando. 
 
Señora Delso Carreira 
 
…(…) a Marina Garcés. Porque 
hoxe non só as persoas que 
estamos sentada nestes escanos, 
temos lexitimidade para producir 
políticas públicas, senón que estas 
capacidades, están distribuidas e 
desordeadas. 
 
Xa remato. 
 
Se somos capaces de crear un 
espazo político construtivo, en vez 
de destrutivo, estaremos á altura 
dos tempos que corren. Con todas 
estas prácticas que estamos 
despregando non facemos outra 
cousa que reforzar o movemento 
veciñal, reforzandoo, xa que é o 
noso interlocutor principal. Con 
que desde as diferente áreas 

complexa. Falamos de que a 
política é o que expresa o 
conxunto da vida colectiva, nas 
súas diferentes formas de 
organizarse, de manifestarse, de 
dicidir, de protestar, de 
reivindicar e de crear. A pregunta 
non é como recoller e presentar 
todo isto, senón como articulalo, 
tendo en conta que a política 
institucional só podar ser un, un 
dos momentos en funcións desta 
articulación viva.. 
 
Presidencia 
 
Tes que ir acabando. 
 
Señora Delso Carreira 
 
…(…) a Mariña Garcés. Porque 
hoxe non só as persoas que 
estamos sentada nestes escanos, 
temos lexitimidade para producir 
políticas públicas, senón que 
estas capacidades, están 
distribuídas e desordeadas. 
 
Xa remato. 
 
Se somos capaces de crear un 
espazo político construtivo, no 
canto de destrutivo, estaremos á 
altura dos tempos que corren. 
Con todas estas prácticas que 
estamos despregando non 
facemos outra cousa que reforzar 
o movemento veciñal, reforandoo, 
xa que é o noso interlocutor 
principal. Con que desde as 
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mantemos un contacto 
permanente, porque é necesario, 
pero tamén porque hai que 
actualízalo, expandilo, 
multiplícalo e desordealo no 
territorio, nas diversidades da 
cidade.  
 
Isto non é discurso, é práctica e, 
cóntolles, xa, para rematar. Este 
goberno reúnese de xeito 
permanente… 
 
A las veinte horas  y cincuenta 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones  el señor Mourelo 
Barreiro. 
 
… para debatir coas entidades 
veciñais, tanto nos despachos do 
Concello, como nos despachos 
das entidades da cidade. 
 
Este goberno… 
 
Presidencia 
 
Temos que ir acabando. 
 
Señora Delso Carreira 
 
…aumentou en 10.000 euros as 
subvencións para entidades 
veciñais. Este goberno organizou 
e ten previsto organizar, cursos  
de formación para as entidades da 
cidade. O resto, compañeiros e 
compañeiras, é ruído para 
despistar á cidadanía. Fáganse 
preguntas, póñanse a traballar e 

diferentes áreas mantemos un 
contacto permanente, porque é 
necesario, pero tamén porque hai 
que actualízao, expandilo, 
multiplícalo e desordealo no 
territorio, nas diversidades da 
cidade.  
 
Isto non é discurso, é práctica e, 
cóntolles, xa, para rematar. Este 
goberno reúnese de xeito 
permanente… 
 
Ás vinte horas  e cincuenta 
minutos entra no Salón de 
Sesións  o señor Mourelo 
Barreiro. 
 
…para debater coas entidades 
veciñais, tanto nos despachos do 
Concello, como nos despachos 
das entidades da cidade. 
 
Este goberno… 
 
Presidencia 
 
Temos que ir acabando. 
 
Señora Delso Carreira 
 
…aumentou en 10.000 euros as 
subvencións para entidades 
veciñais. Este goberno organizou 
e ten previsto organizar, cursos  
de formación para as entidades 
da cidade. O resto, compañeiros e 
compañeiras, é ruído para 
despistar á cidadanía. Fáganse 
preguntas, póñanse a traballar e 
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deixen as maniobras de dispersión 
e póñanse ao día das linguaxes 
contemporáneas e non perdan o 
tempo. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Continuamos coa seguinte 
pregunta oral do BNG. 
 
A las veinte horas y cincuenta 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el Excmo. Sr. Alcalde. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre 
los terrenos de la Maestranza. 
 
Señora Veira González 
 
Bueno. 
 
Coido que é a da Maestranza, pero 
bueno… 
 
Vale. Ben. 
 
Que está facendo o executivo 
local para facer efectiva a cesión 
do Ministerio de Defensa das tres 
parcelas de terreos da 
Maestranza? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Seguir traballando na mesma línea 
éxitosa que desembocou en que a 
poxa das parcelas queda deserta. 
 

deixen as manobras de dispersión 
e póñanse ao día das linguaxes 
contemporáneas e non perdan o 
tempo. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Continuamos coa seguinte 
pregunta oral do BNG. 
 
Ás vinte horas e cincuenta 
minutos entra no Salón de 
Sesións o Excmo. Sr. Alcalde. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre os 
terreos da Maestranza. 
 
Señora Veira González 
 
Bo. 
 
Coido que é a da Maestranza, 
pero bo… 
 
Vale.Ben. 
 
Que está facendo o executivo 
local para facer efectiva a cesión 
do Ministerio de Defensa das tres 
parcelas de terreos da 
Maestranza? 
 
Señor Varela Gómez 
 
Seguir traballando na mesma liña 
éxitosa que desembocou en que a 
poxa das parcelas queda deserta. 
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A las veinte horas y cincuenta 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones el señor Dapena 
Varela. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Non sei, se é culpa do Goberno 
Municipal ou responsabilidade ou 
grazas ao Goberno Municipal, que 
quedase deserta a puxa, 
Descoñezo. Desde logo, si que me 
alegro, porque, polo menos, non 
resultou ninguén propietario deses 
terreos que, como temos dito, en 
reiteradas ocasións neste Pleno, 
son terreos comunais da cidade e 
deben ser devoltos a ela. O que 
quería era unha explicación un 
pouco  máis explícita,… 
 
 
A las veinte horas y cincuenta y 
un minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora  Gallego 
Neira. 
 
… se non é moito pedir, das 
xestións que se están facendo, 
para facer cumprir a moción que 
se aprobou aquí, no Pleno do 
Concello da Coruña, que se trouxo 
por mandato da Plataforma en 
Defensa do Común, e queremos 
saber, efectivamente, se se está  
exisindo ao Ministerio de Defensa 
a cesión gratuita deses  terreos e 
non, se está deserta a poxa que, 

Ás vinte horas e cincuenta 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Dapena Varela. 
 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
Non sei, se é culpa do Goberno 
Municipal ou responsabilidade ou 
grazas ao Goberno Municipal, 
que queda deserta a puxa, 
Descoñezo. Desde logo, si que me 
alegro, porque, polo menos, non 
resultou ninguén propietario 
deses terreos que, como temos 
dito, en reiteradas ocasións neste 
Pleno, son terreos comunais da 
cidade e deben ser devoltos a ela. 
O que quería era unha 
explicación un pouco  máis 
explícita,… 
 
Ás vinte horas e cincuenta e un 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora  Gallego Neira. 
 
 
…se non é moito pedir, das 
xestións que se están facendo, 
para facer cumprir a moción que 
se aprobou aquí, no Pleno do 
Concello da Coruña, que se 
trouxo por mandato da 
Plataforma en Defensa do 
Común, e queremos saber, 
efectivamente, se se esta  exisindo 
ao Ministerio de Defensa a cesión 
gratuíta deses  terreos e non, se  
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obviamente, iso xa o coñecemos. 
Estase facendo efectivas? Estase 
traballando para esixir a cesión 
gratuita? Esa é a pregunta. 
 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bueno, para empezar, quero 
lembrarlle ao Bloque que foi este 
goberno, o primeiro que puxo 
enriba da mesa, unha moción 
sobre os terreos da Maestranza  
neste Pleno. 
 
Eu creo, que é necesario lembrar 
que este goberno instou a 
incorporar o informe municipal. 
Lle explico cales son as cuestións 
que fixeron que esta xestión fora 
exitosa… 
 
A las veinte horas y cincuenta y 
dos minutos entra en el Salón de 
Sesiones la señora Padín 
Fernández  
 
… No informe de potencialidade 
arqueolóxica de data de 4-9-2015, 
no que se fai expresa refencia á 
localización das parcelas da 
Maestranza no ámbito da zona A 
de protección do Patrimonio 
Arqueolóxico, regulado no artigo 
50 da normativa do PEPRI 
vixente. Informe de 
potencialidade arqueolóxica,  
redactado polos sevizos técnicos 
municipais, tamén baixo o 
mandato deste goberno, cando 

esta deserta a poxa que, 
obviamente, iso xa o coñecemos. 
Estase facendo efectivas? Estase 
traballando para esixir a cesión 
gratuíta? Esa é a pregunta. 
 
Señor Varela Gómez 
 
Bo, para empezar, quero 
lembrarlle ao Bloque que foi este 
goberno, o primeiro que puxo 
enriba da mesa, unha moción 
sobre os terreos da Maestranza  
neste Pleno. 
 
Eu creo, que é necesario lembrar 
que este goberno instou a 
incorporar o informe municipal. 
Lle explico cales son as cuestións 
que fixeron que esta xestión fora 
exitosa … 
 
Ás vinte horas e cincuenta e dous 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Padín 
Fernández  
 
…No informe de potencialidade 
arqueolóxica de data de 4-9-
2015, no que se fai expresa 
refencia á localización das 
parcelas da Maestranza no 
ámbito da zona A de protección 
do Patrimonio Arqueolóxico, 
regulado no artigo 50 da 
normativa do PEPRI vixente. 
Informe de potencialidade 
arqueolóxica,  redactado polos 
sevizos técnicos municipais, 
tamén baixo o mandato deste 
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estamos falando dunhas murallas 
que levan alí moitos séculos. 
Consideramos que a introdución 
do contido substantivo deste 
informe, foi totalmente crucial 
para que os licitadores puidesen 
valorar debidamente as condicións 
urbanísticas e a afectación 
patrimonial… 
 
 
A las veinte horas y cincuenta y 
dos minutos entran en el Salón 
de Sesiones las señoras, Freire 
Vázquez, Neira Fernández y 
Longueira Castro. 
 
… das parcelas en cuestión, 
asunto que derivou en que a poxa 
das parcelas quedase finalmente 
deserta. 
 
Tamén hai que lembrar que a 
adquisición das parcelas polo 
Concello para a súa posta en 
valor, como o seu espazo  de 
titularidade de uso  público 
municipal, asociado ao patrimonio 
histórico da cidade da Coruña, 
non depende só de nós, por 
desgracia. Como ben saben os 
concelleiros reunidos neste Pleno, 
moitas das decisións que afectan 
ao futuro desta cidade, forman 
parte dunha negociación con 
diferentes axentes, xa sexan 
públicos ou privados, moitas 
veces ardua, máis do que nos 
gustaría. 
 

goberno, cando estamos falando 
dunhas murallas que levan alí 
moitos séculos. Consideramos que 
a introdución do contido 
substantivo deste informe, foi 
totalmente crucial para que os 
licitadores puidesen valorar 
debidamente as condicións 
urbanísticas e a afectación 
patrimonial… 
 
Ás vinte horas e cincuenta e dous 
minutos entran no Salón de 
Sesións as señoras, Freire 
Vázquez, Neira Fernández e 
Longueira Castro. 
 
…das parcelas en cuestión, 
asunto que derivou en que a poxa 
das parcelas queda finalmente 
deserta. 
 
Tamén hai que lembrar que a 
adquisición das parcelas polo 
Concello, para a súa posta en 
valor como espazo de titularidade 
de uso público municipal, 
asociado ao patrimonio histórico 
da cidade da Coruña, non 
depende só de nós, por desgraza. 
Como ben saben os concelleiros 
reunidos neste Pleno, moitas das 
decisións que afectan ao futuro 
desta cidade, forman parte dunha 
negociación con diferentes 
axentes, xa sexan públicos ou 
privados, moitas veces ardua, 
máis do que nos gustaría. 
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Faise obrigado, neste momento, 
describir o paradóxo no que nos 
atopamos, neste caso, ainda que 
sendo unha negociación con outra 
institución pública, Ministerio de 
Defensa, a cal, entendemos, 
debería de velar polo interese 
xeral á hora de destinar o uso do 
patrimonio histórico da cidade, co 
mesmo afán co que este goberno 
fixo, pero desgrazadamente non é 
así. 
 
É lícito lembrar que foi este Pleno 
o que aprobou a moción, 
presentada no seu día por este 
goberno. A primeira da que lle 
falaba. 
 
A las veinte horas y cincuenta y 
tres minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor 
Ferreiro Seoane. 
 
Celebramos que este sexa un tema 
que suscitase a aprobación do 
Pleno da cidade da Coruña e, non 
só tamén, de plataformas e 
asociacións veciñais que se 
movilizaron na rúa en defensa do 
ben común. 
 
Todos nós temos obligación de 
protexer o Patrimonio Histórico e 
temos obrigación de construir 
unha cidade, en base ao interese 
xeral e non ao interese particular. 
 
Este goberno vai facer todo o que 
estea na súa man, para protexer o 

Faise obrigado, neste momento, 
describir o paradóxo no que nos 
atopamos, neste caso, ainda que 
sendo unha negociación con outra 
institución pública, Ministerio de 
Defensa, a cal, entendemos, 
debería de velar polo interese 
xeral á hora de destinar o uso do 
patrimonio histórico da cidade, 
co mesmo afán co que este 
goberno fixo, pero 
desgrazadamente non é así. 
 
É lícito lembrar que foi este Pleno 
o que aprobou a moción, 
presentada no seu día por este 
goberno. A primeira da que lle 
falaba. 
 
Ás vinte horas e cincuenta e tres 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións o señor Ferreiro Seoane. 
 
 
Celebramos que este sexa un tema 
que suscitase a aprobación do 
Pleno da cidade da Coruña e, non 
só tamén, de plataformas e 
asociacións veciñais que se 
mobilizaron na rúa en defensa do 
ben común. 
 
Todos nós temos obrigación de 
protexer o Patrimonio Histórico e 
temos obrigación de construír 
unha cidade, en base ao interese 
xeral e non ao interese particular. 
 
Este goberno vai facer todo o que 
estea na súa man, para protexer o 
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interese xeral, a calidade urbana e 
o valor da memoria. Por todo iso, 
seguiremos defendendo unha 
Maestranza de uso público, coa 
mesma forza de determinación 
que fixemos ata agora. 
 
E quería rematar, facendo unha 
chamada e recollendo o guante do 
concelleiro do Partido Popular, do 
señor Martín Fernández Prado, 
pedíndolle que realmente nos 
boten que, efectivamente, nos 
boten unha man cos seus 
compañeiros de Partido, moitos 
deles representantes ou 
gobernantes das institucións, de 
moitas institucións 
supramunicipais e, cito varias 
cuestións, para que esta actitude 
de muxir á cidade da Coruña 
remate, dunha vez, e lle estou 
falando da Xunta, Fomento, na 
cuestión intermodal, Ministerio de 
Interior, no tema do cárcere, 
Autoridade Portuaria, en cuestión 
dos terreos portuarios ou o 
Ministerio de Defensa nos terreos 
da Maestranza. 
 
Este despliegue de fondos do que 
falaba, curiosamente, rematou 
cando chegou aquí a Marea. Esa 
bicoca de fondos xa non está 
presente e, agora, o que 
necesitamos é que todo este 
Pleno… 
 
A las veinte horas y cincuenta y 
cuatro minutos entra en el Salón 

interese xeral, a calidade urbana 
e o valor da memoria. Por todo 
iso, seguiremos defendendo unha 
Maestranza de uso público coa 
mesma forza de determinación 
que fixemos ata agora. 
 
E quería rematar, facendo unha 
chamada e recollendo a luva do 
concelleiro do Partido Popular, 
do señor Martín Fernández 
Prado, pedíndolle que realmente 
nos boten que, efectivamente, nos 
boten unha man cos seus 
compañeiros de Partido, moitos 
deles representantes ou 
gobernantes das institucións, de 
moitas institucións 
supramunicipais e, cito varias 
cuestións, para que esta actitude 
de muxir á cidade da Coruña 
remate, dunha vez, e lle estou 
falando da Xunta, Fomento, na 
cuestión intermodal, Ministerio de 
Interior, no tema do cárcere, 
Autoridade Portuaria, en cuestión 
dos terreos portuarios ou o 
Ministerio de Defensa nos terreos 
da Maestranza. 
 
Este despregamento de fondos do 
que falaba, curiosamente, 
rematou cando chegou aquí a 
Marea. Esa bicoca de fondos xa 
non está presente e, agora, o que 
necesitamos é que todo este 
Pleno… 
 
Ás vinte horas e cincuenta e 
catro minutos entra no Salón de 
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de Sesiones el señor Dapena 
Varela. 
 
… e vostedes, especialmente, 
como compañeiros dos 
gobernantes, nos boten unha man 
e realmente remen polos intereses 
desta cidade. 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego, para medidas de apoio ao 
comercio local. 
 
Tercera.- Pregunta oral sobre 
medidas de apoyo al comercio 
local. 
 
Señora Veira González 
 
Si 
 
Que medida aplicou e vai aplicar 
o Goberno Municipal para apoiar 
ao pequeno e mediano comercio 
desta cidade? 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben. 
 
Actualmente está solicitada unha 
campaña publicitaria en buses 
urbanos. Máis adiante faremos 
dúas promocións en barrios, en 
catro barrios coruñeses, de 
mercadillos.  Noutros dous, de 
tendas para (…) e manteremos a 

Sesións o señor Dapena Varela. 
 
 
… e vostedes, especialmente, 
como compañeiros dos 
gobernantes, bótennos unha man 
e realmente remen polos intereses 
desta cidade. 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Bloque Nacionalista 
Galego, para medidas de apoio 
ao comercio local. 
 
Terceira.- Pregunta oral sobre 
medidas de apoio ao comercio 
local. 
 
Señora Veira González 
 
Si 
 
Que medida aplicou e vai aplicar 
o Goberno Municipal para apoiar 
ao pequeno e mediano comercio 
desta cidade? 
 
Señor Lema Suárez 
 
Ben. 
 
Actualmente está solicitada unha 
campaña publicitaria en buses 
urbanos. Máis adiante faremos 
dúas promocións en barrios, en 
catro barrios coruñeses, de 
mercadillos.  Noutros dous, de 
tendas para (…) e manteremos a 
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promoción do ano pasado do 
Samaín, por suposto, a campaña 
do Nadal e tamén faremos os 
esforzos publicitarios que sexan 
necesarios. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
En definitiva, vexo campañas 
publicitarias y máis campañas 
publicitarias, que ven sendo o que 
se viña facendo nesta cidade 
ata…, durante os catro anos 
anteriores. 
 
Eu alucino. Vamos! Estamos… 
Poño aquí o programa da Marea 
Atlántica, supoño que o  terán 
presente. Hai tres páxinas que 
falan precisamente de comercio e 
de proposta para potenciar o 
comercio local e, non vin neste 
ano que levamos, prácticamente 
este ano, que levamos de 
mandato, nin unha soa posta en 
marcha. A única que se anunciou 
que é o banco de traspasos, que se 
anunciou en febreiro deste ano e  
para a cal non había nin un só 
euro, no orzamento, que foi o 
BNG, precisamente, quen puxo 
enriba da mesa, que había que 
dotalo orzamentariamente,  se se 
quería poñer en marcha. Porque, 
de pouco vale mandar unha nota 
de prensa decindo  que se vai a 
apostar por un banco de alugueiro, 
de locais comerciais  e, logo, non 

promoción do ano pasado do 
Samaín, por suposto, a campaña 
do Nadal e tamén faremos os 
esforzos publicitarios que sexan 
necesarios. 
 
Señora Veira González 
 
Ben. 
 
En definitiva, vexo campañas 
publicitarias e máis campañas 
publicitarias, que ven sendo o que 
se viña facendo nesta cidade 
ata…, durante os catro anos 
anteriores. 
 
Eu alucino. Imos! Estamos… 
Poño aquí o programa da Marea 
Atlántica, supoño que o  terán 
presente. Hai tres páxinas que 
falan precisamente de comercio e, 
de proposta para potenciar o 
comercio local e non vin neste 
ano que levamos, practicamente 
este ano, que levamos de 
mandato, nin unha soa posta en 
marcha. A única que se anunciou 
que é o banco de traspasos, que 
se anunciou en febreiro deste ano 
e  para a cal non había nin un só 
euro, no orzamento, que foi o 
BNG, precisamente, quen puxo 
enriba da mesa, que había que 
dotalo orzamentariamente, se se   
quería poñer en marcha. Porque, 
de pouco vale mandar unha nota 
de prensa decindo  que se vai a 
apostar por un banco de 
alugueiro, de locais comerciais  e, 
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se dota orzamentariamente esa 
iniciativa. Resulta que esa 
iniciativa que estaba nos 
orzamentos, grazas ao BNG, 
desaparece pola emenda do 
Partido Socialista e, vostedes 
votan a favor dese orzamento, 
desaparecida, xa esa iniciativa e 
non fan nada, tampouco, por 
recuperala de cara ao Orzamento. 
 
 
E chama a atención, porque é 
unha iniciativa, bueno, que 
vostedes mesmos anunciaron en 
prensa e, parece, que non cren 
nela. Gustaríame saber que van 
facer, porque realmente, un banco 
de alugueres comerciais,  si que 
facilitaría a rehabilitación  do 
noso comercio, do comercio local 
e, realmente, é unha iniciativa que 
vostedes incorporaron no seu 
programa, pero que tamén o BNG  
o levaba no seu programa, hai 
tempo  e que, realmente, si que 
podería ser un revulsivo para o 
comercio local, para o pulso do 
comercio local na nosa cidade. 
Sen embargo, parece que non cren 
nel, porque realmente nin está nas 
súas palabras que acaba de dicir, 
nin está nos orzamentos, nin se lle 
espera, prácticamente, polo que 
acabamos de escoitar.  
 
Entón, publicidade, simplemente, 
propaganda sobre o comercio 
local. Eu creo que había que 
incidir no comercio local doutra 

logo, non se dota 
orzamentariamente esa iniciativa. 
Resulta que esa iniciativa que 
estaba nos orzamentos,  grazas ao 
BNG, desaparece pola emenda do 
Partido Socialista e, vostedes 
votan a favor dese orzamento, 
desaparecida xa esa iniciativa e 
non fan nada, tampouco, por 
recuperala de fronte ao 
Orzamento. 
 
E chama a atención, porque é 
unha iniciativa, bo, que vostedes 
mesmos anunciaron en prensa e, 
parece, que non cren nela. 
Gustaríame saber que van facer, 
porque realmente, un banco de 
alugueres comerciais,  si que 
facilitaría a rehabilitación  do 
noso comercio, do comercio local 
e, realmente, é unha iniciativa que 
vostedes incorporaron non seu 
programa, pero que tamén o BNG  
o levaba no seu programa, hai 
tempo  e que, realmente, si que 
podería ser un revulsivo para o 
comercio local, para o pulso do 
comercio local na nosa cidade. 
Sen embargo, parece que non 
cren nel, porque realmente nin 
está nas súas palabras que acaba 
de dicir, nin está nos orzamentos, 
nin se lle espera, prácticamente, 
polo que acabamos de escoitar.  
 
Entón, publicidade, simplemente, 
propaganda sobre o comercio 
local. Eu creo que había que 
incidir no comercio local doutra 
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maneira. Creo que vostedes no seu 
programa electoral recollían outra 
serie de propostas e, a verdade, 
é… 
 
A las veinte horas y cincuenta y 
ocho minutos entra en el Salón 
de Sesiones el señor Ferreiro 
Seoane. 
 
… un pouco decepcionante, esta 
resposta e, polo que se ve, non 
teñen pensado aplicar o seu 
programa, en canto ao pequeno e 
meidano comercio, simplemente 
seguir coas campañas. 
 
Entón, pódeme contestar sobre o 
banco de traspasos, ou se van 
facer algo do que levaban no seu 
programa durante o vindeiro ano? 
 
 
Nada máis. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Antes de constestarlle á última 
pregunta, permítame un pequeño 
discurso. 
 
Manifestar a miña sorpresa do 
compañeiro Miguel Lorenzo, que 
dicía na súa intervención que non 
procedía neste Pleno, debatir 
sobre os paraísos fiscais, que 
tiñamos unha Lei de Patrimonio 
marabillosa, que iba a impedir que 
vostedes votaran a favor da 
moción e, finalmente, votaron a 

maneira. Creo que vostedes no 
seu programa electoral recollían 
outra serie de propostas e, a 
verdade, é… 
 
Ás vinte horas e cincuenta e oito 
minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Ferreiro Seoane. 
 
 
…un pouco decepcionante, esta 
resposta e, polo que se ve, non 
teñen pensado aplicar o seu 
programa, en canto ao pequeno e 
meidano comercio, simplemente 
seguir coas campañas. 
 
Entón, pódeme contestar sobre o 
banco de traspasos, ou se van 
facer algo do que levaban no seu 
programa durante o vindeiro 
ano? 
 
Nada máis. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Antes de constestarlle á última 
pregunta, permítame un pequeno 
discurso. 
 
Manifestar a miña sorpresa do 
compañeiro Miguel Lorenzo, que 
dicía na súa intervención que non 
procedía neste Pleno, debater 
sobre os paraísos fiscais, que 
tiñamos unha Lei de Patrimonio 
marabillosa, que ía impedir que 
vostedes votasen a favor da 
moción e, finalmente, votaron a 
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favor da moción.  
 
Confeso que  teñen que preparar 
moito os Plenos, porque como, 
que a última hora, están aquí, 
revisando o voto. 
 
Tamén lle quería dicir, señor 
Martín Fernández Prado, respecto 
de Santa Lucía, que vostedes 
estaban tan interesados en manter 
ese investimento da Xunta de 
Galicia, nesta cidade que no 
documento de traspaso de poderes 
da compañeira María Luisa Cid, 
que está agora aquí presente, non 
aparecía. Mire vostede o tremendo 
interese que tiñan vostedes en 
conservar os investimentos, na 
Xunta de Galicia, nesta cidade. 
 
 
Respecto ao que dicía a 
compañeira Avia. Eu non vou 
pelear aquí pola patente, nin pola 
paternidade da idea dos bancos de 
alugueres comerciais. Nós tamén 
a tiñanos incluida, na proposta de 
orzamento.  
 
Teño que dicirlle que eu 
comparto, ainda agora, que esa 
sería unha moi boa iniciativa para 
esta cidade. Entendo que, 
efectivamente, sería pasar máis 
alá, simplemente do paradigma 
dos investimentos, en promoción 
dos investimentos, en campañas e 
(…) un paradigma  de 
investimento  e era un paradigma 

favor da moción.  
 
Confeso que  teñen que preparar 
moito os Plenos, porque como, 
que a última hora, están aquí, 
revisando o voto. 
 
Tamén lle quería dicir, señor 
Martín Fernández Prado, 
respecto de Santa Lucía, que 
vostedes estaban tan interesados 
en manter ese investimento da 
Xunta de Galicia, nesta cidade 
que no documento de traspaso de 
poderes da compañeira María 
Luisa Cid, que está agora aquí 
presente, non aparecía. Mire 
vostede o tremendo interese que 
tiñan vostedes en conservar os 
investimentos, na Xunta de 
Galicia, nesta cidade. 
 
Respecto ao que dicía a 
compañeira Avia. Eu non vou 
pelexar aquí pola patente, nin 
pola paternidade da idea dos 
bancos de alugueres comerciais. 
Nós tamén a tiñanos incluída, na 
proposta de orzamento.  
 
Teño que dicirlle que eu 
comparto, ainda agora, que esa 
sería unha moi boa iniciativa 
para esta cidade. Entendo que, 
efectivamente, sería pasar máis 
alá, simplemente do paradigma 
dos investimentos, en promoción 
dos investimentos, en campañas e 
(…) un paradigma  de 
investimento  e era un paradigma 
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de crear bolsas de aluguer, ou o 
que sexan, realmente produtivo  
 
Teño que dicir que no trámite, 
como queremos charmarlle, desde 
logo, no foi un trámite de 
negociación. Os campañeiros do 
Partido Socialista que están aquí 
sentados, pois, non consideraron 
que fora unha iniciativa de 
interese e nós asumimos, coa 
vontade de chegar a un acordo 
para a formación do Orzamento, 
esa caída. 
 
Pero comparto con vostede que, 
desde logo, sería unha medida a 
recuperar. Non é que me estea 
lavando as máns, simplemte, lle 
digo que iso foi o que sucedeu.  
 
En canto aos esforzos deste 
Goberno, a prol do comercio 
local, direille que nós, o ano 
pasado, en seis meses, tivemos 
unha porcertaxe de execución 
orzamentaria  do 70%, que no ano 
anterior, 2014, fora do 48%, 
perdón, non, do 51%. Vinte 
puntos máis que respecto de 
cando gobernaba o bipartito, 
cando vostedes son responsables 
desta área de comercio. Pois é 18 
puntos maior.  
 
E dicirlle, finalmente, que durante 
o período de vixencia do bipartito, 
vostedes convertiron esta cidade, 
na cidade europea con máis 
metros cadrados de centros 

de crear bolsas de aluguer, ou o 
que sexan, realmente produtivo. 
 
 Teño que dicir que no trámite, 
como queremos charmarlle, desde 
logo, non foi un trámite de 
negociación. Os campañeiros do 
Partido Socialista que están aquí 
sentados, pois, non consideraron 
que fora unha iniciativa de 
interese e nós asumimos, coa 
vontade de chegar a un acordo 
para a formación do Orzamento, 
esa caída. 
 
Pero comparto con vostede que, 
desde logo, sería unha medida a 
recuperar. Non é que me estea 
lavando as máns, simplemte, lle 
digo que iso foi o que sucedeu.  
 
En canto aos esforzos deste 
Goberno, a prol do comercio 
local, direille que nós o ano 
pasado, en seis meses, tivemos 
unha porcertaxe de execución 
orzamentaria  do 70%, que no 
ano anterior, 2014, fora do 48%, 
perdón, non, do 51%. Vinte 
puntos máis que respecto de 
cando gobernaba o bipartito, 
cando vostedes son responsables 
desta área de comercio. Pois é 18 
puntos maior.  
 
E dicirlle, finalmente, que durante 
o período de vixencia do 
bipartito, vostedes convertiron 
esta cidade, na cidade europea 
con máis metros cadrados de 
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comerciais por habitante, o cal 
tamén, eu creo que é un logro, sen 
dúbida que non vai, digamos, 
exactamente, a prol da 
rehabilitación do comercio local, 
por moito que agora vostedes a 
emenden, a posteriori, cousa que 
todo o mundo que pasou polo 
poder, ven sendo especialista 
nesta cidade. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Pregunta do 
Partido Socialista de Galicia-
PSOE, sobre censo de espazos 
municipais. 
 
Preguntas orales del Grupo 
Municipal del Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Primera.- Pregunta oral sobre el 
censo de espacios municipales. 
 
Señora Longueira Castro 
 
¿Cuántas asociaciones han 
solicitado espacios municipales 
para su uso y, cómo tiene el 
Ayuntamiento la disponibilidad 
para ofrecerlos? 
 
Señora Delso Carreira 
 
Pois, cincuenta entidades e 
colectivos solicitaron local e 
algúns deles, cómpre dicir, que 
levan pedindo locais, dende fai 
máis de cinco, seis anos. 

centros comerciais por habitante, 
o cal tamén, eu creo que é un 
logro, sen dúbida que non vai, 
digamos, exactamente, a prol da 
rehabilitación do comercio local, 
por moito que agora vostedes a 
emenden, a posteriori, cousa que 
todo o mundo que pasou polo 
poder ven sendo especialista 
nesta cidade. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Pregunta do 
Partido Socialista de Galicia-
PSOE, sobre censo de espazos 
municipais. 
 
Preguntas orais do Grupo 
Municipal do Partido Socialista 
(PSdeG-PSOE) 
 
Primeira.- Pregunta oral sobre o 
censo de espazos municipais. 
 
Señora Longueira Castro 
 
Cantas asociacións solicitaron 
espazos municipais para o seu 
uso e, como ten o Concello a 
dispoñibilidade para ofrecelos? 
 
 
Señora Delso Carreira 
 
Pois, cincuenta entidades e 
colectivos solicitaron local e 
algúns deles, cómpre dicir, que 
levan pedindo locais, dende fai 
máis de cinco, seis anos. 
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Señora Longueira Castro 
 
Pues, me parece que es un dato 
que debían, posiblemente, de 
haber hecho un poquito más de 
camino para el Gobierno de la 
Marea,  porque básicamente, hoy 
hemos hablado, aquí, en este 
Pleno, además, de mucha lírica y 
de otras cuestiones… 
 
A las veintiuna horas y dos 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora Veira 
González. 
 
… hemos hablado de la Ley de 
Sanidad, por ejemplo y, sobre 
todo, del desarrollo de la sanidad 
pública, de cómo tenemos ese 
patrimonio en España, en Galicia 
que,  en alguna manera se ve 
deteriorado y que está perdiendo 
fuelle y, mucha relación con esto, 
tienen muchas entidades de esta 
ciudad, muchas de ellas, un gran 
número de ellas, vinculadas al 
sector sanitario, porque son 
complementarias de algo que no 
puede subsanar del todo, el 
sistema sanitario. Me estoy 
refiriendo, en concreto, á 
asociaciones como ADAFECO,  
por ejemplo, como ADCOR, 
como AINDE, como Parkinson, 
como Fibrosis Quística, muchos 
de ellos, que estaban incluidos en 
aquel centro que fue pionero, en 
su momento, el García Sabell, 
desmantelado por el Partido 

Señora Longueira Castro  
 
Pois, me parece que é un dato que 
debían, posiblemente, de facer un 
pouquiño máis de camiño para o 
Goberno da Marea,  porque 
basicamente, hoxe falamos, aquí, 
neste Pleno, ademáis, de moita 
lírica e doutras cuestións… 
 
 
Ás vinte e unha horas e dous 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora Veira González. 
 
 
…falamos da Lei de Sanidade, 
por exemplo e, sobre todo do 
desenvolvemento da sanidade 
pública, de como temos ese 
patrimonio en España, en Galicia 
que,  nalgunha maneira vese 
deteriorado e que está a perder 
fol e, moita relación con isto, 
teñen moitas entidades desta 
cidade, moitas delas, un gran 
número delas, vinculadas ao 
sector sanitario, porque son 
complementarias de algo que non 
pode emendar do todo, o sistema 
sanitario. Estou a referirme, en 
concreto, á asociacións como 
ADAFECO,  por exemplo, como 
ADCOR, como AINDE, como 
Parkinson, como Fibrosis 
Quística, moitos deles, que 
estaban incluídos naquel centro 
que foi pioneiro, no seu momento, 
o García Sabell, desmantelado 
polo Partido Popular e nunca 
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Popular y nunca solucionado, 
hasta el momento de hoy, y vemos 
que sigue sin solucionarse y que 
tenemos las asociaciones 
dispersas. 
 
Estas asociaciones, después de 
toda esta prosa que hemos 
desarrollado en este salón de 
plenos, tratan el mundo real y, 
sobre todo, como decía, aquellas 
extensiones donde no llega la 
sanidad, donde no llega el sistema 
sanitario y en donde, cada vez, 
que hay alguien que sale de un 
hospital, por ejemplo, con un daño 
cerebral, que esto no puede seguir 
siendo atendido en la Seguridad 
Social, por los problemas que 
conlleve económicamente, hay 
una asociación que se ha ocupado 
de esto, que se ocupa y que  
trabaja.  
 
Bien, estas asociaciones que han 
conformado a lo largo del tiempo 
el tejido asociativo de la ciudad, 
no sólo estas de índole sanitario, 
que en particular al Partido 
Socialista le preocupan 
especialmente, sino muchas otras. 
Estas asociaciones están 
demandando desde hace tiempo, y 
yo creo que un año es, más que 
suficiente, para hacer un censo de 
locales y para dar una respuesta, 
una ampliación y no es para otra 
cosa más, que para atender a 
aquella demanda, que socialmente 
no somos capaces, desde los 

solucionado, ata o momento de 
hoxe, e vemos que segue sen 
solucionarse e que temos as 
asociacións dispersas. 
 
 
Estas asociacións, despois de 
toda esta prosa que 
desenvolvemos neste salón de 
plenos, tratan o mundo real e, 
sobre todo, como dicía, aquelas 
extensións onde non chega a 
sanidade, onde non chega o 
sistema sanitario e onde, cada 
vez, que hai alguén que sae dun 
hospital, por exemplo, cun dano 
cerebral, que isto non pode seguir 
sendo atendido na Seguridade 
Social, polos problemas que leve 
economicamente, hai unha 
asociación que se ocupou disto, 
que se ocupa e que  traballa. 
 
 
Ben, estas asociacións que 
conformaron ao longo do tempo o 
tecido asociativo da cidade, non 
só estas de índole sanitario que en 
particular ao Partido Socialista 
preocúpanlle especialmente, 
senón moitas outras. Estas 
asociacións están a demandar 
desde hai tempo e eu creo que un 
ano é, máis que suficiente, para 
facer un censo de locais e para 
dar unha resposta, unha 
ampliación e non é para outra 
cousa máis, que para atender a 
aquela demanda, que socialmente 
non somos capaces, desde os 
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servicios públicos, de atender. Son 
asociaciones conformadas por 
familiares de los afectados, que no 
tienen otro recurso que llegar a  
estas asociaciones, que trabajan de 
la mano y que siempre han 
trabajado de la mano del 
Ayuntamiento  o, por lo menos, lo 
han hecho, durante más de veinte 
años de Gobierno Socialista en la 
ciudad. Y que en estos momentos, 
se encuentran ya relegadas, tanto 
en lo que es a petición de 
espacios, como en la demanda de 
recursos  que no están siendo 
atendidos.  
 
Insisto, esto no es lírica, esto no es 
prosa, no es poesía, es la realidad 
de unos ciudadanos… 
 
A las veintiuna horas y cinco 
minutos se ausenta del Salón de 
Sesiones la señora  Cid Castro y 
entra la señora  Veira González. 
 
… que están absolutamente 
desatendidos y, cuando digo 
desatendidos, no me refiero a que 
ni siquiera se les haya dicho  un 
no por respuesta, simplemente no 
existe ninguna respuesta al 
respecto. Nosotros volvemos a 
solicitar, porque alguien decía que 
estamos repitiendo el mantra, sí el 
mantra de la LGTB, sí el del 
feminismo. Bueno, pues mire, la 
educación es repetición y tenemos 
que volver a repetir, otra vez, aquí 
que, por favor, se atiendan estas 

servizos públicos, de atender. Son 
asociacións conformadas por 
familiares dos afectados, que non 
teñen outro recurso que chegar a 
estas  asociación, que traballan 
da man e que sempre traballaron 
da man do Concello  ou, polo 
menos, fixérono, durante máis de 
vinte anos de Goberno Socialista 
na cidade. E que nestes 
momentos, atópanse xa relegadas, 
tanto no que é a petición de 
espazos, como na demanda de 
recursos  que non están a ser 
atendidos.  
 
 
Insisto, isto non é lírica, isto non 
é  prosa, non é poesía, é a 
realidade duns cidadáns… 
 
Ás vinte e unha horas e cinco 
minutos auséntase do Salón de 
Sesións a señora  Cid Castro e 
entra a señora  Veira González. 
 
…que están absolutamente 
desatendidos e, cando digo 
desatendidos, non me refiro a que 
nin sequera se lles dixo  un non 
por resposta, simplemente non 
existe ningunha resposta respecto 
diso. Nós volvemos solicitar, 
porque alguén dicía que estamos 
a repetir o mantra, si o mantra da 
LGTB, si o do feminismo. Bo, pois 
mire, a educación é repetición e 
temos que volver repetir, outra 
vez, aquí que, por favor, 
aténdanse estas demandas. Están 
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demandas. Están absolutamente a 
disposición de este  
Ayuntamiento… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
… y del Gobierno Municipal y 
simplemente óiganles y denles los 
recursos que necesitan. 
 
Muchas gracias. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. 
 
Nos agrada o interese manifestado 
polo Partido Socialista, ao 
respecto dos locais municipais, 
pero cómpre lembrar, que non 
solo o Partido Socialista, senón 
ningún dos Grupos da Oposición, 
aquí sentados, cando tiveron 
competencias de goberno, 
atenderon a lamentable e caótica 
situación na que atopamos, o 
patrimonio, os locais municipais, 
cando entrou este Goberno da 
Marea Atlántica neste Concello, 
fai once meses.  
 
Como é ben sabido, que xa o 
dixemos en varias ocasións, dende 
o principio, grazas ao  traballo 
entusiasta dun grupo de  

absolutamente a disposición deste  
Concello… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora 
Longueira. 
 
Señora Longueira Castro 
 
…e do Goberno Municipal e 
simplemente óianlles e deanlles os 
recursos que necesitan. 
 
Moitas grazas. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. 
 
Agrádanos o interese manifestado 
polo Partido Socialista, ao 
respecto dos locais municipais, 
pero cómpre lembrar, que non só 
o Partido Socialista, senón 
ningúns dos Grupos da 
Oposición, aquí sentados, cando 
tiveron competencias de goberno, 
atenderon a lamentable e caótica 
situación na que atopamos, o 
patrimonio, os locais municipais, 
cando entrou este Goberno da 
Marea Atlántica neste Concello, 
fai once meses.  
 
Como como é ben sabido, que xa 
o dixemos en varias ocasións, 
dende o principio, grazas ao  
traballo entusiasta dun grupo de 
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funcionarios e funcionarias, pois, 
estivemos facendo un exhaustivo 
traballo de inventariado de todos 
os locais e edificios de titularidade 
municipal e, ademais de facer un 
seguimento e unha (…) do estado 
no que se atopen, para poder 
proceder aos seus arranxos, 
porque tamén cómpre lembrar e, 
estaba falando anteriormente, a 
señora Longueira, do espazo 
García Sabell, que é un deses 
espazos que nos atopamos cunha 
absoluta falta de mantemento. E 
que saben, perfectamente, que é 
un espazo que, para arranxalo, 
debido a esta falta de mantemento, 
pois, a inversión é importante.  
 
 
Debería saber, si teñen este 
contacto directo coas entidades 
sanitarias, que estas entidades 
preferirían non voltar a ese espazo 
do García Sabell e, deberían 
tamén saber que, dende fai meses 
a Concellería de Igualdade e 
Diversidade en colaboración coa  
Concellería de Rexeneración 
Urbana, leva meses traballando 
para albergar cantas máis 
entidades socio sanitarias  
posibles, no antigo local de Padre 
Rubinos. E están actualmente 
traballando nunha distribución dos 
espazos. 
 
Bueno, estense tranquilos, porque 
temos esta problemática na nosa 
axenda e levamos meses 

funcionarios  e funcionarias, pois, 
estivemos facendo un exhaustivo 
traballo de inventariado de todos 
os locais e edificios de 
titularidade municipal e, ademais 
de facer un seguimento e unha 
(…) do estado no que se atopen, 
para poder proceder aos seus 
arranxos, porque tamén cómpre 
lembrar e, estaba falando 
anteriormente, a señora 
Longueira, do espazo García 
Sabell, que é un deses espazos 
que nos atopamos cunha absoluta 
falta de mantemento. E que saben, 
perfectamente, que é un espazo 
que, para arranxalo, debido a 
esta falta de mantemento, pois, o 
investimento é importante.  
 
Debería saber, se teñen este 
contacto directo coas entidades 
sanitarias, que estas entidades 
preferirían non voltar a ese 
espazo do García Sabell e, 
deberían tamén saber que, dende 
hai meses, a Concellería de 
Igualdade e Diversidade en 
colaboración coa  Concellería de 
Rexeneración Urbana, leva meses 
traballando para albergar cantas 
máis entidades socio sanitarias  
posibles, no antigo local de Padre 
Rubinos. E están actualmente 
traballando nunha distribución 
dos espazos. 
 
Bo, estense tranquilos, porque 
temos esta problemática na nosa 
axenda e levamos meses 



 
 
 
 
 
 
 

- 276 - 
 

 
 

traballando. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia-PSOE, sobre recuperación 
do tráfico na Mariña. 
 
 
Señora Neira. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre  
la reordenación del tráfico en 
La Marina. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias. 
 
¿Qué medidas se han adoptado y 
cuáles tienen previsto aplicar para 
evitar los atascos en el entorno de 
la Marina, tras la apertura del 
túnel? 
 
A las veintiuna horas y ocho 
minutos se ausentan del Salón 
de Sesiones  las señoras Cameán 
Calvete, Fraga Saénz y el señor 
Fernández Prado. 
 
Señor Díaz Grandio 
 
Boa noite. 
 
O concello adoptou durante todo 
este tempo diversas medidas, 
tanto a dar sentido a esta 

traballando. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia-PSOE, sobre 
recuperación do tráfico na 
Mariña. 
 
Señora Neira. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre  a 
reordenación do tráfico na 
Mariña. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas. 
 
Que medidas adoptáronse e cales 
teñen previsto aplicar para evitar 
os atascos na contorna da 
Mariña, tras a apertura do túnel? 
 
 
Ás vinte e unha horas e oito 
minutos auséntanse do Salón de 
Sesións  as señoras Cameán 
Calvete, Fraga Saénz e o señor 
Fernández Prado. 
 
Señor Díaz Grandio 
 
Boa noite. 
 
O concello adoptou durante todo 
este tempo diversas medidas, 
tanto a dar sentido a esta 
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restrinción de tráfico na zona da 
Mariña, como a dar fluidez ao 
tránsito nos límites da zona da 
Mariña, como sobre o nó de 
trafico na praza de Ourense. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Bueno. 
 
Semanas después de la apertura 
del túnel y, a pesar de que es 
cierto que se va relajando el 
tráfico en San Andrés, nosotros, 
en ese sentido, ya dijimos, lo dije 
yo personalmente, que 
efectivamente, cuando se abre un 
túnel de estas características hay 
que esperar para que se asienten 
los tránsitos. También es cierto 
que echamos un poco de menos 
una serie de medidas que vayan, 
mucho más allá. Por lo menos, 
que se establezcan plazos más 
concretos para determinadas 
actuaciones. 
 
Y voy a hacer una enumeración de 
las mismas. Lógicamente, se tiene 
que hacer estudios y lógicamente, 
se tiene que hacer estudios 
técnicos, para saber cuáles son las 
soluciones que se pueden adoptar.  
Pero echamos de menos también, 
en la toma de decisiones, que sea 
mucho más concretas y que sean 
mucho más visibles y, además, 
supongan un beneficio, pues, 
mucho más palpable para los 
ciudadanos, en este sentido y 

restrinción de tráfico na zona da 
Mariña, como a dar fluidez ao 
tránsito nos límites da zona da 
Mariña, como sobre o nó de 
trafico na praza de Ourense. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Bo. 
 
Semanas despois da apertura do 
túnel e, a pesar de que é certo que 
se vai relaxando o tráfico en San 
Andrés, nós, nese sentido, xa 
dixemos, díxeno eu persoalmente, 
que efectivamente, cando se abre 
un túnel destas características hai 
que esperar para que se asenten 
os tránsitos. Tamén é certo que 
botamos un pouco de menos unha 
serie de medidas que vaian, moito 
máis alá. Polo menos, que se 
establezan prazos máis concretos 
para determinadas actuacións. 
 
 
 
E vou facer unha enumeración 
das mesmas. Loxicamente, tense 
que facer estudos e loxicamente, 
tense que facer estudos técnicos, 
para saber cales son as solucións 
que se poden adoptar.  Pero 
botamos de menos tamén, na toma 
de decisión, que sexa moito máis 
concretas e que sexan moito máis 
visibles e, ademais, supoñan un 
beneficio, pois, moito máis 
palpable para os cidadáns, neste 
sentido e sabemos, porque así o 
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sabemos, porque así lo hemos 
debatido en la Comisión  de 
Mobilidade y, porque hemos 
debatido sobre este tema en otros 
foros, que hay una serie de puntos 
problemáticos. Y nosotros 
volvemos a solicitar, que se 
vuelva a hacer algo en el entorno 
de Plaza de Ourense, si no es 
posible hacer la glorieta, porque 
los técnicos dicen, pues, que una 
vía de esas dimensiones o que con 
esos flujos de circulación, no 
puede hacer una glorieta. No será 
desde luego el Partido Socialista 
el que vaya en contra de las 
directrices técnicas.  
 
Pero yo voy a preguntar lo mismo. 
Pregunté el otro día en Comisión. 
Tenemos un Plan General de 
Ordenación Municipal, tenemos 
un PEPRI, donde se establecen 
una serie de medidas. Y yo no sé 
cuál es la obligatoriedad para 
cumplir estos planes generales, 
pero lo único que sé es que nunca 
se cumplen y, desde luego, dan 
muy pocas ideas de lo que tiene 
que ser, después, del desarrollo de 
la ciudad. A mí, la sensación que 
me da, es que durante tiempo, 
hablamos de muchas cuestiones 
de Plan General, de PEPRI  y 
finalmente, todo lo que allí 
aparece, nada. 
 
El Plan General contemplaba una 
glorieta en Begano para 
solucionar el problema de Alfonso 

debatemos na Comisión  de 
Mobilidade e, porque debatemos 
sobre este tema noutros foros, que 
hai unha serie de puntos 
problemáticos. E nós volvemos 
solicitar, que se volva a facer 
algo na contorna de Praza de 
Ourense, se non é posible facer a 
glorieta, porque os técnicos din, 
pois, que unha vía desas 
dimensións o que con eses fluxos 
de circulación, non pode facer 
unha glorieta. Non será desde 
logo o Partido Socialista o que 
vaia en contra das directrices 
técnicas.  
 
 
Pero eu vou preguntar o mesmo. 
Preguntei o outro día en 
Comisión. Temos un Plan Xeral 
de Ordenación Municipal, temos 
un PEPRI, onde se establecen 
unha serie de medidas. E eu non 
sei cal é a obrigatoriedade para 
cumprir estes plans xerais, pero o 
único que sei é que nunca se 
cumpren e, desde logo, dan moi 
poucas ideas do que ten que ser, 
despois, do desenvolvemento da 
cidade. A min, a sensación que me 
dá, é que durante tempo, falamos 
de moitas cuestións de Plan 
Xeral, de PEPRI  e finalmente, 
todo o que alí aparece, nada. 
 
 
O Plan Xeral contemplaba unha 
glorieta en Begano para 
solucionar o problema de Alfonso 
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Molina, y no es que solamente se 
haya descartado la glorieta de 
Alfonso Molina, entendiendo que 
es mucho mejor otro tipo de 
proyectos, sino que simplemente 
ya no se ha tenido en cuenta. 
 
En el Plan General, para el tema 
del tráfico en Plaza de Ourense, se 
contempla una glorieta en la parte 
trasera de la Delegación de 
Gobierno, que pueda conectar la 
Avenida de Linares Rivas con la 
Avenida de O Porto. Es cierto que 
eso pasa por terrenos que, en este 
momento, son de Autoridad 
Portuaria pero, teniendo en cuenta 
que parece que estamos… 
 
A las veintiuna horas y once 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones la Señora Cid Castro. 
  
… cercanos a ese momento de 
desafectación de los muelles, sí se 
podría hacer ese tipo de 
intervención que nosotros  
solicitamos. Que el Gobierno 
Local, desde luego, sino puede 
poner en marcha, por lo menos, 
explique  por qué no la pone en 
marcha y si la valoran. 
 
Y desde luego, hacia el otro lado 
del túnel, hacia la salida, hacia la 
zona del Hospital Abente y Lago, 
nosotros volvemos a solicitar lo 
mismo que solicitamos en 
moción. La puesta en marcha de 
las dos rotondas que no nos 

Molina, e non é que soamente se 
descartou a glorieta de Alfonso 
Molina, entendendo que é moito 
mellor outro tipo de proxectos, 
senón que simplemente xa non se 
tivo en conta. 
 
No Plan Xeral, para o tema do 
tráfico en Praza de Ourense, 
contémplase unha glorieta na 
parte traseira da Delegación de 
Goberno, que poida conectar a 
Avenida de Linares Rivas coa 
Avenida de O Porto. É certo que 
iso pasa por terreos que, neste 
momento, son de Autoridade 
Portuaria pero, tendo en conta 
que parece que estamos… 
 
Ás vinte e unha horas e once 
minutos entra no Salón de 
Sesións a Señora Cid Castro. 
 
…próximos a ese momento de 
desafectación dos peiraos, si se 
podería facer ese tipo de 
intervención que nós  solicitamos. 
Que o Goberno Local, desde logo, 
senón pode poñer en marcha, 
polo menos, explique  por que non 
a pon en marcha e se a valoran. 
 
 
E desde logo, cara ao outro lado 
do túnel, cara á saída, cara á 
zona do Hospital Abente e Lago, 
nós volvemos solicitar o mesmo 
que solicitamos en moción. A 
posta en marcha das dúas 
rotondas que non nos inventamos 
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inventamos nosotros, pero que 
aparecen contempladas  en el 
PEPRI, como son,  la que conecta 
Metrosidero con Paseo Marítimo 
que permitiría, además, una 
auténtica circunvalación entre lo 
que es el entorno de la Ciudad 
Vieja, porque permitiríamos que 
los coches que vienen, que salen 
del túnel de La Marina para llegar 
a Plaza de España o Atocha, no 
tengan que salir todos por la salida 
de Plaza de María Pita, sino que 
salgan por San Antón, y por la 
glorieta puedan salir hacia la parte 
de arriba y también pedimos, la de 
la Rotonda de Ánimas, que por lo 
que nosotros sabemos en 
Comisión de Mobilidade, parece 
que se descarta por parte del 
Gobierno.  Las dos contempladas 
también en el PEPRI. 
 
Presidencia 
 
Remate señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Sí. 
 
Y en este sentido, bueno, 
simplemente pedir celeridad a la 
hora de tomar medidas (…) 
simplemente en los carteles y 
paneles informativos que son 
insuficientes, no tanto para quien 
es de la ciudad, sino para quien 
viene de fuera y simplemente eso, 
por nuestra parte. 

nós, pero que aparecen 
contempladas  no PEPRI, como 
son, a que conecta Metrosidero 
con Paseo Marítimo que 
permitiría, ademais, unha 
auténtica circunvalación entre o 
que é a contorna da Cidade Vella, 
porque permitiriamos que os 
coches que veñen, que saen do 
túnel da Mariña para chegar a 
Praza de España ou Atocha, non 
teñan que saír todos pola saída de 
Praza de María Pita, senón que 
saian por San Antón, e pola 
glorieta poidan saír cara á parte 
de arriba e tamén pedimos, a da 
Rotonda de Ánimas, que polo que 
nós sabemos en Comisión de 
Mobilidade, parece que se 
descarta por parte do Goberno.  
As dúas contempladas tamén no 
PEPRI. 
 
Presidencia 
 
Remate señora Neira, por favor. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Si. 
 
E neste sentido, bo, simplemente 
pedir celeridade á hora de tomar 
medidas (…) simplemente nos 
carteis e paneis informativos que 
son insuficientes, non tanto para 
quen é da cidade, senón para 
quen vén de fóra e simplemente 
iso, pola nosa banda. 
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Gracias. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bueno. 
 
Gracias, Yoya. 
 
Vale. Paso a enumerar unha serie 
de actuacións que se viñeron 
realizando no ámbito da 
restricción de tráfico, tanto na 
Avenida da Mariña, como en 
diferentes puntos da cidade que se 
viron afectos con esta nova 
apertura. 
 
Retiraronse todos os paneis 
indicadores de dirección que 
informaban como itinerario de 
acceso á A Mariña superficie ou 
as diferentes ubicacións situadas 
dentro da Cidade Vella, como 
pode ser o hospital. 
 
Habilitaronse diferentes paneis de 
información variable, tanto en 
Alfonso Molina, á altura de 
Paxariñas, como o panel de 
información variable de Linares 
Rivas, en sentido de entrada a 
cidade. Estes paneles tiveron 
dando e se continúan dando, 
todavía, información de acceso, 
tanto ao Hospital Abente e Lago, 
como a Cidade Vella, a través do 
túnel do Parrote. 
 
A las veintiuna horas y trece 
minutos se ausenta del Salón de 

Grazas. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Bo. 
 
Grazas, Yoya. 
 
Vale. Paso a enumerar unha serie 
de actuacións que se viñeron 
realizando no ámbito da 
restrición de tráfico, tanto na 
Avenida da Mariña, como en 
diferentes puntos da cidade que se 
viron afectos con esta nova 
apertura. 
 
Retiraronse todos os paneis 
indicadores de dirección que 
informaban como itinerario de 
acceso á Mariña superficie ou as 
diferentes ubicacións situadas 
dentro da Cidade Vella, como 
pode ser o hospital. 
 
Habilitaronse diferentes paneis de 
información variable, tanto en 
Alfonso Molina, á altura de 
Paxariñas, como o panel de 
información variable de Linares 
Rivas, en sentido de entrada a 
cidade. Estes paneis tiveron 
dando e continúanse dando, 
aínda, información de acceso, 
tanto ao Hospital Abente e Lago, 
como a Cidade Vella, a través do 
túnel do Parrote. 
 
Ás vinte e unha horas e trece 
minutos auséntase do Salón de 
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Sesiones la señora Fraga Saénz. 
 
É coñecido por todos, que se 
dispuxo de presenza policial 
durante as primeiras semanas, que 
todavía continúa na glorieta 
provisional da Autoridade 
Portuaria e tamén na Plaza 
Xeneral Cánovas da Cruz, é dicir, 
cerca do hotel Finisterre.  
 
O dispositivo agora, nestes días, 
xa está trasladado a Porta Real, 
nestos dous puntos, sobre todo, en 
concreto, na  Plaza Xeneral 
Cánovas, xenerouse unha glorieta  
provisional para dar facilidade de 
maniobra en este cambio de 
sentido, durante estes primeiros 
tempos, que solventen esas 
confusións que, repito, confirmo, 
se dan con menos asiduidade. 
 
A maiores, o día 2 de maio 
cambiaronse o sentido de 
circulación na rúa a nosa señora 
do Rosario e Campo da Estrada, 
implantándose sentido único na 
rúa Maestranza,  dende o 
Reitorado até o Campo da 
Estrada, ampliándose 
considerablemente as prazas de 
estacionamento das zonas e 
cumprindo así unha das demandas 
que ven de vello na Cidade Vella. 
 
 
Tamén é certo, estase axustando, 
día a día. Aquí creo que é digno 
de eloxio o traballo que está 

Sesións a señora Fraga Saénz. 
 
É coñecido por todos, que se 
dispuxo de presenza policial 
durante as primeiras semanas, 
que aínda continúa na glorieta 
provisional da Autoridade 
Portuaria e tamén na Praza 
Xeneral Cánovas da Cruz, é dicir, 
preto do hotel Finisterre. 
 
O dispositivo agora, nestes días, 
xa está trasladado a Porta Real, 
nestos dous puntos, sobre todo, en 
concreto, na  Praza Xeneral 
Cánovas, xenerouse unha glorieta  
provisional para dar facilidade de 
manobra neste cambio de sentido, 
durante estes primeiros tempos, 
que liquiden esas confusións que, 
repito, confirmo, danse con menos 
asiduidade. 
 
A maiores, o día 2 de maio 
cambiaronse o sentido de 
circulación na rúa a nosa señora 
do Rosario e Campo da Estrada, 
implantándose sentido único na 
rúa Maestranza,  dende o 
Reitorado até o Campo da 
Estrada, ampliándose 
considerablemente as prazas de 
estacionamento das zonas e 
cumprindo así unha das 
demandas que ven de vello na 
Cidade Vella. 
 
Tamén é certo, estase axustando, 
día a día. Aquí creo que é digno 
de eloxio o traballo que está 
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facendo a Policía Local, 
responsable da sala de pantallas, 
día a día, repito, a programación 
semafórica no cruce da Praza de 
Ourense, un dos cruces, senón o 
que máis, máis sensibles a nivel 
de tráfico da cidade, que 
contemple a demanda de saída do 
túnel da Mariña.  
 
 
Ademais disto, estase a utilizar 
diferentes paneis de información 
variable, en concreto, o da rúa da 
Torre, para informar a aqueles 
conductores usuarios de 
itinerarios alternativos, en 
momentos de máxima afluencia. 
 
Tamén, nestos momentos estase a 
ubicar diferentes paneis de 
indicadores de dirección, da 
empresa concesionaria 
MUGASA, para ir tanto ao túnel 
da Mariña-Parrote, para o acceso 
ao hospital, Castelo de San Antón 
ou Torre de Hércules de (…) que 
provocan tamén, o que 
provocarán, cando chegue o 
verano, diferentes demandas de 
tráfico. 
 
Ademais, asentarase nas próximas 
épocas, a execución ou a 
consolidación desa glorieta, na 
intersección entre a avenida da 
Mariña e a rúa Manuel Casás, 
cambiando esta de dirección e 
cunha sección de vía que informe 
aos conductores que acceden, que 

facendo a Policía Local, 
responsable da sala de pantallas, 
día a día, repito, a programación 
semafórica no cruzamento da 
Praza de Ourense, unhas dos 
cruzamentos, senón o que máis, 
máis sensibles a nivel de tráfico 
da cidade, que contemple a 
demanda de saída do túnel da 
Mariña.  
 
Ademais disto, estase a utilizar 
diferentes paneis de información 
variable, en concreto, o da rúa da 
Torre, para informar a aqueles 
condutores usuarios de itinerarios 
alternativos, en momentos de 
máxima afluencia. 
 
Tamén, nestos momentos estase a 
situar diferentes paneis de 
indicadores de dirección, da 
empresa concesionaria MUGASA, 
para ir tanto ao túnel da Mariña-
Parrote, para o acceso ao 
hospital, Castelo de San Antón ou 
Torre de Hércules de (…) que 
provocan tamén, o que 
provocarán, cando chegue o 
verán, diferentes demandas de 
tráfico. 
 
Ademais, asentarase nas 
próximas épocas, a execución ou 
a consolidación desa glorieta, na 
intersección entre a avenida da 
Mariña e a rúa Manuel Casás, 
cambiando esta de dirección e 
cunha sección de vía que informe 
aos condutores que acceden, que 
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están chegando a unha zona 
preferentemente peatonal. 
 
Ademais destas medidas… 
 
Presidencia 
 
Vaia acabando señor Díaz, por 
favor. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
…temos outras medidas a largo 
prazo, que para favorecer a 
información, tamén dependendo 
un pouco da evolución do tráfico 
na zona, según se asenten, que ha 
de poñer banderolas de grandes 
dimensions na avenida de Linares 
Rivas, a entrada da cidade, para 
informar de diferentes opción, 
tanto do túnel de Juana de Vega, 
como do túnel Mariña-Parrote. 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia-PSOE, sobre cubertas  do 
Estadio de Riazor. 
 
Tercera.- Pregunta oral sobre  
las cubiertas del Estadio de 
Riazor. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Sí. 
 
Queríamos saber en qué situación 
se encuentra el proyecto de 

están chegando a unha zona 
preferentemente peonil. 
 
Ademais destas medidas… 
 
Presidencia 
 
Vaia acabando señor Díaz, por 
favor. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
…temos outras medidas a longo 
prazo, que para favorecer a 
información, tamén dependendo 
un pouco da evolución do tráfico 
na zona, segundo se asenten, que 
poñerá bandeirolas de grandes 
dimensions na avenida de Linares 
Rivas, a entrada da cidade para 
informar de diferentes opcións, 
tanto do túnel de Juana de Vega, 
como do túnel Mariña-Parrote. 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Socialista de 
Galicia-PSOE, sobre cubertas  do 
Estadio de Riazor. 
 
Terceira.- Pregunta oral sobre  
as cubertas do Estadio de Riazor. 
 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Si. 
 
Queriamos saber en que situación 
atópase o proxecto de renovación 



 
 
 
 
 
 
 

- 285 - 
 

 
 

renovación de las cubiertas del 
Estadio de Riazor. 
 
Señor Sande García 
 
Parece que felizmente con 
avances, como lle podo relatar 
logo da súa intervención. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Decía mi compañera Silvia 
Longueira, cuando preguntaba 
antes por los espacios de las 
entidades socio sanitarias, que se 
había hablado antes de poesía y 
que ella iba a hablar de algunas 
cuestiones diarias y lo de las 
asociaciones y del tejido social 
(…) esto ni les cuento, es de las 
cubiertas del Estadio de Riazor, 
pero bueno, una cuestión 
preocupante. 
 
Nosotros nos alegramos mucho de 
las respuestas y del concejal que 
esté con avances, más que nada, 
porque se adjudicó el 30 de marzo 
de 2015, quiero decir, que hace 
más de un año. Y era una obra, 
bueno, necesaria. Se había 
licitado, justo un año antes, se 
daban dos años de plazo, 
veinticuatro meses y todos 
sabemos que el pasado 11 de 
abril, porque estábamos en un 
Pleno Municipal, precisamente, el 
señor Sande tuvo que acudir al 
Estadio, porque (…) cerrarse una 
de las áreas, precisamente porque 

das cubertas do Estadio de 
Riazor. 
 
Señor Sande García 
 
Parece que felizmente con 
avances, como lle podo relatar 
logo da súa intervención. 
 
Señora Barcón Sánchez 
 
Dicía a miña compañeira Silvia 
Longueira, cando preguntaba 
antes polos espazos das entidades 
socio sanitarias, que se falou 
antes de poesía e que ela ía falar 
dalgunhas cuestións diarias e o 
das asociacións e do tecido social 
(…) isto nin lles conto, é das 
cubertas do Estadio de Riazor, 
pero bo, unha cuestión 
preocupante. 
 
 
Nós alegrámonos moito das 
respostas e do concelleiro que 
estea con avances, máis que nada, 
porque se adxudicou o 30 de 
marzo de 2015, quero dicir, que 
hai máis dun ano. E era unha 
obra, bo, necesaria. Licitouse, 
xusto un ano antes, dábanse dous 
anos de prazo, vinte e catro meses 
e todos sabemos que o pasado 11 
de abril, porque estabamos nun 
Pleno Municipal, precisamente, o 
señor Sande tivo que acudir ao 
Estadio, porque (…) pecharse 
unha das áreas, precisamente 
porque das cubertas 
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de las cubiertas se había 
desprendido una de las partes. 
 
La  verdad  es que nos gustaría 
saber, cuáles son los problemas 
que presenta este proyecto que 
estaba adjudicado, insisto, desde 
el 30 de marzo de 2015. Un 
proyecto que se adjudicó por 
encima de los dos millones y 
medio, casi 2.600.000 euros  y un 
proyecto que es imprescindible 
para,  a la hora de garantizar la 
seguridad de las personas que 
acuden, bueno, pues al Estadio de 
Riazor. 
 
Bueno, aprovecho  mi 
intervención, para felicitar a toda 
la familia deportivista por el 
mantenimiento de la categoría. 
 
En todo caso, lo desconocemos, 
desconocemos cuáles son los 
problemas, porque todas las 
ocasiones en las que se le ha 
preguntado al Gobierno Local, las 
respuestas han sido ciertamente 
ambiguas. Dijo el Concejal, creo 
recordar, que estaban esperando 
unos nuevos informes técnicos, 
que la empresa quería cosas que 
no se podían hacer, que había 
alguna diferencia de criterio.  
 
Me gustaría saber, cuáles son las 
diferencias de criterio, porque en 
todo caso, hay un tiempo muy 
limitado para ejecutar esa obra. 
Ahora viene el verano, el plazo 

desprendeuse unha das partes. 
 
 
A  verdade  é que nos gustaría 
saber, cales son os problemas que 
presenta este proxecto que estaba 
adxudicado, insisto, desde o 30 de 
marzo de 2015. Un proxecto que 
se adxudicou por encima dos dous 
millóns e medio, case 2.600.000 
euros  e un proxecto que é 
imprescindible para,  á hora de 
garantir a seguridade das persoas 
que acoden, bo, pois ao Estadio 
de Riazor. 
 
 
Bo, aproveito  a miña 
intervención, para felicitar a toda 
a familia deportivista polo 
mantemento da categoría. 
 
En todo caso, descoñecémolo, 
descoñecemos cales son os 
problemas, porque todas as 
ocasións nas que se lle preguntou 
ao Goberno Local, as respostas 
foron certamente ambiguas. Dixo 
o concelleiro, creo lembrar, que 
estaban a esperar uns novos 
informes técnicos, que a empresa 
quería cousas que non se podían 
facer, que había algunha 
diferenza de criterio.  
 
Gustaríame saber, cales son as 
diferenzas de criterio, porque en 
todo caso, hai un tempo moi 
limitado para executar esa obra. 
Agora vén o verán, o prazo son 24 
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son 24 meses, insisto; se trata, no 
sólo de remozar y remodelar una 
instalación… 
 
A las veintiuna horas y 
dieciocho minutos entra en el 
Salón de Sesiones la señora 
Silvia Cameán Calvete. 
 
… importante, sino de la propia 
seguridad de quienes asisten al 
Estadio de Riazor que, como 
hemos visto, lamentablemente en 
el último mes, bueno, pues, no era 
del todo, no era una situación, del 
todo segura. 
 
Gracias. 
 
Señor Sande García 
 
Pois, evidentemente si que é unha 
cuestión, tanto en 
responsabilidade como en 
seguridad. Das contías, é agora 
máis ambiciosa por envergadura e 
por contía económica, na nosa 
área, por exemplo. E nese sentido, 
por desfacer algunhas dúbidas, un 
par de observacións. Debo 
engadir, que solicitaron a 
totalidade das cubertas, porque 
bueno, escoitamos ai todo tipo de 
comentarios, en ningún caso 
ailladas e se fixeron, en todo 
momento, como aconteceu o outro 
día, reparacións de desperfectos 
con inmediatez. Sempre que se 
fixo, bueno, se considerou 
necesario, pertinente. 

meses, insisto; trátase, non só de 
remocicar e remodelar unha 
instalación… 
 
Ás vinte e unha horas e dezaoito 
minutos entra no Salón de 
Sesións a señora Silvia Cameán 
Calvete. 
 
…importante, senón da propia 
seguridade de quen asiste ao 
Estadio de Riazor que, como 
vimos, lamentablemente no último 
mes, bo, pois, non era do todo, 
non era unha situación, do todo 
segura. 
 
Grazas. 
 
Señor Sande García 
 
Pois, evidentemente si que é unha 
cuestión, tanto en 
responsabilidade como en 
seguridade. Das contías, é agora 
máis ambiciosa por envergadura 
e por contía económica, na nosa 
área, por exemplo. E nese sentido, 
por desfacer algunhas dúbidas, 
un par de observacións. Debo 
engadir, que solicitaron a 
totalidade das cubertas, porque 
bo, escoitamos ai todo tipo de 
comentarios, en ningún caso 
ailladas e se fixeron, en todo 
momento, como aconteceu o outro 
día, reparacións de danos con 
inmediatez. Sempre que se fixo, 
bo, se considerou necesario, 
pertinente. 
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E a resposta, digamos, destes 
avances ou a resposta máis feliz 
que indicaba ao inicio, que acaba 
de elaborarse un completo, un 
incompleto informe de 
infraestruturas que, na práctica, 
implica orde de execución da 
obra. 
 
Levamos tempo aclarando 
aspectos necesarios e ausentes, 
canto menos, coa precisión 
innecesaria do proxecto, mediante 
informes, estudios técnicos. Este 
traballo incluiu a dúas áreas do 
Concello. Estiveron Edificación e 
Deportes, ou hai un informe 
considerable, tamén da empresa 
adxudicataria Dragados que 
presentou eses informes e, nese 
caso, entendemos que este 
informe de estruturas si que 
implica esa orde de execución da 
obra e así se trasladou á empresa. 
 
E, por último, debo engadir, xa 
que saiu o tema do último Pleno, 
que, a verdade que é triste o 
comportamento dalgúns de 
vostedes no Pleno, especulando 
coa miña alternativa futbolera á 
obriga política, pero bueno, 
entendo que non tivo ningún 
futuro, foi un episodio, podíamos 
dicir, entre comillas, algo “ruin”, 
pero a falta de futuro, implica 
tamén o arrepentimento. 
 
Mil grazas. 
 

E a resposta, digamos, destes 
avances ou a resposta máis feliz 
que indicaba ao inicio, que acaba 
de elaborarse un completo, un 
incompleto informe de 
infraestruturas que, na práctica, 
implica orde de execución da 
obra. 
 
Levamos tempo aclarando 
aspectos necesarios e ausentes, 
canto menos, coa precisión 
innecesaria do proxecto, mediante 
informes, estudos técnicos. Este 
traballo incluiu a dúas áreas do 
Concello. Estiveron Edificación e 
Deportes, ou hai un informe 
considerable, tamén da empresa 
adxudicataria Dragados que 
presentou eses informes e, nese 
caso, entendemos que este 
informe de estruturas si que 
implica esa orde de execución da 
obra e así se trasladou á empresa. 
 
E, por último, debo engadir, xa 
que saiu o tema do último Pleno, 
que, a verdade que é triste o 
comportamento dalgúns de 
vostedes no Pleno, especulando 
coa miña alternativa futbolera á 
obriga política, pero bo, entendo 
que non tivo ningún futuro, foi un 
episodio, podiamos dicir, entre 
comiñas, algo “ruin”, pero a falta 
de futuro, implica tamén o 
arrepentimento. 
 
Mil grazas. 
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Presidencia 
 
Pregunta do Grupo Municipal do 
Partido Popular sobre EPA del 
primer trimestre de 2016. 
 
Preguntas orales del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
(PP)  
 
Primera.- Pregunta oral  sobre 
la EPA del primer trimestre de 
2016. 
 
Señora Cid Castro 
 
Buenas tardes a todos. 
 
¿Qué valoración hace don  Xulio 
Ferreiro de los datos de  EPA del 
primer trimestre 2016 en la 
ciudad? 
 
Señor Lema Suárez 
 
Evidentemente, non podemos 
estar satisfeitos, pero quería 
aproveitar tamén, a ocasión para 
repetirlle a pregunta que lle fixen 
antes.  
 
É, por que no documento de 
traspaso de poderes deixou 
vostede nada por escrito sobre a 
existencia dun protocolo… 
 
 A las veintiuna horas y veintiún 
minutos se ausentan del Salón 
de Sesiones el señor Varela 
Gómez y el señor  Sande García. 

Presidencia 
 
Pregunta do Grupo Municipal do 
Partido Popular sobre EPA do 
primeiro trimestre de 2016. 
 
Preguntas orais do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
(PP)  
 
Primeira.- Pregunta oral  sobre a 
EPA do primeiro trimestre de 
2016. 
 
Señora Cid Castro 
 
Boas tardes a todos. 
 
Que valoración fai don  Xulio 
Ferreiro dos datos de EPA  do 
primeiro trimestre 2016 na 
cidade? 
 
Señor Lema Suárez 
 
Evidentemente, non podemos 
estar satisfeitos, pero quería 
aproveitar tamén, a ocasión para 
repetirlle a pregunta que lle fixen 
antes.  
 
É, por que no documento de 
traspaso de poderes deixou 
vostede nada por escrito sobre a 
existencia dun protocolo… 
 
 Ás vinte e unha horas e vinte e 
un minutos auséntanse do Salón 
de Sesións o señor Varela Gómez 
e o señor  Sande García. 
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… coa Xunta de Galicia para facer 
un Centro de Saúde en Santa 
Lucía? 
 
Señora Cid Castro 
 
Le contesto en otro momento, 
porque quiero hablar de empleo. 
Ya sé que a usted, evidentemente, 
el tema no le debe importar 
demasiado y quiere llevar las 
cosas a su terreno, pero va a ser 
que no. 
 
En otro momento hablamos de 
todo lo que usted quiera. 
 
Mire, los datos han sido malos. 
Señor alcalde, señor concejal, los 
datos son malos y yo he visto hoy 
una entrevista en la que usted ya 
ha aprendido a posar y está 
estupendo, pero en la que a usted 
le falta, le sobran, dos segundos 
para decir, los datos son malos, 
pero no es para tanto, y 
empezamos a justificar y decimos 
una serie de cosas, que no tienen 
ni pies ni cabeza. Decimos que no, 
por ejemplo, que es que la EPA, 
encuesta de población activa, lo 
que pasa es que se ha 
incrementado la población activa 
en la ciudad. El año pasado ya se 
estaba incrementando la población 
activa  en la ciudad y el anterior 
también y, luego me dice, que lo 
que pasa es que es una época 
mala. Cierto. Pero fíjese, en toda 
Galicia desciende el paro, menos 

…coa Xunta de Galicia para 
facer un Centro de Saúde en 
Santa Lucía? 
 
Señora Cid Castro 
 
Contéstolle noutro momento, 
porque quero falar de emprego. 
Xa sei que a vostede, 
evidentemente, o tema non debe 
importarlle demasiado e quere 
levar as cousas ao seu terreo, 
pero vai ser que non. 
 
Noutro momento falamos de todo 
o que vostede queira. 
 
Mire, os datos foron malos. Señor 
alcalde, señor concelleiro, os 
datos son malos e eu vin hoxe 
unha entrevista na que vostede xa 
aprendeu a pousar e está 
estupendo, pero na que a vostede 
fáltalle, sóbranlle, dous segundos 
para dicir, os datos son malos, 
pero non é para tanto, e 
empezamos a xustificar e dicimos 
unha serie de cousas, que non 
teñen nin pés nin cabeza. Dicimos 
que non, por exemplo, que é que a 
EPA, enquisa de poboación 
activa, o que pasa é que se 
incrementou a poboación activa 
na cidade. O ano pasado xa se 
estaba incrementando a 
poboación activa  na cidade e o 
anterior tamén e, logo dime, que o 
que pasa é que é unha época 
mala. Certo. Pero fixese, en toda 
Galicia descende o paro, menos 
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aquí. 
 
A las veintiuna horas y tres 
minutos entra en el Salón de 
Sesiones el señor  VarelaGómez. 
 
Y además, dándole la razón, 
existen distintos momentos en el 
año, en los cuales o sube o baja el 
empleo, porque es estacional. Si 
nos vamos al interanual, los datos 
son exactamente iguales, se 
destruye el empleo y, además, en 
las dos medidas, en la EPA y en 
los datos del IMEM, en los dos. Y 
no precisamente en poco. En la 
EPA, fíjese, se incrementan más 
de un 14%, oiga. 2.300 personas 
que ya es gente. Y un poquito 
menos de autocomplacencia y un 
poquito más de preocupación y 
autocrítica, ¿qué tal? 
 
Porque claro, nos encontramos, 
insisto, con que los datos, de 
verdad, no acompañan desde que 
ha llegado la Marea. Una 
tendencia que eso es lo que hay 
que mirar en el tema de 
desempleo. Las tendencias y se 
había establecido… 
 
A las veintiuna horas y 
veinticuatro minutos entra en el 
Salón de Sesiones el señor  
Sande García. 
 
… una tendencia en la ciudad de 
La Coruña, en la cual el paro 
bajaba progresivamente, pero de 

aquí. 
 
Ás vinte e unha horas e vinte e 
tres minutos entra no Salón de 
Sesións o señor  Varela Gómez. 
 
E ademáis, dándolle a razón, 
existen distintos momentos no 
ano, nos cales ou sube ou baixa o 
emprego, porque é estacional. Se 
nos imos ao interanual, os datos 
son exactamente iguais, destrúese 
o emprego e, ademáis, nas dúas 
medidas, na EPA e nos datos do 
IMEM, nos dous. E non 
precisamente en pouco. Na EPA, 
fixese, increméntanse máis dun 
14%, oia. 2.300 persoas que xa é 
xente. E un pouquiño menos de 
autocompracencia e un pouquiño 
máis de preocupación e 
autocrítica, que tal? 
 
Porque claro, atopámonos, 
insisto, con que os datos de 
verdade non acompañan desde 
que chegou a Marea. Unha 
tendencia que iso é o que hai que 
mirar no tema de desemprego. As 
tendencias e estableceuse… 
 
 
Ás vinte e unha horas e vinte e 
catro minutos entra no Salón de 
Sesións o señor  Sande García. 
 
 
…unha tendencia na cidade da 
Coruña, na cal o paro baixaba 
progresivamente, pero dunha 
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una manera constante; se le había 
dado la vuelta a la tendencia y 
resulta que han llegado ustedes y 
esto ha cambiado radicalmente y, 
además, precisamente, una 
tendencia que va en contra del 
resto de Galicia. Aquí, todo, 
radicalmente a peor.  
 
Y, por favor, deje de decir,  
porque además, antes ha dicho 
usted, un 51% que quedó sin 
ejecutar. En otros momentos dice 
un 46, otras veces dice un 48. A 
veces habla de la partida de 
comercio y a veces de la de 
empleo, Si es que no sabe de lo 
que habla. Y, por cierto, medias 
verdades, no. Infórmese y verá, 
que muchos de estos cursos de 
empleo se ejecutaron, lo que pasó 
es que, al principio del 2015, 
precisamente para evitar que una 
serie de meses que son de gestión, 
no hubiera actividad en el Centro 
de Empleo. 
 
Pero vamos a la clave. Fíjese, yo 
espero que ninguno de ustedes me 
diga que no tienen competencias, 
porque la verdad es que esto es 
una cosa que siempre se pone 
encima de la mesa. Pero el 
Gobierno Municipal el 
Ayuntamiento, puede influir 
mucho  en la empleabilidad de las 
personas y en la capacidad de 
empleo. También de las empresas, 
pero no es cosa, solamente del 
concejal del ramo, es cosa de todo 

maneira constante; déraselle a 
volta á tendencia y resulta que 
chegaron vostedes e isto cambiou 
radicalmente e, ademais, 
precisamente, unha tendencia que 
vai en contra do resto de Galicia. 
Aquí, todo, radicalmente a peor.  
 
 
E, por favor, deixe de dicir,  
porque ademáis, antes dixo 
vostede, un 51% que quedou sen 
executar. Noutros momentos di un 
46, outras veces di un 48. Ás 
veces fala da partida de comercio 
e ás veces da de emprego. Se é 
que non sabe do que fala. E, por 
certo, medias verdades, non. 
Infórmese e verá, que moitos 
destes cursos de emprego 
executáronse, o que pasou é que, 
ao principio do 2015, 
precisamente para evitar que 
unha serie de meses que son de 
xestión, non houbese actividade 
no Centro de Emprego. 
 
Pero imos á clave. Fixese, eu 
espero que ningún de vostedes me 
diga que non teñen competencias, 
porque a verdade é que isto é 
unha cousa que sempre se pon 
encima da mesa. Pero o Goberno 
Municipal o Concello, pode 
influír moito  na empleabilidad 
das persoas e na capacidade de 
emprego. Tamén das empresas, 
pero non é cousa, soamente do 
concelleiro do ramo, é cousa de 
todo o Goberno… 
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el Gobierno… 
 
A las veintiuna horas y 
veinticuatro minutos entra en el 
Salón de Sesiones el señor  
Sande García. 
 
… Municipal y es algo, además, 
en lo que les insto a que entreguen 
a todos los Grupos Políticos y 
aparte  el sectarismo, que en las 
cosas importantes, sobra. En las 
cosas importantes es fundamental 
que podamos hablar. 
 
Miren, déjense de victimismos, 
están siempre dándole vueltas  a 
lo mismo y ya es muy cansino. És 
que no me dejan, es que me ponen 
problemas, es que no tengo 
presupuesto. ¿Pero usted que se 
creía? Gobernar es complicado y, 
además, al presupuesto hay que 
buscarle las soluciones, hay que 
buscarlas y además, lo que hay 
que hacer es dejar hacer, no hacer 
y no dejar hacer, que es 
precisamente lo que pasa con 
ustedes. 
 
Miren, yo le voy a decir que su 
desgobierno está teniendo 
consecuencias… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Cid, por 
favor. 
 
 

 
 
Ás vinte e unha horas e vinte e 
catro minutos entra no Salón de 
Sesións o señor  Sande García. 
 
 
…Municipal e é algo, ademáis, no 
que lles insto a que entreguen a 
todos os Grupos Políticos e 
aparte o sectarismo, que nas 
cousas importantes, sobra. Nas 
cousas importantes é fundamental 
que podamos falar. 
 
Miren, déixense de victimismos, 
están sempre dándolle voltas  ao 
mesmo e xa é moi pousado. É que 
non me deixan, é que me poñen 
problemas, é que non teño 
orzamento. Pero vostede que se 
cría? Gobernar é complicado e 
ademáis,  ao orzamento hai que 
buscarlle as solucións, hai que 
buscalas e, ademáis, o que hai 
que facer é deixar facer, non facer 
e non deixar facer, que é 
precisamente o que pasa con 
vostedes. 
 
Miren, eu voulle  dicir que o seu 
desgoberno está a ter 
consecuencias… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Cid, por 
favor. 
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Señora Cid Castro 
 
…Me dirijo a todos. Fíjense, 
cuando el Alcalde compara el 
Puerto Exterior con un aeropuerto 
que no tiene aviones, tiene 
consecuencias. Cuando se 
paralizan sin un motivo obras o se 
bajan un 30% la cuantía de 
inversiones, eso tiene 
consecuencias,  porque cada 
millón de euros repercute entre 15 
y, aproximadamente entre 60 
empleos, entre directos e 
indirectos. 
 
Más de 1.000 empleos han 
quedado en entredicho en La 
Coruña por falta de ejecución. 
 
Cuando se acumulan licencias, 
incluso para obras menores y de 
reforma, tiene consecuencias. 
Cuando hay récords en la baja de 
creación de empresas en La 
Coruña, tiene consecuencias. 
Cuando no se da continuidad a 
grandes proyectos… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Cid, por favor. 
 
Señora Cid Castro 
 
Sí. 
 
Ya termino.  
 
Picasso, Museo de Automoción, 

Señora Cid Castro 
 
…Diríxome a todos. Fixénse, 
cando o alcalde compara o Porto 
Exterior cun aeroporto que non 
ten avións, ten consecuencias. 
Cando se paralizan sen un motivo 
obras ou se baixan un 30% a 
contía de investimentos, iso ten 
consecuencias,  porque cada 
millón de euros repercute entre 
15 e, aproximadamente entre 60 
empregos, entre directos e 
indirectos. 
 
 
Máis de 1.000 empregos 
quedaron en dúbida na Coruña 
por falta de execución. 
 
Cando se acumulan licenzas, 
mesmo para obras menores e de 
reforma, ten consecuencias. 
Cando hai récords na baixa de 
creación de empresas na Coruña, 
ten consecuencias. Cando non se 
dá continuidade a grandes 
proxectos… 
 
Presidencia 
 
Remate xa, señora Cid, por favor. 
 
Señora Cid Castro 
 
Si. 
 
Xa remato.  
 
Picasso, Museo de Automoción, 
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que directamente se cancelaron o 
se pone en solfa, que no se sabe si 
sí o si no. Los Grandes Veleros, el 
Fórum Gastronómico, tiene 
consecuencias. Claro, cuando 
ustedes quieren cerrar EMCE en 
Pontevedra,  Citroën en Vigo y 
atacan a INDITEX en La Coruña, 
tiene consecuencias. 
 
Con ustedes todo es inactividad o 
conflicto. Cuando no se cree en 
La Coruña y la gran ciudad que sí 
puede llegar a ser, esto tiene 
consecuencias. Esperamos de 
verdad que se enmienden y se 
corrijan. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Bueno. 
 
Señora Cid, a pesar de excederse 
en dous minutos o tempo da súa 
intervención, non lle deu tempo a 
contestar sobre Santa Lucía. 
 
En todo caso, … 
 
A las veintiuna horas y 
veintiseis minutos entra en el 
Salón de Sesiones el señor 
Fernández Prado. 
 
…tamén me sorprende que teña 
vostede o atrevemento de falar 
sobre o Museo do Automóvil. 
Consulte vostede o último 
expediente  sobre a exposición de 
Motor na Historia, explíquenos, 

que directamente se cancelaron 
ou se pon en solfa, que non se 
sabe se si ou se non. Os Grandes 
Veleiros, o Fórum Gastronómico, 
ten consecuencias. Claro, cando 
vostedes queren pechar EMCE en 
Pontevedra,  Citroën en Vigo e 
atacan a INDITEX na Coruña, ten 
consecuencias. 
 
Con vostedes todo é inactividade 
o conflito. Cando non se cre na 
Coruña e a gran cidade que si 
pode chegar a ser, isto ten 
consecuencias. Esperamos de 
verdade que se emenden e 
corríxanse. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Bo. 
 
Señora Cid, a pesar de excederse 
en dous minutos o tempo da súa 
intervención, non lle deu tempo a 
contestar sobre Santa Lucía. 
 
En todo caso, … 
 
Ás vinte e unha horas e vinte e 
seis minutos entra no Salón de 
Sesións o señor Fernández 
Prado. 
 
…tamén sorpréndeme que teña 
vostede o atrevemento de falar 
sobre o Museo do Automóbil. 
Consulte vostede o último 
expediente  sobre a exposición de 
Motor na Historia, explíquenos, 
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según os datos que aparecen alí. 
 
 
Os porcentaxes de execución do 
orzamento son públicos, non son, 
digamos, un factor dado a 
especulación. Vostede no ano 
2014, de principio a final, baixo a 
súa responsabilidade, cunha taxa 
de paro na Coruña de 0,84%, 
executou un 48%. O ano pasado, 
en seis meses, nós executamos un 
60%, 12 puntos porcentuais máis. 
 
Teña en conta, tamén, que o que 
ofrecen os datos da EPA, 
evidentemente, non parece que 
sexan positivos. É que desde o 
primer trimestre de este ano, dun 
15,8%, o primeiro trimestre do 
ano anterior, 17,5 e hai unha 
baixada, un 9,7%, nos datos de 
paro. Non podemos estar 
satisfeitos, evidentemente non. O 
que di tamén os datos da EPA é 
que se incorporaron na Coruña, á  
actividade laboral unhas 4.000 
persoas, das cales 1.700, foron 
para a poboación ocupada e 2.200, 
para desemprego. Que é o que 
indica isto? Que na nosa cidade, 
por suposto, se crea emprego, 
ainda que non ao mesmo ritmo 
que se demanda. Esta realidade da 
Coruña como xeradora de 
emprego aparece constatada en 
datos reais, como son as altas en 
seguridade social que non son, nin 
unha enquisa, nin a xente que pola 
súa vontade se apunta ou 

segundo os datos que aparecen 
alí. 
 
Os porcentaxes de execución do 
orzamento son públicos, non son, 
digamos, un factor dado a 
especulación. Vostede no ano 
2014, de principio a final, baixo a 
súa responsabilidade, cunha taxa 
de paro na Coruña de 0,84%, 
executou un 48%. O ano pasado, 
en seis meses, nós executamos un 
60%, 12 puntos porcentuais máis. 
 
Teña en conta, tamén, que o que 
ofrecen os datos da EPA, 
evidentemente, non parece que 
sexan positivos. É que desde o 
primeiro trimestre deste ano, dun 
15,8% o primeiro trimestre do 
ano anterior, 17,5 e hai unha 
baixada un 9,7% nos datos de 
paro. Non podemos estar 
satisfeitos, evidentemente non. O 
que di tamén os datos da EPA é 
que se incorporaron na Coruña, á  
actividade laboral unhas 4.000 
persoas, das cales 1.700, foron 
para a poboación ocupada e 
2.200, para desemprego. Que é o 
que indica isto? Que na nosa 
cidade, por suposto, créase 
emprego, ainda que non ao 
mesmo ritmo que se demanda. 
Esta realidade da Coruña como 
xeradora de emprego aparece 
constatada en datos reais, como 
son as altas en seguridade social 
que non son, nin unha enquisa, 
nin a xente que pola súa vontade 
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desapuntase nas oficinas do 
SEPE.  
 
O que indican os datos do (…), é 
que na Coruña houbo 2.600 altas, 
desde xuño até este ano. Desde 
xuño do ano pasado ata o primeiro 
trimestre deste ano.  
 
A siguiente cidade que ten máis 
altas é Vigo e anda polas 600. 
Entón, en realidade os datos non 
invitan a ser, nin moitos menos 
optimistas, pero tampouco dan 
lugar a análises catrastrofistas, 
como a que vostede acaba de 
facer. 
 
E o que lle digo é, que do que 
podo estar seguro é de que este 
Goberno si vai invertir en 
emprego, o que vostede non fixo. 
12 puntos porcentuais máis en 
execución do Orzamento en só 6 
meses. Un Plan de Emprego que 
está posto sobre a mesa que, 
cando menos, ofrece negro sobre 
blanco, cales son as líneas  
estratéxicas deste Goberno en 
materia de emprego, que vostede 
en 4 anos non tivo tempo ou, tal 
vez, intención ou, tal vez, vontade 
de levar a cabo, porque en 
realidade, tampouco chegou nunca 
a explicar cales eran as súas líneas 
estratéxicas na cuestión de 
emprego. É algo que, por suposto, 
non espero que faga, de agora en 
adiante, porque eu creo que 
verdadeiramente, vostede está no 

apúntase ou desapuntase nas 
oficinas do SEPE. 
 
O que indican os datos do (…), é 
que na Coruña houbo 2.600 altas, 
desde xuño até este ano. Desde 
xuño do ano pasado ata o 
primeiro trimestre deste ano.  
 
A seguinte cidade que ten máis 
altas é Vigo e anda polas 600. 
Entón, en realidade os datos non 
convidan a ser, nin moitos menos 
optimistas, pero tampouco dan 
lugar a análises catrastrofistas, 
como a que vostede acaba de 
facer. 
 
E o que lle digo é, que do que 
podo estar seguro é de que este 
Goberno si vai investir en 
emprego, o que vostede non fixo. 
12 puntos porcentuais máis en 
execución do Orzamento en só 6 
meses. Un Plan de Emprego que 
está posto sobre a mesa que, 
cando menos, ofrece negro sobre 
branco, cales son as liñas  
estratéxicas deste Goberno en 
materia de emprego, que vostede 
en 4 anos non tivo tempo ou, 
talvez, intención ou,  talvez, 
vontade de levar a cabo, porque 
en realidade, tampouco chegou 
nunca a explicar cales eran as 
súas liñas estratéxicas na cuestión 
de emprego. É algo que, por 
suposto, non espero que faga, de 
agora en adiante, porque eu creo 
que verdadeiramente, vostede está 



 
 
 
 
 
 
 

- 298 - 
 

 
 

lugar que lle corresponde, que é 
para lucir desde a oposición o que, 
sen dúbida, é un verbo interesante,  
muy mal acompañado polos 
feitos. 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Popular 
relativa á ORA. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre 
la ORA. 
 
 Señora Freire Vázquez 
 
Sí. 
 
Buenas tardes. 
 
¿Tiene previsto Xulio Ferreiro 
modificar la Ordenanza de la 
ORA, para que los ciudadanos 
puedan anular las denuncias 
abonando una tarifa, sin pagar las 
multas correspondientes, como 
existe en otras ciudades? 
 
Señor Díaz Grandio 
 
Si. 
 
Efectivamente, este Goberno 
Municipal ten previsto modificar a 
Ordenanza da ORA para facilitar 
a anulación de denuncias aos seus 
usuarios. 
 
Señora Freire Vázquez 
 

no lugar que lle corresponde, que 
é para lucir desde a oposición o 
que, sen dúbida, é un verbo 
interesante,  moi mal 
acompañado polos feitos. 
 
Presidencia 
 
Pregunta do Partido Popular 
relativa á ORA. 
 
Segunda.- Pregunta oral sobre a 
ORA. 
 
 Señora Freire Vázquez 
 
Si. 
 
Boas tardes. 
 
Ten previsto Xulio Ferreiro 
modificar a Ordenanza da ORA, 
para que os cidadáns poidan 
anular as denuncias abonando 
unha tarifa, sen pagar as multas 
correspondentes, como existe 
noutras cidades? 
 
Señor Díaz Grandio 
 
Si. 
 
Efectivamente, este Goberno 
Municipal ten previsto modificar 
a Ordenanza da ORA para 
facilitar a anulación de denuncias 
aos seus usuarios. 
 
Señora Freire Vázquez 
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Bueno. 
 
Pues, tiempo tuvo de traer a este 
Pleno, señor Díaz Grandío, la 
modificación de la Ordenanza de 
la ORA, ya no digo antes, pero sí, 
incluso, en paralelo a la puesta en 
servicio de la nueva concesión. 
Sin embargo,  los ciudadanos 
siguen esperando a que ustedes se 
pongan a trabajar. Diez meses de 
palabrería, de anuncios, pero de 
trabajo efectivo cero. 
 
Estuvieron estudiando cuatro 
meses si cumplían o no su 
promesa de municipalización. 
Después de dar mil vueltas caen 
de la burra y tiene que decir que 
su promesa electoral pondría en 
grave riesgo las arcas 
municipales. Su tiempo de estudio 
nos supuso a todos los coruñeses, 
1.000.000 de euros, tirados a la 
basura en prórrogas, un contrato 
deficitario del año 2005 y del que 
por fin nos habíamos librado,  
gracias a su trabajo, claro.  
 
Y después, ¿qué? Pues, 
lamentablemente, no se 
desmarcan de su hoja de ruta.  Su 
incapacidad para gestionar y 
tomar decisiones que benefician a 
los ciudadanos es ya crónica. 
Véase su gestión de La Marina. 
Caos, improvisación y por la 
respuesta que le ha dado aquí a la 
concejala, compañera del Partido 
Socialista, Yoya Neira, pues, 

Bo. 
 
Pois, tempo tivo de traer a este 
Pleno, señor Díaz Grandío, a 
modificación da Ordenanza da 
ORA, xa non digo antes, pero si, 
mesmo, en paralelo á posta en 
servizo da nova concesión. Con 
todo, os cidadáns seguen 
esperando a que vostedes se 
poñan a traballar. Dez meses de 
palabrería, de anuncios, pero de 
traballo efectivo cero. 
 
Estiveron a estudar catro meses 
se cumprían ou non a súa 
promesa de municipalización. 
Despois de dar mil voltas caen da 
burra e ten que dicir que a súa 
promesa electoral poñería en 
grave risco as arcas municipais. 
O seu tempo de estudo supúxonos 
a todos os coruñeses, 1.000.000 
de euros, tirados ao lixo en 
prórrogas, un contrato deficitario 
do ano 2005 e do que por fin nos 
libramos,  grazas ao seu traballo, 
claro.  
 
E despois, que? Pois, 
lamentablemente, non se 
desmarcan da súa folla de ruta.  A 
súa incapacidade para xestionar e 
tomar decisións que benefician 
aos cidadáns é xa crónica. Véxase 
a súa xestión da Mariña. Caos, 
improvisación e pola resposta que 
lle deu aquí á concelleira, 
compañeira do Partido Socialista, 
Yoya Neira, pois, vemos que o 
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vemos que el caos, improvisación 
va a seguir. Vaya a la calle, vaya a 
la rúa, revise la relación de 
medidas que le planteamos el otro 
día en la Comisión de Movilidad 
y, por favor, haga algo.  
 
En lo que se refiere a la ORA, se 
implanta el pago por móvil, 
porque no dependía de que 
ustedes tuviesen que mover un 
dedo. Pero cuando algo depende 
de que ustedes trabajen, los 
asuntos se paralizan. 
 
Nota de prensa del Gobierno de 
Xulio Ferreiro, octubre de 2015, 
palabras del Concejal de 
Movilidad, “O que si faremos será 
redactar a Ordenanza en vigor 
deste servizo dacordo aos novos 
criterios de concesión”. ¿Dónde 
está señor Díaz Grandío? Desde 
octubre han pasado 8 meses, pero 
lo peor de todo es su mala fe. No 
sólo no informan a los 
ciudadanos, sino que mienten, 
engañan, por acción y por 
omisión. Se cambia el sistema de 
denuncia y control. El gobierno de 
Xulio Ferreiro  callado.  
 
Publica listados en el BOP de los 
controladores de la ORA que se 
encargan, a partir de ahora, de 
denunciar las infracciones, sin 
mediación alguna de la Policía 
Local. El gobierno de Xulio 
Ferreiro, callado. 
 

caos, improvisación vai seguir. 
Vaia á rúa, vaia á rúa, revise a 
relación de medidas que lle 
expomos o outro día na Comisión 
de Mobilidade e, por favor, faga 
algo. 
 
No que se refire á ORA, 
implántase o pago por móvil, 
porque non dependía de que 
vostedes tivesen que mover un 
dedo. Pero cando algo depende 
de que vostedes traballen, os 
asuntos paralízanse. 
 
Nota de prensa do Goberno de 
Xulio Ferreiro, outubro de 2015, 
palabras do concelleiro de 
Mobilidade, “O que si faremos 
será redactar a Ordenanza en 
vigor deste servizo dacordo aos 
novos criterios de concesión”. 
Onde está señor Díaz Grandío? 
Desde outubro pasaron 8 meses, 
pero o peor de todo é a súa mala 
fe. Non só non informan aos 
cidadáns, senón que menten, 
enganan, por acción e por 
omisión. Cámbiase o sistema de 
denuncia e control. O goberno de 
Xulio  Ferreiro calado.  
 
Publica listaxes no BOP dos 
controladores da ORA que se 
encargan, a partir de agora, de 
denunciar as infraccións, sen 
mediación algunha da Policía 
Local. O goberno de Xulio 
Ferreiro, calado. 
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Eliminan el aviso de denuncia que 
dejaban en el parabrisas. El 
gobierno de Xulio Ferreiro, 
callado. 
 
Sacan a la calle el multa-móvil. 
Ahí sí que dicen, en período de 
pruebas. Nota  de prensa del 24 de 
febrero. Acaba el período de 
pruebas. El gobierno de Xulio 
Ferreiro, callado. 
 
Anuncian, hace 8 meses, el 
cambio de la Ordenanza para 
implantar mejoras planificadas en 
la nueva concesión. No hacen 
nada. El gobierno de Xulio 
Ferreiro callado. 
 
Consecuencias de todo esto, 
bueno, pues, un ejemplo. 
Veinticuatro multas en dos tandas 
a un ciudadano, 1.440 euros, en 
remesas juntas para que el 
Concello ahorre papel. El 
ciudadano no les importa. El 
gobierno de Xulio Ferreiro calla y 
el ciudadano panda. Atónito, 
indefenso, porque ustedes no han 
sido capaces de informar y 
explicar los cambios que no 
introdujeron en el sistema de 
Servicio de la ORA.  
 
Y para más inri, no son capaces de 
poner en marcha las mejoras, 
como la anulación de denuncia 
que les beneficia, que les 
anunciaron en su día y que existe 
en todas las ciudades.  

Eliminan o aviso de denuncia que 
deixaban no parabrisas. O 
goberno de Xulio Ferreiro, 
calado. 
 
Sacan á rúa o multa-móbil. Aí si 
que din, en período de probas. 
Nota  de prensa do 24 de febrero. 
Acaba o período de probas. O 
goberno de Xulio Ferreiro, 
calado. 
 
Anuncian, hai 8 meses, o cambio 
da Ordenanza para implantar 
melloras planificadas na nova 
concesión. Non fan nada. O 
goberno de Xulio Ferreiro 
calado. 
 
Consecuencias de todo isto, bo, 
pois, un exemplo. Vinte e catro 
multas en dúas quendas a un 
cidadán, 1.440 euros, en remesas 
xuntas para que o Concello aforre 
papel. O cidadán non lles 
importa. O goberno de Xulio 
Ferreiro cala e o cidadán panda. 
Atónito, indefenso, porque 
vostedes non foron capaces de 
informar e explicar os cambios 
que non introduciron no sistema 
de Servizo da ORA.  
 
 
E para máis inri, non son capaces 
de poñer en marcha as melloras, 
como a anulación de denuncia 
que lles beneficia, que lles 
anunciaron no seu día e que 
existe en todas as cidades.  
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Desde el minuto uno, las mejoras 
tenían que estar implantadas, pero 
nada, ustedes a lo suyo. Llevan 10 
meses sesteando y los ciudadanos 
esperando que ustedes trabajen 
algo. La  mala fe del Gobierno de 
Xulio Ferreiro es evidente. 
 
Presidencia 
 
Vaia remantando, señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Remato. 
 
Solo le mueve el afán 
recaudatorio. A la chita callando 
pretende recuperar el millón de 
euros que ha tirado a la basura, 
prorrogando el contrato, mientras 
estudiaba. 
 
Muy bien, Xulio Ferreiro, el 
ciudadano seguro que agradecerá 
su tiempo de estudio. 
 
Muchas gracias. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Señora Begoña Freire, creo que 
cómpre saber de donde vimos, 
para coñecer cara onde imos. O 
contrato da ORA é sen dúbida un 
dos contratos que máis deu que 
falar nos últimos anos na cidade 
da Coruña, ainda que, 
lamentablemente, non tanto pola 
normalidade da execución do 

Desde o minuto un, as melloras 
tiñan que estar implantadas, pero 
nada, vostedes ao seu. Levan 10 
meses sesteando e os cidadáns 
esperando que vostedes traballen 
algo. A  mala fe do Goberno de 
Xulio Ferreiro é evidente. 
 
Presidencia 
 
Vaia remantando, señora Freire. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
Remato. 
 
Só móvelle o afán recadatorio. Ás 
caladas pretende recuperar o 
millón de euros que tirou ao lixo, 
prorrogando o contrato, mentres 
estudaba. 
 
 
Moi ben, Xulio Ferreiro, o 
cidadán seguro que agradecerá o 
seu tempo de estudo. 
 
Moitas grazas. 
 
Señor Díaz Grandío 
 
Señora Begoña Freire, creo que 
cómpre saber de onde vimos, para 
coñecer cara onde imos. O 
contrato da ORA é sen dúbida uns 
dos contratos que máis deu que 
falar nos últimos anos na cidade 
da Coruña, ainda que, 
lamentablemente, non tanto pola 
normalidade da execución do 
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contrato, senón pola imaxe que 
verteu sobre a nosa cidade. 
 
Falemos de xestión do contrato, 
falemos de máis de 3.000.000 de 
euros de déficit en 8 anos. 
Falemos de convertir a toda a 
cidade, a toda a cidadanía da 
Coruña a pagadores da ORA. 
Lémbre que, non hai moito tempo, 
o déficit do contrato o asumíamos 
todos, coas arcas do Concello, 
socializando así unha débeda, para  
que o pague alguén que, nin 
sequera tivera coche ou para 
ninguén que, nin sequera aparcase 
dentro da zona azul. É dicir a 
ORA págamola todos, non hai 
tanto. 
 
Falemos de operacións xudiciais, 
difícilmente borrables da memoria 
da cidade. Operacións que 
vencellaban á empresa 
concesionaria con gobernos 
municipais anteriores. Vencellos 
de dibuxos animados convertidos 
á realidade. Vencellos que 
puxeron á cidade no mapa da 
corrupción do Estado.  
 
Falemos de Pikachus e de voces, 
dez membros dun Goberno 
Municipal que, nin sequera se 
recoñece así mesmo. Falemos. E, 
como dixen ao inicio, de que é 
preciso poñer enriba de donde 
vimos, para saber cara a donde 
imos. 
 

contrato, senón pola imaxe que 
verteu sobre a nosa cidade. 
 
Falemos de xestión do contrato, 
falemos de máis de 3.000.000 de 
euros de déficit en 8 anos. 
Falemos de converter a toda a 
cidade, a toda a cidadanía da 
Coruña a pagadores da ORA. 
Lémbre que, non hai moito tempo, 
o déficit do contrato o asumiamos 
todos, coas arcas do Concello, 
socializando así unha débeda,  
para que o pague alguén que, nin 
sequera tivera coche ou para 
ninguén que, nin sequera 
aparcase dentro da zona azul. É 
dicir a ORA págamola todos, non 
hai tanto. 
 
Falemos de operacións xudiciais, 
dificilmente borrables da 
memoria da cidade. Operacións 
que vencellaban á empresa 
concesionaria con gobernos 
municipais anteriores. Vencellos 
de dibuxos animados convertidos 
á realidade. Vencellos que 
puxeron á cidade no mapa da 
corrupción do Estado.  
 
Falemos de Pikachus e de voces, 
dez membros dun Goberno 
Municipal que, nin sequera se 
recoñece así mesmo. Falemos. E, 
como dixen ao inicio, de que é 
preciso poñer enriba de onde 
vimos para saber cara onde imos. 
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Falemos do Grupo Municipal 
Popular, que de repente se 
converte nunha (…), dun grupo 
antisistema, poñendose de parte 
da irresponsabilidade dos casos 
extremos e dándolles voz, non 
tanto daqueles que se poden 
chegar a chamar, a despistes.  
 
Prefirirán, logo, unha 
socialización de débedas entre 
todos os contribuintes, como así 
veu funcionando o contrato 
durante moitos anos  e, así durante 
a vosa xestión, do que no fixestes. 
 
 
Dito isto, reconfirmamos o 
camiño de facilitar aos usuarios 
do servizo da ORA,  anulación  da 
denuncia. Eu creo que 
chegaremos ao próximo Pleno, así 
como, á idea de tocar a propia 
Ordenanza, para optimizar a 
ocupación das prazas de 
aparcamento de residentes, 
mediante modificación desa 
propia Ordenanza, así como 
reconfirmo tamén, a necesidade 
de recuperar a normalidade na 
execución dun contrato no que 
traballamos, para falar polo que é 
non  polo que dá. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 

Falemos do Grupo Municipal 
Popular, que de súpeto se 
converte nunha (…), dun grupo 
antisistema, poñendose de parte 
da irresponsabilidade dos casos 
extremos e dándolles voz, non 
tanto daqueles que se poden 
chegar a chamar, a descoidos.  
 
Prefirirán, logo, unha 
socialización de débedas entre 
todos os contribuintes, como así 
veu funcionando o contrato 
durante moitos anos e, así 
durante a vosa xestión do que non 
fixestes. 
 
Dito isto, reconfirmamos o 
camiño de facilitar aos usuarios 
do servizo da ORA,  anulación  da 
denuncia. Eu creo que 
chegaremos ao próximo Pleno, 
así como, á idea de tocar a propia 
Ordenanza, para optimizar a 
ocupación das prazas de 
aparcamento de residentes, 
mediante modificación desa 
propia Ordenanza, así como 
reconfirmo tamén, a necesidade 
de recuperar a normalidade na 
execución dun contrato no que 
traballamos, para falar polo que é 
non  polo que dá. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
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Pregunta do Partido Popular 
relativa a  Asociacións. 
 
Tercera.- Pregunta oral sobre 
Asociaciones. 
 
Señora Gallego Neira 
 
¿Qué criterio sigue Xulio Ferreiro 
para responder a  las solicitudes, 
cartas y peticiones que le envía 
asociaciones y colectivos de la 
ciudad? 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. 
 
Pois, do mesmo xeito que temos o 
criterio de votar a urxencia de 
todas as mocións. Este Goberno 
Municipal, traballa co criterio de 
resposta para todas as solicitudes, 
cartas e peticións de xuntanza de 
asociacións e colectivos desta 
cidade. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Pues, muy bien. 
 
Bueno. Antes de nada quería 
decirle al señor Grandío que el 
contrato de la ORA  es de 2005, 
que tampoco se terminó. Ustedes 
que tanto criticaban esa 
licitación…, lo licitamos con 
tiempo para poder adjudicar. 
Ustedes son los que incumplieron 
y, desde luego,  ese discurso que 

Pregunta do Partido Popular 
relativa a Asociacións..   
 
Terceira.- Pregunta oral sobre 
Asociacións. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Que criterio segue Xulio Ferreiro 
para responder  ás solicitudes, 
cartas e peticións que lle envía 
asociacións e colectivos da 
cidade? 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. 
 
Pois, do mesmo xeito que temos o 
criterio de votar a urxencia de 
todas as mocións. Este Goberno 
Municipal, traballa co criterio de 
resposta para todas as 
solicitudes, cartas e peticións de 
xuntanza de asociacións e 
colectivos desta cidade. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Pois, moi ben. 
 
Bo. Antes de nada quería dicirlle 
ao señor Grandío que o contrato 
da ORA  é de 2005, que tampouco 
se terminou. Vostedes que tanto 
criticaban esa licitación…, 
licitámolo con tempo para poder 
adxudicar. Vostedes son os que 
incumpriron e, desde logo,  ese 
discurso que vostede fixo, non é o 
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usted hizo, no es su estilo. Eso no 
lo escribió usted. Mire en 
Participación Ciudadana, 
probablemente no. Alguien le 
dictó algo. 
 
Participación ciudadana es atender 
a los ciudadanos y a las 
asociaciones; es abrirles la puerta 
de María Pita.  
 
Señor Ferreiro, solo les abrió la 
puerta el día que recibió el bastón 
de mando y en el pincho de 
Navidad, invitando a una sidra y a 
un bizcocho, que costó 3.000 
euros. 
 
Atender a los ciudadanos es, que 
cuando piden una cita con el 
Alcalde o los Concejales, estos los 
reciban. Hay gente que lleva 11 
meses esperando a que se dignen.  
 
Es responder a sus peticiones. 
Ustedes no lo hacen. Es atenderles 
en persona y escuchar sus 
problemas, para intentar 
resolverlos.  
 
Lo que no es atender a los 
ciudadanos, a las asociaciones y 
colectivos es estar más tiempo de 
viaje, haciéndose fotos con 
dirigentes rebeldes, que 
escuchando a sus propios 
ciudadanos y gestionando sus 
problemas.  
 
Atender a los ciudadanos, a las 

seu estilo. Iso non o escribiu 
vostede. Mire en Participación 
Cidadá, probablemente non. 
Alguén lle ditou algo. 
 
 
Participación cidadá é atender 
aos cidadáns e ás asociación; é 
abrirlles a porta de María Pita.  
 
 
Señor Ferreiro, só abriulles a 
porta o día que recibiu o bastón 
de mando e no pincho de Nadal, 
convidando a unha sidra e a un 
biscoito, que custou 3.000 euros. 
 
 
Atender aos cidadáns é, que 
cando piden unha cita co alcalde 
ou os concelleiros, estes 
recíbanos. Hai xente que leva 11 
meses esperando a que se dignen.  
 
É responder as súas peticións. 
Vostedes non o fan. É atenderlles 
en persoa e escoitar os seus 
problemas, para tentar resolvelos.  
 
 
O que non é atender aos 
cidadáns, ás asociacións e 
colectivos é estar máis tempo de 
viaxe, facéndose fotos con 
dirixentes rebeldes, que 
escoitando aos seus propios 
cidadáns e xestionando os seus 
problemas.  
 
Atender aos cidadáns, ás 
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asociaciones, a los colectivos, 
tienen que comenzar por no ser 
sectarios con sus representantes de 
Corporación Municipal, porque 
hay que gobernar para quienes les 
han votado, pero también para 
quien no. Y eso no lo han 
aprendido, como hemos visto este 
fin de semana con la Función del 
Voto. 
 
Numerosos ciudadanos y 
asociaciones nos han manifestado 
que no reciben respuesta  a sus 
peticiones o a sus solicitudes, 
muchas de ellas, del sector social 
que atiende a personas enfermas y 
a quienes más lo necesitan. 
Muchas, señora Claudia Delso. 
 
Cuando piden una cita con el 
Alcalde es, porque quieren 
contarles sus problemas, pero su 
Alcalde no los recibe, porque 
generalmente está de viaje. 
 
Y qué les voy a decir de la 
asociación Meigas de San Juan, 
que presentaron una solicitud por 
registro, el 1 de abril y sólo les 
han contestado este jueves pasado, 
cuando vieron que pedían 
intervenir en el escaño ciudadano. 
 
Y, para eso, su respuesta, señor 
Sande, está sin firmar y enviada 
desde un correo genérico de la 
Concejalía. Por supuesto, les 
deniegan casi todo lo que piden, 
incumpliendo una moción 

asociación, aos colectivos, teñen 
que comezar por non ser sectarios 
cos seus representantes de 
Corporación Municipal, porque 
hai que gobernar para quen lles 
vote, pero tamén para quen non. 
E iso non o aprenderon, como 
vimos este fin de semana coa 
Función do Voto. 
 
 
Numerosos cidadáns e 
asociacións manifestáronnos que 
non reciben resposta  ás súas 
peticións ou ás súas solicitudes, 
moitas delas, do sector social que 
atende a persoas enfermas e a 
quen máis o necesitan. Moitas, 
señora Claudia Delso. 
 
Cando piden unha cita co alcalde 
é, porque queren contarlles os 
seus problemas, pero o seu 
alcalde non os recibe, porque 
xeralmente está de viaxe. 
 
E que lles vou dicir da asociación 
Meigas de San Juan, que 
presentaron unha solicitude por 
rexistro, o 1 de abril e só lles 
contestaron este xoves pasado, 
cando viron que pedían intervir 
no escano cidadán. 
 
E, para iso, a súa resposta, señor 
Sande, está sen asinar e enviada 
desde un correo xenérico da 
Concellería. Por suposto, 
denéganlles case todo o que 
piden, incumprindo unha moción 
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aprobada en este Pleno, al 
respecto. 
 
Atender a los ciudadanos, a las 
asociaciones, a los colectivos es 
pisar los barrios, para ver, en vivo 
y en directo, sus necesidades y no, 
ir una vez al mes a montar un 
“Dillo ti” y no volver hasta el año 
siguiente, porque además, han 
convertido o “Dillo ti” en un mitin 
de la Marea pagado con el dinero 
de todos los coruñeses. Han 
traspasado esa delgada  línea roja 
que separa el uso partidista de un 
acto municipal. 
 
Si quieren seguir con el “Dillo ti”, 
lo replanteamos y participamos 
todos los Grupos y, desde luego, 
para eso se ha creado una 
Comisión. Ya han gastado más de 
50.000 euros, nos lo han 
contestado, además, por escrito 
hoy, en  cuatro sesiones y aún, no 
hemos localizado todas las 
facturas. Vamos a ver cuáles son 
las siguientes. Ustedes siguen 
negando ese coste, a pesar de que 
se les enseña las facturas. Lo tiene 
que contestar por escrito, desde 
sus Servicios. 
 
Y quiero terminar desmintiendo 
sus afirmaciones acerca de que no 
había orden en los locales 
municipales. Le hemos dejado, 
señora Delso, lo tiene su 
Concejalía y yo lo tengo aquí, por 
si lo perdieron, una relación con 

aprobada neste Pleno, respecto 
diso. 
 
Atender aos cidadáns, ás 
asociacións, aos colectivos é 
pisar os barrios, para ver, en vivo 
e en directo, as súas necesidades 
e non, ir unha vez ao mes para 
montar un “Dillo ti” e non volver 
ata o ano seguinte, porque 
ademáis, converteron o “Dillo ti” 
nun mitin da Marea pagado co 
diñeiro de todos os coruñeses. 
Traspasaron esa delgada  línea 
vermella que separa o uso 
partidista dun acto municipal. 
 
Se queren seguir co “Dillo ti”, 
reformulámolo e participamos 
todos os Grupos e, desde logo, 
para iso creouse unha Comisión. 
Xa gastaron máis de 50.000 
euros, contestáronnolo, ademáis, 
por escrito hoxe, en catro  sesións 
e aínda, non localizamos todas as 
facturas. Imos ver cales son as 
seguintes. Vostedes seguen 
negando ese custo, a pesar de que 
se lles ensina as facturas. Teno 
que contestar por escrito, desde 
os seus Servizos. 
 
 
E quero terminar desmentindo as 
súas afirmacións acerca de que 
non había orde nos locais 
municipais. Deixámoslle, señora 
Delso, teno a súa Concellería e eu 
téñoo aquí, por se o perderon, 
unha relación cos locais, 
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los locales, especificando a qué 
entidades se les ha cedido su uso; 
un contrato adjudicado para ver el 
estado de los locales y las posibles 
reparaciones. 
 
Presidencia 
 
Vai rematando, señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Todos los locales que ha cedido el 
Partido Popular han sido a 
entidades, sin ánimo de lucro, y 
con un contrato firmado, por 
escrito. Todos. Esperemos que 
siga el último camino. Por cierto, 
le quería decir a la señora 
Longueira que, en cuanto al 
Centro García Sabell, no lo ha 
desmantelado el Partido Popular, 
estaba desmantelado, estaba en 
unas condiciones en las que hubo 
que sacar a las asociaciones que 
allí estaban,  con la idea de,…se 
les buscó una solución 
provisional,… arreglarles su 
problema. 
 
Gracias. 
 
Señora Delso  Carreira 
 
Señora Gallego, parece que 
vivimos noutra cidade, en cidades 
diferentes, de verdade. 
 
Vamos a ver, respecto ás 
solicitudes de reunión, é o que 

especificando a que entidades 
cedéuselles o seu uso; un contrato 
adxudicado para ver o estado dos 
locais e as posibles reparacións. 
 
 
Presidencia 
 
Vai rematando, señora Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Todos os locais que cedeu o 
Partido Popular foron  a 
entidades, sen ánimo de lucro, e 
cun contrato asinado, por escrito. 
Todos. Esperemos que siga o 
último camiño. Por certo, 
queríalle dicir á señora 
Longueira que, en canto ao 
Centro García Sabell, non o 
desmantelou o Partido Popular, 
estaba desmantelado, estaba 
nunhas condicións nas que houbo 
que sacar ás asociacións que alí 
estaban,  coa idea de,… 
buscóuselles unha solución 
provisional… arranxarlles o seu 
problema. 
 
Grazas. 
 
Señora Delso  Carreira 
 
Señora Gallego, parece que 
vivimos noutra cidade, en cidades 
diferentes, de verdade. 
 
Imos ver, respecto ás solicitudes 
de reunión, é o que dicía antes 
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decía antes este goberno. Ten que  
traballar con criterio de responder 
a todas as solicitudes e a 
solicitudes de reunión realizanse  
por escrito, tanto no Concello, 
como as diferentes  concellerías. 
Unha vez recibidas as solicitudes, 
esta consensúa coas áreas 
implicadas e se deriva, se é o 
caso, ao asunto, a quen 
corresponda.  
 
No caso de solicitudes recibidas 
directamente nas concellerías, 
estas deciden se se trata dun 
asunto a abordar, tendo unha soa, 
ou varias áreas de goberno.  A 
partir dese momento, pásase a 
recoller toda a información 
relativa ao asunto e procedese a 
conceder a cita, sempre, dentro 
das posibilidades da axenda xeral 
de concelleiras e concelleiros. 
Como ven un procedemento 
concreto e simple.  
 
Como saben este goberno está 
traballando diferentes 
procedementos de xestión, en 
diferentes asuntos que se 
desenvolvían de xeito arbitrario e 
aleatorio. O contrato que 
mencionan, de inventario dos 
locais, un contrato que nunca se 
chegou a executar, o saben, 
perfectamente. Como saben 
perfectamente, que nunca neste 
Concello houbo criterios 
obxectivos para a cesión dos 
espacios, senón, moitísimas 

este goberno. Ten que traballar 
con criterio de responder a todas 
as solicitudes e a solicitudes de 
reunión realizanse  por escrito, 
tanto no Concello, como as 
diferentes  concellerías. Unha vez 
recibidas as solicitudes, esta 
acorda coas áreas implicadas e 
derívase, se é o caso, ao asunto, a 
quen corresponda.  
 
 
No caso de solicitudes recibidas 
directamente nas concellerías, 
estas deciden tratar dun asunto a 
abordar, tendo unha soa, ou 
varias áreas de goberno.  A partir 
dese momento, pásase a recoller 
toda a información relativa ao 
asunto e procedese a conceder a 
cita, sempre, dentro das 
posibilidades da axenda xeral de 
concelleiras e concelleiros. Como 
ven un procedemento concreto e 
simple.  
 
Como saben este goberno está 
traballando diferentes 
procedementos de xestión, en 
diferentes asuntos que se 
desenvolvían de xeito arbitrario e 
aleatorio. O contrato que 
mencionan, de inventario dos 
locais, un contrato que nunca se 
chegou a executar, o saben, 
perfectamente. Como saben 
perfectamente, que nunca neste 
Concello houbo criterios 
obxectivos para a cesión dos 
espazos, senón, moitísimas 
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xestións verbais e cesións, 
completamente aleatorias. Por iso, 
nos atapamos sistemáticamente 
con entidades que levan 10 anos, 
10 anos, agardando por locais, 10 
anos, petando a portas que nunca 
se lle abriron. E este goberno fala 
con todo o mundo. Escoita 
historias de este tipo, historias de 
entidades y colectivos desta 
cidade, entidades sen ánimo de 
lucro, entidades sociais, entidades 
de todo tipo que levan anos, anos, 
pedindo un local e, por outro lado, 
nos atopamos con entidades que 
levan  30 anos con cesións de 
locais en precario e situacións 
completamente aleatorias, que non 
se basan en ningún tipo de criterio 
obxectivo, senón na completa 
arbitrariedade e aletoriedade. 
Respecto ao “Dillo ti”, unha vez 
máis, temos que volver a dar os 
números.  
 
 
Cada encuentro de “Dillo ti” custa 
entre 600 e 700 euros, dependente 
de si hai equipo ou non hay 
equipo de son. Se fixo, se creou 
unha imaxe gráfica, como se fai 
en calquer programa municipal, 
de calquer concello, de calquer 
parte do Estado, en donde non só 
se crea a imaxe gráfica, senón que 
se paga tamen, a produción desa 
imaxe  gráfica, a impresión deses 
carteis, a produción dos elementos 
dos totems que se usan nos “Dillo 
ti”. Pero tamén se paga, en ese 

xestións verbais e cesións, 
completamente aleatorias. Por 
iso, nos atapamos 
sistematicamente con entidades 
que levan 10 anos, 10 anos, 
agardando por locais, 10 anos, 
petando a portas que nunca se lle 
abriron. E este goberno fala con 
todo o mundo. Escoita historias 
deste tipo, historias de entidades e 
colectivos desta cidade, entidades 
sen ánimo de lucro, entidades 
sociais, entidades de todo tipo que 
levan anos, anos, pedindo un 
local e, por outro lado, nos 
atopamos con entidades que levan  
30 anos con cesións de locais en 
precario e situacións 
completamente aleatorias, que 
non se basan en nengún tipo de 
criterio obxectivo, senón na 
completa arbitrariedade e 
aletoriedade. Respecto ao “Dillo 
ti”, unha vez máis, temos que 
volver dar os números.  
 
Cada encontro de “Dillo ti” custa 
entre 600 e 700 euros, dependente 
de se hai equipo ou non hai 
equipo de son. Se fixo, se creou 
unha imaxe gráfica, como se fai 
en calquera programa municipal, 
de calquera concello, de calquera 
parte do Estado, onde non só 
créase a imaxe gráfica, senón que 
se paga tamen, a produción desa 
imaxe  gráfica, a impresión deses 
carteis, a produción dos 
elementos dos totems que se usan 
nos “Dillo ti”. Pero tamén 
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medio contrato, se paga a 
mediación, é dicir, esa 
accesibilidade de participación e, 
comprenderán que iso é unha 
inversión, se crea unha imaxe que, 
xa nos sirve para toda a vida, igual 
que se fixeron unhas portas, para a 
porta aberta, que tamén nos sirve 
para toda a vida, para sempre que 
o queramos utilizar. Iso é 
inversión e invertir na difusión, no 
dereito a información da 
Cidadanía e, por outro lado, se fan 
insercións en medios, como temos 
explicado, nun contrato asinado 
por vostedes, precisamente que 
ten unha duración de dous anos, 
prorrogables a outros dous. É que 
todos os servizos do Concello, 
tiran dese contrato, para facer 
insercións en medios que, de novo 
é facer… 
 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si, xa remato. É facer difusión 
dun programa que, precisamente,  
trata de que a cidadanía participe e 
achegue todas esas demandas e 
todas esas problemáticas, pois, 
como ben sabiamos cando 
entramos  aquí, non viña 
acontecendo e, cando falamos de 
abrir portas e falamos de pechar a 
rúa tamén e, non só de pisar os 

págase, nese medio contrato, 
págase a mediación, é dicir, esa 
accesibilidade de participación e, 
comprenderán que iso é un 
investimento, créase unha imaxe 
que, xa nos serve para toda a 
vida, igual que se fixeron unhas 
portas, para a porta aberta, que 
tamén sérvenos para toda a vida, 
para sempre que o queiramos 
utilizar. Iso é investimento e 
investir na difusión, no dereito a 
información da cidadanía e,  por 
outro lado, se fan insercións en 
medios, como temos explicado, 
nun contrato asinado por 
vostedes, precisamente que ten 
unha duración de dous anos, 
prorrogables a outros dous. É que 
todos os servizos do Concello, 
tiran dese contrato, para facer 
insercións en medios que, de novo 
é facer… 
 
Presidencia 
 
Vaia rematando, señora Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si, xa remato. É facer difusión 
dun programa que, precisamente,  
trata de que a cidadanía participe 
e achegue todas esas demandas e 
todas esas problemáticas, pois, 
como ben sabiamos cando 
entramos  aquí, non viña 
acontecendo e, cando falamos de 
abrir portas e falamos de pechar 
a rúa tamén e, non só de pisar os 
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barrrios cada catro anos a pedir o 
voto. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois moitas grazas. 
 
4º.- Preguntas escritas. 
 
Preguntas escritas  presentadas 
por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego-
Asembleas Abertas (BNG-AA) 
 
Primera.- Pregunta escrita 
sobre el estado actual da 
adjudicación de las obras de 
rehabilitación de estructura y 
cubierta del estadio de Riazor. 
 
- Cal é o motivo de que aínda non 
se executaran as obras de 
rehabilitación de estrutura e 
cuberta do estadio de Riazor 
cando o contrato de adxudicación 
foi asinado o 30 de marzo de 
2015, hai máis dun ano? 
 
- Cre xustificado o Goberno 
municipal que ainda non se teñan 
executado as obras, tendo en             
conta, como se desmostrou o 
pasado luns 11 de abril, o risco 
evidente que na actualidade existe 
para as seareiras e seareiros 
usuarios das instalacións do 
estadio de Riazor? 
 
-Que prazos concretos de 
execución manexa o Goberno 

barrrios cada catro anos a pedir 
o voto. 
 
Presidencia 
 
Moi ben. Pois moitas grazas. 
 
4º.-Preguntas escritas. 
 
Preguntas escritas presentadas 
polo Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego-Asembleas 
Abertas (BNG-AA) 
 
Primera.- Pregunta escrita sobre 
o estado actual da adxudicación 
das obras de rehabilitación de 
estructura e cuberta do estadio 
de Riazor. 
 
- Cal é o motivo de que aínda non 
se executaran as obras de 
rehabilitación de estrutura e 
cuberta do estadio de Riazor 
cando o contrato de adxudicación 
foi asinado o 30 de marzo de 
2015, hai máis dun ano? 
 
- Cre xustificado o Goberno 
municipal que ainda non se teñan 
executado as obras, tendo en             
conta, como se desmostrou o 
pasado luns 11 de abril, o risco 
evidente que na actualidade existe 
para as seareiras e seareiros 
usuarios das instalacións do 
estadio de Riazor? 
 
-Que prazos concretos de 
execución manexa o Goberno 
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municipal para levar a cabo as 
obras? 
 
-Estanse realizando ou 
realizáronse  desde a adxudicación 
da obra de rehabilitación, tarefas 
de mantemento das cubertas do 
estadio de Riazor? Se non se están 
realizando ou non se realizaron 
desde a adxudicación da obra de 
rehabilitación, podería o Goberno 
municipal explicar o por que? 
 
 
 
Segunda.- Pregunta escrita 
sobre  la finalización  de la 
concesión adjudicación del 
concurso público para el 
suministro, instalación, 
limpieza, conservación y 
reposición de papeleras y 
contenedores para la recogida 
de basura en el término 
municipal de A Coruña. 
 
- Tendo en conta  que o 16 de 
xaneiro de 2017 remata, de xeito 
improrrogábel a concesión (coa 
consideración eventual e 
transitoria recollida na cláusula 
administrativa  21.2 do prego), 
para cando ten pensado o Goberno 
municipal realizar o concurso para 
a nova licitación? 
 
-Ten intención o Goberno 
municipal de variar na nova 
licitación as condicións do servizo 
mediante outro sistema ou forma 

municipal para levar a cabo as 
obras? 
 
-Estanse realizando ou 
realizáronse desde a 
adxudicación da obra de 
rehabilitación, tarefas de 
mantemento das cubertas do 
estadio de Riazor? Se non se 
están realizando ou non se 
realizaron desde a adxudicación 
da obra de rehabilitación, 
podería o Goberno municipal 
explicar o por que? 
 
Segunda.- Pregunta escria sobre 
o remate da concesión 
adxudicación do concurso 
público para o subministro, 
instalación, limpieza, 
conservación y reposición de 
papeleiras e contedores para a 
recollida de lixo no termo 
municipal da Coruña. 
 
 
- Tendo en conta  que o 16 de 
xaneiro de 2017 remata, de xeito 
improrrogable a concesión (coa 
consideración eventual e 
transitoria recollida na cláusula 
administrativa  21.2 do prego), 
para cando ten pensado o 
Goberno municipal realizar o 
concurso para a nova licitación? 
 
-Ten intención o Goberno 
municipal de variar na nova 
licitación as condicións do servizo 
mediante outro sistema ou forma 
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de xestión e das consecuencias 
que podería ter para o actual cadro 
de persoal que presta este  
servizo? 
 
- O Executivo ten solicitado, ou 
realizado, ou ten ou tivo acceso a 
informes técnicos que 
recomenden calquera variación no 
sistema ou forma de xestión para 
o proceso da recollida de RSU que 
poidan dar lugar a que se varien as 
condicións dunha nova licitación 
para o subministro, instalación, 
limpeza, conservación e 
reposición de papeleiras e 
contedores para a recollida de lixo 
no termo municipal da Coruña? 
 
 
Tercera.-  Pregunta escrita 
sobre  la colocación de 
contenedores en dependencias 
municipales de la ONG 
“HUMANA-Fundación Pueblo 
para Pueblo. 
 
-Ten constancia o Goberno 
municipal da colocación deste 
contedor nas instalacións 
municipais do espazo de encontro 
veciñal xestionado polo Concello 
da Coruña na avenida Glasgow 5? 
 
 
-Ten constancia o Goberno 
Municipal da colocación doutros 
contedores na cidade no termo 
municipal da Coruña, estean ou 
non en dependencias de 

de xestión e das consecuencias 
que podería ter para o actual 
cadro de persoal que presta este  
servizo? 
 
- O Executivo ten solicitado, ou 
realizado, ou ten ou tivo acceso a 
informes técnicos que recomenden 
calquera variación no sistema ou 
forma de xestión para o proceso 
da recollida de RSU que poidan 
dar lugar a que se varien as 
condicións dunha nova licitación 
para o subministro, instalación, 
limpeza, conservación e 
reposición de papeleiras e 
contedores para a recollida de 
lixo no termo municipal da 
Coruña? 
 
Terceira.-Pregunta escrita sobre 
a colocación de contedores en 
dependencias municipais da 
ONG “HUMANA-Fundación 
Pueblo para Pueblo. 
 
 
-Ten constancia o Goberno 
municipal da colocación deste 
contedor nas instalacións 
municipais do espazo de encontro 
veciñal xestionado polo Concello 
da Coruña na avenida Glasgow 
5? 
 
-Ten constancia o Goberno 
Municipal da colocación doutros 
contedores na cidade no termo 
municipal da Coruña, estean ou 
non en dependencias de 
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propiedade municipal? 
- Desde cando está autorizada a 
colocación deste contedor de 
reciclaxe de roupa en 
dependencias de propiedade 
municipal? 
 
- Tendo en conta as vinculacións 
denunciadas por distintos medios 
informativos e por distintas 
páxinas web, na Europa, na 
España e na Galiza, entre a 
entidade ONG “HUMANA – 
Fundación Pueblo para Pueblo” e 
a seita Tvind, considera oportuna 
a colocación deste contedor 
nunhas dependencias de 
propiedade municipal? 
 
- O Goberno municipal vai seguir 
permitindo a colocación deste 
contedor nunhas dependencias de 
propiedade municipal? 
 
- O Goberno municipal vai 
solicitar a retirada, ou vai 
proceder á retirada, deste 
contedor? En que prazo?  
 
- De houber máis contedores 
xestionados pola ONG 
“HUMANA – Fundación Pueblo 
para Pueblo” no termo municipal 
da Coruña, estean ou non en 
dependencias de propiedade 
municipal, vai demandar a 
retirada, ou vai proceder á 
retirada, dos mesmos? 
 
Cuarta.-Pregunta escrita sobre  

propiedade municipal? 
- Desde cando está autorizada a 
colocación deste contedor de 
reciclaxe de roupa en 
dependencias de propiedade 
municipal? 
 
- Tendo en conta as vinculacións 
denunciadas por distintos medios 
informativos e por distintas 
páxinas web, na Europa, na 
España e na Galiza, entre a 
entidade ONG “HUMANA – 
Fundación Pueblo para Pueblo” 
e a seita Tvind, considera 
oportuna a colocación deste 
contedor nunhas dependencias de 
propiedade municipal? 
 
- O Goberno municipal vai seguir 
permitindo a colocación deste 
contedor nunhas dependencias de 
propiedade municipal? 
 
- O Goberno municipal vai 
solicitar a retirada, ou vai 
proceder á retirada, deste 
contedor? En que prazo?  
 
- De haber máis contedores 
xestionados pola ONG 
“HUMANA – Fundación Pueblo 
para Pueblo” no termo municipal 
da Coruña, estean ou non en 
dependencias de propiedade 
municipal, vai demandar a 
retirada, ou vai proceder á 
retirada, dos mesmos? 
 
Cuarta.-Pregunta escrita sobre 
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asistencia al III Encuentro de 
Educación en Arquitectura  
para la Infancia y Juventud. 
 
- Cal foi o motivo da asistencia a 
este encontro? 
 
-Unha vez visto o programa deste, 
que relación ten coas 
competencias da súa Concellaría? 
 
 
-Que conclusións sacou a 
concelleira da asistencia a este 
encontro? 
 
- Que aplicacións prácticas terán 
estas conclusións para a cidade? 
Se vai ter aplicacións prácticas, 
acompañouna algunha persoa do 
seu equipo de traballo e, en 
especial, algunha relacionada co 
traballo coa infancia e a 
mocidade? Que persoa/s? 
 
- Cal é a desagregación dos gastos 
de locomoción consecuencia desta 
viaxe? 
 
Quinta.-Pregunta escrita sobre  
no ceder a la Fundación Manuel 
María  el Teatro Rosalía de 
Castro para la celebración de 
las actividades del Día del Libro 
el 23 de abril. 
 
-Que actividade houbo o 23 de 
abril no teatro Rosalía de Castro 
que impediu ser cedido para a 
realización do acto organizado 

asistencia ao III Encontro de 
Educación en Arquitectura para 
a Infancia e Xuventude. 
 
- Cal foi o motivo da asistencia a 
este encontro? 
 
-Unha vez visto o programa deste, 
que relación ten coas 
competencias da súa 
Concellaría? 
 
-Que conclusións sacou a 
concelleira da asistencia a este 
encontro? 
 
- Que aplicacións prácticas terán 
estas conclusións para a cidade? 
Se vai ter aplicacións prácticas, 
acompañouna algunha persoa do 
seu equipo de traballo e, en 
especial, algunha relacionada co 
traballo coa infancia e a 
mocidade? Que persoa/s? 
 
-Cal é a desagregación dos gastos 
de locomoción consecuencia desta 
viaxe? 
 
Quinta.- Pregunte escrita sobre 
non ceder á Fundación Manuel 
María o Teatro Rosalía de Castro 
para a celebración das 
actividades do Día do Libro o 23 
de abril. 
 
-Que actividade houbo o 23 de 
abril no teatro Rosalía de Castro 
que impediu ser cedido para a 
realización do acto organizado 
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pola Fundación Manuel Manuel 
María e a A.C. Alexandre 
Bóveda? 
 
- É certo que desde o Concello se 
argumentou “á falta de persoal” 
para poder ceder o teatro Rosalía 
de Castro para a celebración da 
actividade? 
 
-Se é certo que non había 
suficiente persoal para atender as 
dependencias do teatro Rosalía de 
Castro para esta actividade, 
podería o Goberno municipal 
explicar as causas desta “falta de 
persoal”? 
 
-Como pode ser que se alegue 
“falta de persoal” no teatro 
Rosalía de Castro cando se teñen 
realizado recentemente 
actividades mesmo os domingos á 
mañá?  
 
-O Goberno municipal esgotou 
todas as alternativas posíbeis á 
esta “falta de persoal” para poder 
ceder o teatro Rosalía de Castro? 
Que alternativas barallaron antes 
de ofrecer outros locais? 
 
 
-Como ben sabe o Goberno 
municipal este ano o Día das 
Letras Galegas está dedicado á 
figura de Manuel María, que 
actividades se teñen previsto 
realizar ao longo do ano desde o 
Concello da Coruña o redor da 

pola Fundación Manuel Manuel 
María e a A.C. Alexandre 
Bóveda? 
 
- É certo que desde o Concello se 
argumentou “á falta de persoal” 
para poder ceder o teatro Rosalía 
de Castro para a celebración da 
actividade? 
 
-Se é certo que non había 
suficiente persoal para atender as 
dependencias do teatro Rosalía de 
Castro para esta actividade, 
podería o Goberno municipal 
explicar as causas desta “falta de 
persoal”? 
 
-Como pode ser que se alegue 
“falta de persoal” no teatro 
Rosalía de Castro cando se teñen 
realizado recentemente 
actividades mesmo os domingos á 
mañá?  
 
-O Goberno municipal esgotou 
todas as alternativas posíbeis á 
esta “falta de persoal” para 
poder ceder o teatro Rosalía de 
Castro? Que alternativas 
barallaron antes de ofrecer outros 
locais? 
 
-Como ben sabe o Goberno 
municipal este ano o Día das 
Letras Galegas está dedicado á 
figura de Manuel María, que 
actividades se teñen previsto 
realizar ao longo do ano desde o 
Concello da Coruña o redor da 
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figura de Manuel María? 
 
-Ten intención o Goberno 
municipal de popularizar, divulgar 
e trasladar á veciñanza da Coruña, 
a cidade que escolleu Manuel 
María para vivir e para morrer, a 
súa figura e súa obra? Con que 
actividades concretas? A través de 
que medios? Cando?   
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre  
la modificación del horario  de 
apertura de la Biblioteca de 
Estudios Locales. 
 
-Cal son os motivos da 
modificación do horario da 
Biblioteca de Estudos Locais? 
 
-Se o motivo son as baixas 
circunstanciais do persoal da 
Biblioteca, por que non se procede 
á súa contratación de xeito similar 
ao indicado nos exemplos 
anteriores? 
 
-Cando prevé restablecer o 
Goberno municipal o horario 
orixinal? Ou contempla o horario 
actual como definitivo? 
 
Séptima.- Pregunta escrita 
sobre la reordenación del tráfico 
en el entorno de los Cantones 
tras el cierre del tráfico en 
superficie en la zona de La 
Marina. 
 
-Ten o Goberno municipal 

figura de Manuel María? 
 
-Ten intención o Goberno 
municipal de popularizar, 
divulgar e trasladar á veciñanza 
da Coruña, a cidade que escolleu 
Manuel María para vivir e para 
morrer, a súa figura e súa obra? 
Con que actividades concretas? A 
través de que medios? Cando? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre a 
modifiación do horario de 
apertura da Biblioteca de 
Estudios Locais. 
 
 -Cal son os motivos da 
modificación do horario da 
Biblioteca de Estudos Locais? 
 
-Se o motivo son as baixas 
circunstanciais do persoal da 
Biblioteca, por que non se 
procede  á súa contratación de 
xeito similar ao indicado nos 
exemplos anteriores? 
 
-Cando prevé restablecer o 
Goberno municipal o horario 
orixinal? Ou contempla o horario 
actual como definitivo?  
 
Sétima.- Pregunta escrita sobre a 
reordenación do tráfico na 
contorna dos Cantóns tras o 
peche do tráfico en superficie na 
zona da Mariña. 
 
 
-Ten o Goberno municipal 
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estudado a posibilidade, de 
maneira provisional, e co obxecto 
de dar solución puntual a estas 
retencións, cambiar o sentido da 
circulación da avenida dos 
Xardíns de Méndez Núñez para 
facilitar a incorporación aos 
Cantóns co obxecto de 
desconxestionar o tráfico de saída 
do barrio de Monte Alto? 
 
-Se ten estudado esta posibilidade, 
vaise aplicar o cambio de sentido 
á avenida dos xardíns de Méndez 
Núñez? Cando? 
 
 
-Se non a ten estudado esta 
posibilidade, por que non o fixo? 
 
- Se non se vai aplicar un cambio 
de sentido para este tramo viario, 
podería o Goberno municipal 
explicar o por que? 
 
Octava.- Pregunta escrita sobre  
el desplazamiento de efectivos 
de  la Policía Local a una 
exhibición motociclista a la 
ciudad de Palencia. 
 
-Que tipo de cobertura ten este 
accidente? 
 
-Quen autorizou este 
desprazamento de efectivos da 
Policía Local da Coruña? Con que 
obxecto? 
 
-Quen se vai facer cargo dos 

estudado a posibilidade, de 
maneira provisional, e co obxecto 
de dar solución puntual a estas 
retencións, cambiar o sentido da 
circulación da avenida dos 
Xardíns de Méndez Núñez para 
facilitar a incorporación aos 
Cantóns co obxecto de 
desconxestionar o tráfico de saída 
do barrio de Monte Alto? 
 
-Se ten estudado esta 
posibilidade, vaise aplicar o 
cambio de sentido á avenida dos 
xardíns de Méndez Núñez? 
Cando? 
 
-Se non a ten estudado esta 
posibilidade, por que non o fixo? 
 
- Se non se vai aplicar un cambio 
de sentido para este tramo viario, 
podería o Goberno municipal 
explicar o por que? 
 
Oitava.- Pregunta escrita sobre o 
desprazamento de efectivos da 
Policía Local a unha exhibición 
motociclística á cidade de 
Palencia. 
 
-Que tipo de cobertura ten este 
accidente? 
 
-Quen autorizou este 
desprazamento de efectivos da 
Policía Local da Coruña? Con 
que obxecto? 
 
-Quen se vai facer cargo dos 
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gastos deste desprazamento? 
 
-Os vehículos empregados nesta 
exhibición pertencen ao parque 
móbil do Concello da Coruña? 
 
-De pertencer os vehículos 
empregados neste evento ao 
parque móbil do Concello da 
Coruña, quen se vai facer cargo 
dos gastos ocasionados polos 
desperfectos producidos derivados 
do accidente? 
 
-Quen era a persoa responsábel da 
expedición municipal? En que 
calidade ou representación? 
 
Novena.-  Pregunta escrita 
sobre  el cese de la expedición de 
las Tarjetas Millenium no 
Fórum Metropolitano. 
 
- Por que se trasladou este servizo 
desde o Fórum Metropolitano  ás 
dependencias da estación de 
autobuses? 
 
- Se o Goberno municipal entende 
que este traslado obedece a unha 
centralización do servivo debido á 
proximidade entre as 
dependencias que existen no 
Fórum Metropolitano  e as 
dependencias da estación de 
autobuses, estudouse a 
posibilidade de habilitar  outras 
dependencias máis separadas  
entre si para facilitar  o acceso á 
expedición e tramitación? 

gastos deste desprazamento? 
 
-Os vehículos empregados nesta 
exhibición pertencen ao parque 
móbil do Concello da Coruña? 
 
-De pertencer os vehículos 
empregados neste evento ao 
parque móbil do Concello da 
Coruña, quen se vai facer cargo 
dos gastos ocasionados polos 
desperfectos producidos 
derivados do accidente? 
 
- Quen era a persoa responsable 
da expedición municipal? En que 
calidade ou representación? 
 
Novena.- Pregunta escrita sobre 
o cese da expedición das 
Tarxetas Millenium no Fórum 
Metropolitano. 
 
- Por que se trasladou este servizo 
desde o Fórum Metropolitano  ás 
dependencias da estación de 
autobuses? 
 
- Se o Goberno municipal entende 
que este traslado obedece a unha 
centralización do servivo debido á 
proximidade entre as 
dependencias que existen no 
Fórum Metropolitano  e as 
dependencias da estación de 
autobuses, estudouse a 
posibilidade de habilitar  outras 
dependencias máis separadas  
entre si para facilitar  o acceso á 
expedición e tramitación? 
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-Tomouse en consideración o 
habilitar outras dependencias 
noutro barrio ou noutra zona da 
cidade antes de centralizar este 
servizo? 
 
-Ten o Goberno municipal 
estudado a posibilidade de 
habilitar outras dependencias para 
a expedición da tarxeta Millenium 
noutras zonas da cidade? 
 
 
- Considera o Goberno municipal 
axeitados os horarios actuáis para 
a expedición e tramitación de 
incidencias da tarxeta Millenium? 
 
 
-Ten o Goberno municipal 
estudado a posibilidade de ampliar  
o horario para facilitar a 
expedición das Tarxetas 
Millenium? De telo feito, a que 
conclusións chegou? Vaino 
ampliar? 
 
Décima.- Pregunta escrita sobre  
la colocación de un vado para el 
transporte colectivo público 
escolar en el entorno de la calle 
Monte das Moas. 
 
- Podería o Goberno municipal 
indicar se ten pensado aproveitar a 
realización destas obras para 
colocar un vao ou habilitar unha 
zona de carga e descarga que 
facilite a recollida e baixada do 
alumnado desde transportes 

-Tomouse en consideración o 
habilitar outras dependencias 
noutro barrio ou noutra zona da 
cidade antes de centralizar este 
servizo? 
 
-Ten o Goberno municipal 
estudado a posibilidade de 
habilitar outras dependencias 
para a expedición da tarxeta 
Millenium noutras zonas da 
cidade? 
 
- Considera o Goberno municipal 
axeitados os horarios actuáis 
para a expedición e tramitación 
de incidencias da tarxeta 
Millenium? 
 
-Ten o Goberno municipal 
estudado a posibilidade de 
ampliar  o horario para facilitar a 
expedición das Tarxetas 
Millenium? De telo feito, a que 
conclusións chegou? Vaino 
ampliar? 
 
Décima.-  Pregunta escrita sobre 
a colocación dun vao para o 
transporte colectivo público 
escolar na contorna da rúa 
Monte das Moas. 
 
- Podería o Goberno municipal 
indicar se ten pensado aproveitar 
a realización destas obras para 
colocar un vao ou habilitar unha 
zona de carga e descarga que 
facilite a recollida e baixada do 
alumnado desde transportes 
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colectivos público escolar? 
-Segundo as persoas que están 
realizando as obras, estas son para 
o ancheamento das beirarrúas 
mais non se ten pensado acometer 
ningunha relacionada coa 
colocación dun vao ou zona de 
carga e descarga que facilite a 
recollida e baixada do alumnado 
desde transportes colectivos 
público escolar. É certo? 
 
 
-Ten pensado o Goberno 
municipal colocar un vao ou zona 
de carga e descarga que facilite a 
recollida e baixada do alumnado 
desde transportes colectivos 
público escolar na contorna do 
CEIP Anxo da Garda, 
nomeadamente na rúa Monte das 
Moas? Para cando? 
 
- Existe algún estudo técnico que 
desaconselle a colocación na 
contorna do centro educativo dun 
vao ou zona de carga e descarga 
que facilite a recollida e baixada 
do alumnado desde transportes 
colectivos público escolar? 
 
- Por outra banda, considera o 
Goberno municipal que as obras 
de levantamento das beirarrúas 
deben facerse no horario de 
entrada de alumnado coas 
dificultades de mobilidade que 
conlevan e deixando o acceso ao 
centro que se observa nas imaxes 
aportadas? 

colectivos público escolar? 
-Segundo as persoas que están 
realizando as obras, estas son 
para o ancheamento das 
beirarrúas mais non se ten 
pensado acometer ningunha 
relacionada coa colocación dun 
vao ou zona de carga e descarga 
que facilite a recollida e baixada 
do alumnado desde transportes 
colectivos público escolar. É 
certo? 
 
-Ten pensado o Goberno 
municipal colocar un vao ou zona 
de carga e descarga que facilite a 
recollida e baixada do alumnado 
desde transportes colectivos 
público escolar na contorna do 
CEIP Anxo da Garda, 
nomeadamente na rúa Monte das 
Moas? Para cando? 
 
- Existe algún estudo técnico que 
desaconselle a colocación na 
contorna do centro educativo dun 
vao ou zona de carga e descarga 
que facilite a recollida e baixada 
do alumnado desde transportes 
colectivos público escolar? 
 
- Por outra banda, considera o 
Goberno municipal que as obras 
de levantamento das beirarrúas 
deben facerse no horario de 
entrada de alumnado coas 
dificultades de mobilidade que 
conlevan e deixando o acceso ao 
centro que se observa nas imaxes 
aportadas? 
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Preguntas escritas presentadas 
por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-
PSOE) 
 
Primera.- Pregunta escrita 
sobre las declaraciones y 
opiniones del asesor del alcalde. 
 
1. ¿Conoce el señor Ferreiro las 
declaraciones efectuadas por su 
mano derecha en el Encuentro 
denominado “El asalto 
institucional, luces y sombras 10 
meses después”? Si es así, 
¿Comparte el señor Ferreiro las 
descalificaciones realizadas por el 
señor Martínez dirigidas a los 
partidos de la oposición 
municipal? 
 
2. ¿Comparte el señor Ferreiro las 
afirmaciones hechas por su mano 
derecha relativas al funcionariado 
que “también es orco” porque no 
es afín a la Marea? ¿Han hecho 
llegar esta impresión a la Junta de 
Personal o al Comité que 
representan a los trabajadores? 
 
3. ¿Tiene conocimiento el señor 
Ferreiro de casos concretos de 
deslealtad o falta a sus funciones y 
obligaciones por parte de algún o 
alguna empleado público 
municipal, desde su llegada a la 
Alcaldía? Si es así, ¿qué medidas 
ha tomado o piensa tomar? Si no 
es así, ¿a qué orcos se refiere el 
señor Martínez? 

Preguntas escritas presentadas 
polo Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) 
 
 
Primeira.- Pregunta escrita sobre 
as declaracións e opinións do 
asesor do alcalde. 
 
1. Coñece o señor Ferreiro as 
declaracións efectuadas pola súa 
man dereita no Encontro 
denominado “O asalto 
institucional, luces e sombras 10 
meses despois”? Se é así, 
Comparte o señor Ferreiro as 
descualificacións realizadas polo 
señor Martínez dirixidas aos 
partidos da oposición municipal? 
 
 
2. Comparte o señor Ferreiro as 
afirmacións feitas pola súa man 
dereita relativas ao funcionariado 
que “tamén é orco” porque non é 
afín á Marea? Fixeron chegar 
esta impresión á Xunta de Persoal 
ou ao Comité que representan aos 
traballadores? 
 
3. Ten coñecemento o señor 
Ferreiro de casos concretos de 
deslealdade ou falta ás súas 
funcións e obrigacións por parte 
dalgún ou algunha empregado 
público municipal, desde a súa 
chegada á Alcaldía? Se é así, que 
medidas tomou ou pensa tomar? 
Se non é así, a que orcos refírese 
o señor Martínez? 
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4. ¿Comparte el señor Ferreiro la 
opinión de que aquel personal 
funcionario que no respalda las 
propuestas de la Marea o no se 
sienten identificadas con ellas son 
desleales al Gobierno?  
 
5. ¿Ha detectado el señor Ferreiro 
casos de deslealtad a la 
Corporación? ¿Cuáles? 
 
6. ¿Cree el señor Ferreiro que para 
el adecuado funcionamiento de la 
institución y un servicio público 
de calidad el personal funcionario 
ha de sentirse identificado con el 
gobierno local? 
 
7. ¿Comparte el señor Ferreiro las 
afirmaciones de su asesor respecto 
al movimiento vecinal de la 
ciudad? 
 
8. ¿Cree el señor Ferreiro que las 
entidades vecinales de la ciudad 
están “tomadas” por los partidos 
políticos de la oposición? 
 
9. ¿Cree el señor Ferreiro que las 
personas que participan en las 
entidades vecinales no deben tener 
militancia política? Si es así, ¿esta 
opinión alcanza también al 
restante tejido social o sólo al 
vecinal? ¿Cree el señor Ferreiro 
que tampoco deben participar en 
política las personas que militan 
en entidades ambientales, 
culturales, animalistas, feministas 
o en los sindicatos? ¿Cree el señor 

4. Comparte o señor Ferreiro a 
opinión de que aquel persoal 
funcionario que non apoia as 
propostas da Marea ou non 
senten identificadas con elas son 
desleais ao Goberno?  
 
5. Detectou o señor Ferreiro 
casos de deslealdade á 
Corporación? Cales? 
 
6. Cre o señor Ferreiro que para 
o adecuado funcionamento da 
institución e un servizo público de 
calidade o persoal funcionario ha  
de sentirse identificado co 
goberno local? 
 
7. Comparte o señor Ferreiro as 
afirmacións do seu asesor 
respecto ao movemento veciñal da 
cidade? 
 
8. Cre o señor Ferreiro que as 
entidades veciñais da cidade 
están “tomadas” polos partidos 
políticos da oposición? 
 
9. Cre o señor Ferreiro que as 
persoas que participan nas 
entidades veciñais non deben ter 
militancia política? Se é así, esta 
opinión alcanza tamén ao restante 
tecido social ou só ao veciñal? 
Cre o señor Ferreiro que 
tampouco deben participar en 
política as persoas que militan en 
entidades ambientais, culturais, 
animalistas, feministas ou nos 
sindicatos? Cre o señor Ferreiro 
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Ferreiro que no deben participar 
en política o sí pueden hacerlo en 
el caso de que sea en una 
organización que sea de la Marea 
Atlántica o En Marea? 
 
10. ¿Cree el señor Ferreiro que los 
alcaldes elegidos por mayoría 
absoluta gozan de legitimidad 
democrática? Si es así, ¿cree el 
señor alcalde que la denominación 
de “caudillo” de un alcalde que 
obtuvo cinco mayorías absolutas 
en la ciudad es afortunada y 
respetuosa con los ciudadanos? 
¿Cree que el señor Martínez 
debería pedir disculpas a los 
coruñeses y las coruñesas que 
mayoritariamente otorgaron su 
confianza a Francisco Vázquez en 
cinco ocasiones consecutivas? 
 
11. ¿Cree el señor Ferreiro que su 
elección tiene mayor legitimidad 
democrática que la del señor 
Vázquez? Si el señor Ferreiro 
creyese que ambos alcaldes son 
legítimos, ¿es el señor Ferreiro un 
caudillo? 
 
12. El señor Martínez participó en 
el evento en cuestión ¿en calidad 
de qué? ¿Fue como Jefe de 
Gabinete, como asesor, como 
militante de la Marea Atlántica, 
como periodista? 
 
13.¿Cuántos desplazamientos 
costeados por el erario, fuera de 
Galicia, ha efectuado el señor 

que non deben participar en 
política ou si poden facelo no 
caso de que sexa nunha 
organización que sexa da Marea 
Atlántica ou En Marea? 
 
10. Cre o señor Ferreiro que os 
alcaldes elixidos por maioría 
absoluta gozan de lexitimidade 
democrática? Se é así, cre o señor 
alcalde que a denominación de 
“caudillo” dun alcalde que obtivo 
cinco maiorías absolutas na 
cidade é afortunada e respectuosa 
cos cidadáns? Cre que o señor 
Martínez debería pedir desculpas 
aos coruñeses e as coruñesas que 
maioritariamente outorgaron a 
súa confianza a Francisco 
Vázquez en cinco ocasións 
consecutivas? 
 
11. Cre o señor Ferreiro que a 
súa elección ten maior 
lexitimidade democrática que a 
do señor Vázquez? Se o señor 
Ferreiro crese que ambos os 
alcaldes son lexítimos, é o señor 
Ferreiro un caudillo? 
 
12. O señor Martínez participou 
no evento en cuestión en calidade 
de que? Foi como Xefe de 
Gabinete, como asesor, como 
militante da Marea Atlántica, 
como xornalista? 
 
13.Cantos desprazamentos 
custeados polo erario, fóra de 
Galicia, efectuou o señor 
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Martínez en el presente año? ¿A 
dónde?, ¿con qué motivo? En caso 
de haber sido abonados por el 
Presupuesto Municipal, ¿a cargo 
de qué partidas? 
 
14.¿Cuántos desplazamientos 
costeados por el erario han 
realizado en este año los 
miembros del Gobierno local 
fuera de A Coruña? ¿A dónde? 
¿Con qué motivo? 
 
15.¿Cuántos desplazamientos 
costeados por el erario han 
realizado en este año miembros 
del personal directivo y 
funcionariado municipal? ¿A 
dónde? ¿Con qué motivo? 
 
16.¿Cuántos desplazamientos 
costeados por el erario han 
realizado en este año miembros 
del personal eventual de confianza  
municipal? ¿A dónde? ¿Con qué 
motivo? ¿A cargo de qué partida 
se costearon dichos 
desplazamientos? 
 
17.¿Tiene previsto el señor 
Ferreiro exigir a su mano derecha 
que se disculpe ante los miembros 
del Pleno, el funcionariado, el 
tejido social y los medios de 
comunicación de la ciudad? 
 
Segunda.- Pregunta escrita 
sobre movilidad. 
 
1.-Existen aún paradas de 

Martínez neste ano? Onde?, con 
que motivo? En caso de ser 
abonados polo Orzamento 
Municipal, a cargo de que 
partidas? 
 
14.Cantos desprazamentos 
custeados polo erario realizaron 
neste ano os membros do 
Goberno local fora da Coruña? 
Onde? Con que motivo? 
 
 
15.Cantos desprazamentos 
custeados polo erario realizaron 
neste ano membros do persoal 
directivo e funcionariado 
municipal? Onde? Con que 
motivo? 
 
16.Cantos desprazamentos 
custeados polo erario realizaron 
neste ano membros do persoal 
eventual de confianza  municipal? 
Onde? Con que motivo? A cargo 
de que partida custeáronse os 
devanditos desprazamentos? 
 
 
17. Ten previsto o señor Ferreiro 
esixir á súa man dereita que se 
desculpe ante os membros do 
Pleno, o funcionariado, o tecido 
social e os medios de 
comunicación da cidade? 
 
Segunda.- Pregunta escrita sobre 
mobilidade. 
 
1.-Existen aínda paradas de 
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autobuses sin plataformas de 
aproximación al bus que dificultan 
la subida al vehículo tanto de las 
personas mayores y como las 
personas con movilidad reducida.  
¿Cuándo piensa el gobierno 
municipal ampliar estas 
plataformas en las paradas de 
autobuses? 
  
2.- Es habitual que los autobuses 
arranquen antes de que las 
personas estén debidamente 
sentadas en los vehículos. Lo que 
es especialmente peligroso para 
las personas mayores y con 
movilidad reducida.  La respuesta 
a los usuarios desde la compañía 
de transportes es que deben 
cumplir unos horarios. ¿Cree el 
gobierno municipal que debe  
anteponer  la frecuencia horaria a 
costa de la seguridad de los 
usuarios del transporte público 
urbano? 
 
Tercera.- Pregunta escrita sobre 
los daños en la obra de La 
Marina 
 
1.- A la vista de las fotografías 
que se adjuntan, ¿Es conocedor de 
los daños que sufre ya el 
mobiliario urbano de la avenida 
de La Marina? 
 
2.-¿Ha recepcionado el 
Ayuntamiento esta obra? Si es así, 
¿tiene previsto proceder a la 
reparación de los daños sufridos 

autobuses sen plataformas de 
aproximación ao bus que 
dificultan a subida ao vehículo 
tanto das persoas maiores e como 
as persoas con mobilidade 
reducida.  Cando pensa o 
goberno municipal ampliar estas 
plataformas nas paradas de 
autobuses? 
  
2.- É habitual que os autobuses 
arrinquen antes de que as persoas 
estean debidamente sentadas nos 
vehículos. O que é especialmente 
perigoso para as persoas maiores 
e con mobilidade reducida.  A 
resposta aos usuarios desde a 
compañía de transportes é que 
deben cumprir uns horarios. Cre 
o goberno municipal que debe  
antepoñer  a frecuencia horaria á 
conta da seguridade dos usuarios 
do transporte público urbano? 
 
 
 
Terceira.- Pregunta escrita sobre 
os danos na obra da Mariña 
 
 
1.- Á vista das fotografías que se 
achegan, É coñecedor dos danos 
que sofre xa o mobiliario urbano 
da avenida da Mariña? 
 
 
2.- Recepcionou o Concello esta 
obra? Se é así, ten previsto 
proceder á reparación dos danos 
sufridos nas últimas semanas polo 
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en las últimas semanas por el 
tránsito de vehículos? 
 
3.- En caso contrario, ¿tiene 
previsto reclamar la reparación a 
la administración titular? 
 
4.- ¿Qué medidas tiene previsto 
adoptar para evitar estos 
desperfectos y cuál es la partida 
económica destinada a 
mantenimiento de esta vía 
recientemente abierta? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre  
los atascos en el túnel de la 
Marina. 
 
1.-¿Es conocedor de los 
frecuentes atascos que se 
producen a la salida del túnel de 
La Marina desde su apertura? 
 
2.-¿Qué medidas ha adoptado para 
evitar estas retenciones que se 
producen a diario? ¿Hay 
establecido algún dispositivo 
especial? Si es así, ¿en qué 
consiste? 
 
3.-¿Qué medidas piensa adoptar 
para que no se repitan estos 
atascos? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
los desperfectos del centro 
educativo María Mariño 
 
1.- ¿Es conocedor de los 
importantes desperfectos y la falta 

tránsito de vehículos? 
 
 
3.- En caso contrario, ten previsto 
reclamar a reparación á 
administración titular? 
 
4.- Que medidas ten previsto 
adoptar para evitar estes danos e 
cal é a partida económica 
destinada a mantemento desta vía 
recentemente aberta? 
 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre  
os atascos no túnel da Mariña. 
 
 
1.-É coñecedor dos frecuentes 
atascos que se producen á saída 
do túnel da Mariña desde a súa 
apertura? 
 
2.-Que medidas adoptou para 
evitar estas retencións que se 
producen a diario? Hai 
establecido algún dispositivo 
especial? Se é así, en que 
consiste? 
 
3.-Que medidas pensa adoptar 
para que non se repitan estes 
atascos? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre 
os danos do centro educativo 
María Mariño 
 
1. -É coñecedor dos importantes 
danos e a falta de persoal que 
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de personal que denuncia el 
ANPA del centro educativo María 
Mariño? ¿Se ha puesto en 
contacto con el ANPA para 
conocer de primera mano el 
problema? 
 
2.-¿Qué medidas ha adoptado para 
resolver esta situación? 
 
3.-¿Tiene prevista alguna 
actuación para atender desde el 
Ayuntamiento las necesidades del 
centro? 
 
4.-¿Estudia la posibilidad de 
trasladar este centro a otro edificio 
municipal? 
 
5.-¿Se ha dirigido a la Xunta de 
Galicia para que asuma su 
corresponsabilidad? ¿Cuál ha sido 
la respuesta? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre la 
tramitación de la tarjeta 
Millennium. 
 
1.-¿Cuáles son los motivos por los 
que se ha dejado de tramitar la 
tarjeta Millennium en el Fórum 
Metropolitano? 
 
2.-¿Es consciente de los 
inconvenientes que genera a los 
ciudadanos al reducir los centros 
de tramitación municipal de dicha 
tarjeta? 
 
3.-¿Puede ocurrir que al 

denuncia o ANPA do centro 
educativo María Mariño? Púxose 
en contacto co ANPA para 
coñecer de primeira man o 
problema? 
 
 
2.-Que medidas adoptou para 
resolver esta situación? 
 
3.-Ten prevista algunha actuación 
para atender desde o Concello as 
necesidades do centro? 
 
 
4.-Estuda a posibilidade de 
trasladar este centro a outro 
edificio municipal? 
 
5.-Dirixiuse á Xunta de Galicia 
para que asuma a súa 
corresponsabilidade? Cal foi a 
resposta? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre a 
tramitación da tarxeta 
Millennium. 
 
1.-Cales son os motivos polos que 
se deixou de tramitar a tarxeta 
Millennium no Fórum 
Metropolitano? 
 
2.-É consciente dos 
inconvenientes que xera aos 
cidadáns ao reducir os centros de 
tramitación municipal da 
devandita tarxeta? 
 
3.-Pode ocorrer que ao 
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concentrarlo en menos espacios se 
registre una sobrecarga en María 
Pita? 
 
4.-¿Tiene previsto recortar nuevos 
servicios municipales en los 
registros municipales del Fórum 
Metropolitano y Ágora? ¿Cuáles? 
¿En qué plazos? ¿Por qué 
motivos? 
 
5.-¿Es consciente de que esta 
medida supone generar nuevas 
dificultades al ciudadano en su 
relación con la administración 
pública? ¿No considera que esta 
medida es contraria a la demanda 
ciudadana de mayor agilidad en la 
atención municipal? 
 
Séptima.- Pregunta escrita 
sobre las facturas pendientes de 
abonar al Circo de Artesanos. 
 
1.-¿Cuáles son los motivos por los 
que el Ayuntamiento sigue sin 
abonar facturas al Circo de 
Artesanos por importe global de 
90.000 euros correspondientes al 
ejercicio de 2015 y que ya se 
aprobó en junta de gobierno? 
 
2.- ¿Es conocedor que este retraso 
en el abono de las facturas pone 
en riesgo la continuidad del Circo 
de Artesanos, que adeuda salarios 
de personal y otros servicios? 
 
3.- ¿Cuándo tiene previsto pagar 
estas facturas y liquidar la deuda 

concentralo en menos espazos 
rexístrese unha sobrecarga en 
María Pita? 
 
4.-Ten previsto recortar novos 
servizos municipais nos rexistros 
municipais do Fórum 
Metropolitano e Ágora? Cales? 
En que prazos? Por que motivos? 
 
 
5.-É consciente de que esta 
medida supón xerar novas 
dificultades ao cidadán na súa 
relación coa administración 
pública? Non considera que esta 
medida é contraria á demanda 
cidadá de maior axilidade na 
atención municipal? 
 
Sétima.- Pregunta escrita sobre 
as facturas pendentes de abonar 
ao Circo de Artesáns. 
 
1.-Cales son os motivos polos que 
o Concello segue sen abonar 
facturas ao Circo de Artesáns por 
importe global de 90.000 euros 
correspondentes ao exercicio de 
2015 e que xa se aprobou en 
xunta de goberno? 
 
2.-É coñecedor que este atraso no 
abono das facturas pon en risco a 
continuidade do Circo de 
Artesáns, que debe salarios de 
persoal e outros servizos? 
 
3.- Cando ten previsto pagar estas 
facturas e liquidar a débeda co 
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con el Circo de Artesanos? 
 
4.- ¿Qué planes de colaboración 
piensa mantener en este año y 
sucesivos con el Circo de 
Artesanos? ¿Qué tipo de 
colaboración y en qué 
condiciones? 
 
Octava.- Pregunta escrita sobre 
la celebración de actos de la 
Asociación Coruñesa de 
Epilepsia 
 
1.-¿Conoce la demanda de la 
Asociación Coruñesa de Epilepsia 
de un local municipal para 
desarrollar su actividad? ¿Tiene 
previsto atender esta solicitud? 
¿En qué plazo y dónde? 
 
2.-¿Tiene previsto que el 
Ayuntamiento colabore en la 
organización de los actos 
previstos para el día 24 de mayo? 
¿Es consciente de que sin local ni 
colaboración municipal se tendrá 
que suspender esta celebración? 
 
3.- ¿En que situación se encuentra 
el centro sociosanitario García-
Sabell? ¿Cuál es su estado actual? 
¿Tiene previsto reabrirlo? ¿En qué 
plazo? ¿Qué entidades tendrán su 
sede en este inmueble municipal? 
 
Preguntas escritas del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
 
Primera.- Pregunta escrita 

Circo de Artesáns? 
 
4.- Que plans de colaboración 
pensa manter neste ano e 
sucesivos co Circo de Artesáns? 
Que tipo de colaboración e en que 
condicións? 
 
 
Oitava.- Pregunta escrita sobre a 
celebración de actos da 
Asociación Coruñesa de 
Epilepsia 
 
1.-Coñece a demanda da 
Asociación Coruñesa de Epilepsia 
dun local municipal para 
desenvolver a súa actividade? Ten 
previsto atender esta solicitude? 
En que prazo e onde? 
 
2.-Ten previsto que o Concello 
colabore na organización dos 
actos previstos para o día 24 de 
maio? É consciente de que sen 
local nin colaboración municipal 
terase que suspender esta 
celebración? 
 
3.- En que situación se atopa o 
centro sociosanitario García-
Sabell? Cal é o seu estado actual? 
Ten previsto reabrilo? En que 
prazo? Que entidades terán a súa 
sede neste inmoble municipal? 
 
Preguntas escritas do Grupo 
Municipal do Partido Popular 
 
Primeira.- Pregunta escrita sobre 
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sobre el Complejo polideportivo 
del Castrillón. 
 
1.- ¿Cuál es la justificación de los 
cambios en el proyecto del 
polideportivo del Castrillón? 
 
2.-¿Han explicado ustedes a los 
vecinos que el retraso en la 
finalización de dicho complejo es 
imputable únicamente a ustedes? 
 
 
3.- ¿Bajo qué criterios han hecho 
las modificaciones en dicha 
instalación? 
 
4.-¿Con quién han consultado 
dichos cambios? ¿Con qué 
entidades o representantes del 
barrio? ¿Con todos los autorizados 
y legalmente constituidos?  
 
5.- Si no es así, ¿Por qué no se 
han invitado a todos los colectivos 
y asociaciones presentes en el 
barrio? ¿Existe algún trato de 
favor por parte de ustedes en este 
caso? ¿Mantienen también la 
exclusión de colectivos en esta 
materia? 
 
6.- ¿Por qué no han informado de 
estos cambios a los consejeros de 
EMVSA, como gestora del 
proyecto? 
 
Segunda.- Pregunta escrita 
sobre programa embárriate. 
 

o Complexo polideportivo do 
Castrillón. 
 
1.- Cal é a xustificación dos 
cambios no proxecto do 
polideportivo do Castrillón? 
 
2.-Explicaron vostedes aos 
veciños que o atraso na 
finalización do devandito 
complexo é imputable unicamente 
a vostedes? 
 
3.- Baixo que criterios fixeron as 
modificacións na devandita 
instalación? 
 
4.-Con quen consultaron os 
devanditos cambios? Con que 
entidades ou representantes do 
barrio? Con todos os autorizados 
e legalmente constituídos?  
 
5.- Se non é así, Por que non se 
convidaron a todos os colectivos e 
asociacións presentes no barrio? 
Existe algún trato de favor por 
parte de vostedes neste caso? 
Manteñen tamén a exclusión de 
colectivos nesta materia? 
 
 
6.- Por que non informaron destes 
cambios aos conselleiros de 
EMVSA, como xestora do 
proxecto? 
 
Segunda.- Pregunta escrita sobre 
programa embárriate. 
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1.- ¿Cuál es el coste del programa 
“Embárriate”, anunciado por la 
concejalía de Xustiza Social, que 
sustituye a la primera quincena de 
los campamentos de verano de 
dicha concejalía y a qué partida se 
va a imputar dicho gasto? 
 
 
2.- ¿Cuántas plazas se van a 
ofertar en dicho programa?  
 
3.- Ya que dicho programa no 
contempla la posibilidad de 
comida y merienda y no existen 
los campamentos tradicionales en 
esas fechas, ¿tiene previsto algún 
recurso para aquellas familias 
vulnerables con hijos que tengan 
necesidades del recurso de 
alimentación? 
 
Tercera.-  Pregunta escrita 
sobre viviendas municipales. 
 
1.-¿De los siete pisos municipales 
que estaban vacíos a disposición 
del ayuntamiento, cuántos están 
desocupados a día de hoy? 
 
2.- De los dos pisos que fueron 
adjudicados a familias vulnerables 
como medida cautelar, ¿se 
mantiene en la actualidad esta 
medida con estas familias? 
 
3.- ¿Se les ha cobrado algún tipo 
de alquiler social por el uso de 
esos pisos? 
 

1.- Cal é o custo do programa 
“Embárriate”, anunciado pola 
concellería de Xustiza Social, que 
substitúe á primeira quincena dos 
campamentos de verán da 
devandita concellería e a que 
partida vai imputar o devandito 
gasto? 
 
2.- Cantas prazas van ofertar no 
devandito programa?  
 
3.- Xa que  o devandito programa 
non contempla a posibilidade de 
comida e merenda e non existen 
os campamentos tradicionais 
nesas datas, ten previsto algún 
recurso para aquelas familias 
vulnerables con fillos que teñan 
necesidades do recurso de 
alimentación? 
 
Terceira.-  Pregunta escrita 
sobre vivendas municipais. 
 
1.- Dos sete pisos municipais que 
estaban baleiros a disposición do 
concello, cantos están 
desocupados a día de hoxe? 
 
2.- Dos dous pisos que foron 
adxudicados a familias 
vulnerables como medida 
cautelar, mantense na actualidade 
esta medida con estas familias? 
 
3.- Cobróuselles algún tipo de 
aluguer social polo uso deses 
pisos? 
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4.- En el caso de que ya no estén 
en el piso como medida cautelar, 
¿qué solución habitacional se les 
ha otorgado? 
 
5.¿En dichos pisos los gastos de 
luz, agua y comunidad corrieron a 
cargo del ayuntamiento o de los 
usuarios? 
 
6.- En caso de que fuesen a cargo 
del ayuntamiento, ¿cuál fue el 
importe de dichos recibos? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
Marathón Atlántica C42. 
 
1.- Cal é o motivo que xustifica a 
non utilización das instalacións do 
cuartel de Atocha, en canto a que 
os corredores puidesen utilizar as 
duchas como en anteriores 
edicións, toda vez que dende a 
meta ata o cuartel non haberá máis 
de 200 metros e se levaron á Casa 
da Auga? 
 
 
2.- Por qué se cambiou toda vez 
que é un prexuízo para os 
corredores e corredoras? 
 
3.- Ten constancia de que alguén 
do servizo de deportes informou 
de que as razóns disto eran de que 
estaba en obras de mantemento no 
cuartel, e que por iso non se podía 
utilizar? 
 
4.- Qué ten previsto facer dita 

4.- No caso de que xa non estean 
no piso como medida cautelar, 
que solución habitacional 
outorgóuselles? 
 
5.Nos devanditos pisos os gastos 
de luz, auga e comunidade 
correron a cargo do concello ou 
dos usuarios? 
 
6.- No caso de que fosen a cargo 
do concello, cal foi o importe dos 
devanditos recibos? 
 
Cuarta.- Pregunta escrita sobre 
Marathón Atlántica C42. 
 
1.- Cal é o motivo que xustifica a 
non utilización das instalacións 
do cuartel de Atocha, en canto a 
que os corredores puidesen 
utilizar as duchas como en 
anteriores edicións, tendo en 
conta que dende a meta ata o 
cuartel non haberá máis de 200 
metros e se levaron á Casa da 
Auga? 
 
2.- Por que se cambiou tendo en 
conta que é un prexuízo para os 
corredores e corredoras? 
 
3.- Ten constancia de que alguén 
do servizo de deportes informou 
de que as razóns disto eran de 
que estaba en obras de 
mantemento no cuartel, e que por 
iso non se podía e utilizar? 
 
4.- Que ten previsto facer a 
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concellaría para ás próximas 
edicións de carreiras e probas 
populares neste senso? 
 
5.- Por outra banda, cómo é 
posible que o coche-crono entrase 
en meta, facendo incluso que 
parase o gañador da proba? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre  
el Consejo escolar municipal. 
 
En respuesta dada por ustedes, 
han dicho que solicitaron a la 
Consellería de Cultura, Educación 
e O.U. de la Xunta de Galicia la 
designación para los miembros de 
las mesas electorales para elegir 
representantes de alumnos.  
 
 
1.- ¿Saben ustedes que el CEM es 
de competencia exclusivamente 
municipal? 
 
2.- ¿Conocen la legislación que 
existe sobre este asunto? 
 
3.- ¿Han revisado las 
instrucciones que se han hecho en 
la anterior etapa al respecto? 
 
4.- ¿Son conocedores de que el 
ayuntamiento tiene recursos 
suficientes como para divulgar 
dicha información entre toda la 
comunidad educativa, sin 
necesidad de?  
 
5.- ¿Cómo queda configurado o 

devadita concellaría para ás 
próximas edicións de carreiras e 
probas populares neste senso? 
 
5.- Por outra banda, como é 
posible que o coche-crono entrase 
en meta, facendo mesmo que 
parase o gañador da proba? 
 
Quinta.- Pregunta escrita sobre o   
Consello escolar municipal. 
 
En resposta dada por vostedes, 
dixeron que solicitaron á 
Consellería de Cultura, 
Educación e O.U. da Xunta de 
Galicia a designación para os 
membros das mesas electorais 
para elixir representantes de 
alumnos.  
 
1- .Saben vostedes que o CEM é 
de competencia exclusivamente 
municipal? 
 
2.- Coñecen a lexislación que 
existe sobre este asunto? 
 
3.- Revisaron as instrucións que 
se fixeron na anterior etapa 
respecto diso? 
 
4.- Son coñecedores de que o 
concello ten recursos suficientes 
como para divulgar a devandita 
información entre toda a 
comunidade educativa, sen 
necesidade de?  
 
5. Como queda configurado ou 
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cómo está configurado 
actualmente el CEM? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre 
expedientes disciplinarios. 
 
1.-¿Cuántos expedientes 
disciplinarios se han abierto desde 
el 13 de junio de 2015? 
 
2.-¿Cuántas informaciones 
reservadas? 
 
3.- ¿Cuáles han sido los motivos 
de cada uno? 
 
4.-  ¿Quién ha sido el instructor de 
cada uno? 
 
5.- ¿Cuáles han sido las 
conclusiones de cada uno? 
 
Séptima.- Pregunta escrita 
sobre Centenario HH Maristas 
en A Coruña. 
 
1.- ¿Cuántas cartas ha recibido el 
Alcalde de la Comisión 
Organizadora “Centenario HH 
Maristas na Coruña” y en qué 
fechas? 
 
2.- ¿Tiene previsto atender la 
petición formulada de dar el 
nombre de los Hermanos Maristas 
a una calle de la ciudad con 
motivo de la conmemoración de 
los 100 años de su presencia 
continua en la ciudad? 
 

como está configurado 
actualmente o CEM? 
 
Sexta.- Pregunta escrita sobre 
expedientes disciplinarios. 
 
1.-Cantos expedíentes 
disciplinarios abríronse desde o 
13 de xuño de 2015? 
 
2.-Cantas informacións 
reservadas? 
 
3.- Cales foron os motivos de 
cada un? 
 
4.- Quen foi o instrutor de cada 
un? 
 
5.- Cales foron as conclusións de 
cada un? 
 
Sétima.- Pregunta escrita sobre 
Centenario HH Maristas na 
Coruña. 
 
1.-Cantas cartas recibiu o alcalde 
da Comisión Organizadora 
“Centenario HH Maristas na 
Coruña” e en que datas? 
 
 
2.- Ten previsto atender a petición 
formulada de dar o nome dos 
Irmáns Maristas a unha rúa da 
cidade con motivo da 
conmemoración dos 100 anos da 
súa presenza continua na cidade? 
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3.- En caso negativo, ¿cuáles son 
las razones para no atender la 
petición? 
 
Octava.- Pregunta escrita sobre 
obras de mantenimiento de los 
CEIPs. 
 
1.-¿Qué actuaciones tienen 
previstas realizar en los CEIPs de 
la ciudad y cuándo? 
 
2.- ¿Con qué importe?  
 
3.-¿Cuándo tienen previsto que 
estén acabadas?  
 
4.- ¿Tienen prevista alguna obra 
nueva de importancia que 
estuviese ya prevista de la etapa 
de gobierno del PP? 
 
Novena.- Pregunta escrita sobre 
programas del Servicio 
Municipal de Educación. 
 
Ante los recortes, supresiones y 
exclusiones de los programas 
educativos municipales existentes 
desde la anterior etapa, en los que 
primaba la igualdad de 
oportunidades, la no exclusión y 
el tratamiento de todos los grupos 
y sectores sociales para garantizar 
la igualdad y la equidad en la 
educación, necesario principio 
para toda acción educativa: 
 
1.- ¿Cuál es la razón para que se 
suprimiesen y no se llevasen a 

3.- En caso negativo, cales son as 
razóns para non atender a 
petición? 
 
Oitava.- Pregunta escrita sobre 
obras de mantemento dos CEIPs. 
 
 
1.-Que actuacións teñen previstas 
realizar nos CEIPs da cidade e 
cando? 
 
2.- Con que importe?  
 
3.-Cando teñen previsto que 
estean acabadas?  
 
4.- Teñen prevista algunha obra 
nova de importancia que estivese 
xa prevista da etapa de goberno 
do PP? 
 
Novena. -Pregunta escrita sobre 
programas do Servizo Municipal 
de Educación. 
 
Ante os recortes, supresións e 
exclusións dos programas 
educativos municipais existentes 
desde a anterior etapa, nos que 
primaba a igualdade de 
oportunidades, a non exclusión e 
o tratamento de todos os grupos e 
sectores sociais para garantir a 
igualdade e a equidade na 
educación, necesario principio 
para toda acción educativa: 
 
1.- Cal é a razón para que se 
suprimisen e non se levasen a 
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cabo los programas que aparecen 
en la página web de educación 
como no realizados o en estudio?  
 
2.-¿Cuáles realmente van a tener 
carácter de permanencia y cuáles 
tienen decidido ya suprimir?  
 
Décima.- Pregunta escrita sobre  
la Regata Tall Ships. 
 
1.- ¿En qué punto se encuentran 
los preparativos de la Tall Ships 
para la celebración de dicho 
evento? 
 
2.- ¿Qué acuerdos necesarios 
tienen ya firmados y cuales están 
todavía sin firmar? 
 
3.- ¿Qué acciones tienen previsto 
desarrollar para potenciar dicho 
evento y para el momento de su 
estancia en la ciudad? 
 
 
4.- ¿Qué gasto comprometido 
tienen para este evento y en 
calidad de qué se conforman 
dichas partidas? 
 
Décimo primera.- Pregunta 
escrita  sobre Tarjetas 
Milenium. 
 
1.- ¿Por qué el Gobierno 
municipal ha decidido que no se 
tramiten las tarjetas Millennium 
en el registro del Fórum 
Metropolitano desde el 27 de 

cabo os programas que aparecen 
na páxina web de educación como 
non realizados ou en estudo?  
 
2.-Cales realmente van ter 
carácter de permanencia e cales 
teñen decidido xa suprimir?  
 
Décima.- Pregunta escrita sobre  
a Regata Tall Ships. 
 
1.- En que punto atópanse os 
preparativos da Tall Ships para a 
celebración do devandito evento? 
 
 
2.- Que acordos necesarios teñen 
xa asinados e cales están aínda 
sen asinar? 
 
3.- Que accións teñen previsto 
desenvolver para potenciar o 
devandito evento e para o 
momento da súa estancia na 
cidade? 
 
4.- Que gasto comprometido 
teñen para este evento e en 
calidade de que se conforman 
ditas partidas? 
 
Décimo primeira.- Pregunta 
escrita  sobre Tarxetas 
Milenium. 
 
1.- Por que o Goberno municipal 
decidiu que non se tramiten as 
tarxetas Millennium no rexistro 
do Fórum Metropolitano desde o 
27 de abril? 
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abril? 
 
2.-¿Cuántas gestiones 
relacionadas con dicha tarjeta se 
tramitaron en el Fórum en 2015? 
 
3.- ¿Y en la estación de 
autobuses? 
 
Décimo segunda.- Pregunta 
escrita sobre viaje a China de 
Alberto Lema. 
 
1.- ¿Por qué se le abonan a IFEE 
Business School los gastos de 
alojamiento, locomoción, 
manutención y desplazamientos 
en destino y otros del viaje a 
China del concejal Alberto Lema? 
 
5º.- Ruegos 
 
Pasamos agora aos rogos orais. 
 
 
Ruegos Orales del Grupo 
Municipal del  Bloque 
Nacionaslita Galego. 
 
Primero.- Ruego oral sobre el 
horario  de atención al público 
en el Centro de Planificación 
Familiar. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Solicitamos mediante este rogo 
que o Goberno Municipal esixa ao 

 
 
2.- Cantas xestións relacionadas 
coa devandita tarxeta 
tramitáronse no Fórum en 2015? 
 
3.- E na estación de autobuses? 
 
 
Décimo segunda.- Pregunta 
escrita sobre viaxe a China de 
Alberto Lema. 
 
1.- Por que se lle abonan a IFEE 
Business School os gastos de 
aloxamento, locomoción, 
manutención e desprazamentos en 
destino e outros da viaxe a China 
do concelleiro Alberto Lema? 
 
5º.- Rogos 
 
Pasamos agora aos rogos orais. 
 
 
Rogos Orais do Grupo Municipal 
do  Bloque Nacionaslita Galego. 
 
 
Primeiro.- Rogo oral sobre o 
horario  de atención ao público 
no Centro de Planificación 
Familiar. 
 
Señora Veira González 
 
Si. 
 
Solicitamos mediante este rogo 
que o Goberno Municipal esixa 
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SERGAS a  ampliación do horario 
de atención no Centro de 
Planificación Familiar, ampliando 
este horario, posibilitando a 
atención, tamén, cando menos 
máis tardes. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Rogo oral do Partido Popular  
sobre obras de mellora en San 
Pedro de Visma. 
 
Ruegos Orales del Grupo 
Municipal del Partido Popular 
 
Primero.- Ruego oral sobre  
obras de mejora  en San Pedro 
de Visma. 
 
Señora  Padín Fernández 
 
El Grupo Municipal Popular, 
presenta el siguiente ruego, para 
que atendiendo a las peticiones 
recibidas por el Grupo Popular, de 
los vecinos de San Pedro de 
Visma y con el fin de recuperar 
todo este entorno  puesto en 
marcha… 
 
A las veintiuna horas y cuarenta 
y cuatro minutos se ausenta del 
Salón de Sesiones el señor 
Mourelo Barreiro. 
 

ao SERGAS a ampliación  do 
horario de atención no Centro de 
Planificación Familiar, 
ampliando este horario, 
posibilitando a atención, tamén, 
cando menos máis tardes. 
 
Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Rogo oral do Partido Popular  
sobre obras de mellora en San 
Pedro de Visma. 
 
Rogos Orais do Grupo Municipal 
do Partido Popular 
 
Primeiro.- Rogo oral sobre  obras 
de mellora  en San Pedro de 
Visma. 
 
Señora  Padín Fernández 
 
O Grupo Municipal Popular, 
presenta o seguinte rogo, para 
que atendendo ás peticións 
recibidas polo Grupo Popular, 
dos veciños de San Pedro de 
Visma e co fin de recuperar toda 
esta contorna  posta en marcha… 
 
 
Ás vinte e unha horas e corenta e 
catro minutos auséntase do 
Salón de Sesións o señor 
Mourelo Barreiro. 
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… por el anterior gobierno 
municipal, hagan los trámites 
necesarios para que se 
acondicione el espacio enfrente 
del Centro Cívico para tener una 
plaza pública, se ejecute un vial 
de bajada desde las confluencia de 
las calles Río y Cuesta hasta la 
rotonda del Pavo Real, se arreglen 
algunas pequeñas calles  que salen 
de la vía principal que ya se 
arregló con el anterior gobierno y 
finalmente poner las aceras hasta 
la parada del bus de la 
subestación, pequeñas 
intervenciones que suponen 
grandes pasos en el  día a día de 
todos los vecinos de San Pedro de 
Visma. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Rogo oral do  Partido Popular 
sobre tramitación da Tarxeta 
Milenium no Fórum 
Metropolitano. 
 
Segundo.- Ruego oral sobre 
tramitación de la Tarjeta 
Millenium en el  Fórum 
Metropolitano. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
El Grupo Municipal Popular, 
presenta el siguiente ruego, para 
que el Alcalde rectifique y 
permita que el Fórum Municipal  

…polo anterior goberno 
municipal, fagan os trámites 
necesarios para que se 
acondicione o espazo enfronte do 
Centro Cívico para ter unha 
praza pública, execútese un viario 
de baixada desde as confluencia 
das rúas Río e Costa ata a 
rotonda do Pavo Real, arránxense 
algunhas pequenas rúas  que saen 
da vía principal que xa se 
arranxou co anterior goberno e 
finalmente poñer as beirarrúas 
ata a parada do bus da 
subestación, pequenas 
intervencións que supoñen 
grandes pasos no  día a día de 
todos os veciños de San Pedro de 
Visma. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Rogo oral do  Partido Popular 
sobre tramitación da Tarxeta 
Milenium no Fórum 
Metropolitano. 
 
Segundo.- Rogo oral sobre 
tramitación da Tarxeta 
Millenium no Fórum 
Metropolitano. 
 
Señora Freire Vázquez 
 
O Grupo Municipal Popular, 
presenta o seguinte rogo, para 
que o alcalde rectifique e permita 
que o Fórum Municipal  
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Metropolitano vuelva a tramitar 
las solicitudes de Tarjeta 
Milleniun, como se venía 
haciendo desde hace años, hasta 
finales del 27 de abril, ya que la 
decisión de suprimir este servicio 
tan demandado, perjudica a 
muchos ciudadanos. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Freire. 
 
Rogo oral do Partido Popular, 
sobre Xulio Ferreiro responda a 
las peticiones de medios 
materiales realizadas por los 
Grupos Municipales  de la 
oposición hace nueve meses. 
 
Tercero.- Ruego oral para que 
Xulio Ferreiro responda a las 
peticiones de medios materiales 
realizadas por los Grupos 
Municipales  de la oposición 
hace nueve meses. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Muchas gracias. 
 
El Grupo Municipal Popular, 
presenta el siguiente ruego: 
 
Para que el Alcalde responda a la 
petición de medios materiales de 
los Grupos Municipales de la 
Oposición, lo que no ha hecho a 
pesar de haber sido formuladas 
hace más de 9 meses, a pesar de 

Metropolitano volva tramitar as 
solicitudes de Tarxeta Milleniun, 
como viña facendo desde hai 
anos, ata finais do 27 de abril, xa 
que a decisión de suprimir este 
servizo tan demandado, prexudica 
a moitos cidadáns. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Freire. 
 
Rogo oral do Partido Popular, 
sobre Xulio Ferreiro responda as 
peticións de medios materiais 
realizadas polos Grupos 
Municipais  da oposición hai nove 
meses. 
 
Terceiro.- Rogo oral para que  
Xulio Ferreiro responda as 
peticións de medios materiais 
realizadas polos Grupos 
Municipais  da oposición hai 
nove meses. 
 
Señor Coira Andrade 
 
Moitas grazas. 
 
O Grupo Municipal Popular, 
presenta o seguinte rogo: 
 
Para que o alcalde responda á 
petición de medios materiais dos 
Grupos Municipais da Oposición, 
o que non fixo a pesar de ser 
formuladas hai máis de 9 meses, a 
pesar de dicir que xa estaban 
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decir que ya estaban resueltas, a 
pesar de habérselo recordado en 
varias Juntas de Portavoces, la 
última el uno de abril,… 
 
A las veintiuna horas y cuarenta 
y seis minutos  se ausenta del 
Salón de Sesiones la señora Cid 
Castro. 
 
… a pesar de haberlo comentado 
en diversas intervenciones en los 
Plenos, a pesar de haber 
presentados ruegos orales en los 
Plenos de noviembre de 2015, 
marzo y abril del 2016, a pesar de 
haber aprobado una moción al 
respecto en el Pleno de septiembre 
y otra en el Pleno de enero, por lo 
que la reiterada negativa al 
responder estas peticiones solo se 
puede interpretar como un intento 
de Alcalde de obstaculizar 
intencionadamente y con alevosía 
el trabajo de la oposición, por 
decirle lo que no quiere oír en 
defensa de los trabajadores 
coruñeses, ya que mientras se nos 
niegan los medios materiales a los 
Grupos de la Oposición, el 
Gobierno Municipal se ha 
autoadjudicado, al menos, 30 
teléfonos móviles, 12 ordenadores 
portátiles y 12 tabletas.  
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. 

resoltas, a pesar de lembrarllo en 
varias Xuntas de Portavoces, a 
última o un de abril,…. 
 
 
Ás vinte e unha horas e corenta e 
seis minutos  auséntase do Salón 
de Sesións a señora Cid Castro. 
 
 
…a pesar de comentalo en 
diversas intervencións nos Plenos. 
a pesar de presentar rogos orais 
nos Plenos de novembro de 2015, 
marzo e abril do 2016, a pesar de 
aprobar unha moción respecto 
diso no Pleno de setembro e outra 
no Pleno de xaneiro, polo que a 
reiterada negativa ao responder 
estas peticións só pódese 
interpretar como un intento de 
Alcalde de obstaculizar 
intencionadamente e con aleivosía 
o traballo da oposición, por 
dicirlle o que non quere oír en 
defensa dos traballadores 
coruñeses, xa que mentres se nos 
negan os medios materiais aos 
Grupos da Oposición, o Goberno 
Municipal hase autoadjudicado, 
polo menos, 30 teléfonos móbiles, 
12 computadores portátiles e 12 
tabletas.  
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. 
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Rogo oral do Partido Popular  
sobre o Centenario Hermanos 
Maristas en A Coruña. 
 
Cuarto.- Rogo oral sobre el 
Centenario Hermanos Maristas 
en A Coruña. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
Muchas gracias. 
 
El Grupo Municipal Popular, 
presenta el siguiente ruego.  
 
Para que el Alcalde entienda la 
petición formulada, mediante 
carta enviada por la Comisión 
Organizadora Centenario 
Hermanos Marístas de A Coruña, 
de dar el nombre de los Hermanos 
Maristas a una calle de la ciudad 
con motivo de la conmemoración 
durante este curso escolar de los 
cien años de su presencia continua 
en La Coruña. 
 
Ruegos escritos presentados por 
el Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego 
 
Primero.- Ruego escritos sobre 
la plaga de topos en los espacios 
verdes y zona de juegos 
infantiles del barrio de Nuevo 
Mesoiro. 
 
-Procédase ao control desta praga, 
a ser posíbel a través de medidas 
humanitarias buscando capturar ás 

Rogo oral do Partido Popular  
sobre o Centenario Irmáns 
Maristas na Coruña. 
 
Cuarto.- Rogo oral sobre o 
Centenario Irmáns Maristas na 
Coruña. 
 
Señora Canabal Pérez 
 
Moitas grazas. 
 
O Grupo Municipal Popular, 
presenta o seguinte rogo.  
 
Para que o alcalde entenda a 
petición formulada, mediante 
carta enviada pola Comisión 
Organizadora Centenario Irmáns 
Marístas da Coruña, de dar o 
nome dos Irmáns Maristas a unha 
rúa da cidade con motivo da 
conmemoración durante este 
curso escolar dos cen anos da súa 
presenza continua na Coruña. 
 
 
Rogos escritos presentados polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego 
 
Primeiro.- Rogo escrito sobre a 
praga de toupas nos espazos 
verdes e zonas de xogos infantis 
do barrio de Novo Mesoiro. 
 
 
-Procédase a control desta praga, 
a ser posible a través de medidas 
humanitarias buscando capturar 



 
 
 
 
 
 
 

- 346 - 
 

 
 

toupas vivas para trasladarlas a 
outro lugar. 
 
Segundo.- Ruego escrito para la 
retirada del contenedor situado 
en dependencias municipais de 
la ONG “HUMANA-Fundación 
Pueblo para Pueblo”. 
 
Que el Gobierno municipal 
proceda a la retirada de las 
dependencias municipales de la 
avenida Glasgow núm. 5 del 
contedor de la ONG “HUMANA-
Fundación para Pueblo”, y de 
todos aquellos, si hubiere, en 
dependencias de gestión 
municipal pública en el término 
municipal de A Coruña. 
 
Tercero.- Ruego escrito  para la 
mejora del acceso a la playa de 
la Berbiriana (conocida 
popularmente como Matadero) 
con el objeto de garantizar la 
accesibilidad.   
 
Que el Gobierno municipal, antes 
de la llegada del periodo estival, y 
del comienzo del uso masivo de 
los arenales urbanos de la ciudad, 
realice las actuaciones necesarias 
para eliminar las barreras en el 
acceso a la playa de 
Berbiriana/Matadero con el objeto 
de permitir un acceso universal y 
de acuerdo a las normas de 
accesibilidad en espacios urbanos. 
 
 

ás toupas vivas para trasladalas a 
outro lugar. 
 
Segundo.- Ruego escrito para a 
retirada do contedor situado en 
dependencias municipais da 
ONG “HUMANA-Fundación 
Pueblo para Pueblo”. 
 
Que o Goberno municipal 
proceda á retirada das 
dependencias municipais da 
avenida Glasgow núm. 5 do 
contedor da ONG “HUMANA-
Fundación para Pueblo, e de 
todos aqueles, se houber, en 
dependencias de xestión 
municipal pública no termo 
municipal da Coruña. 
 
Terceiro.- Rogo escrito  para a 
mellora do acceso á praia da 
Berbiriana (coñecida 
popularmente como Matadoiro) 
co obxecto de garantir a  
accesibilidade. 
 
Que o Goberno municipal, antes 
da chegada do periodo estival, e 
de comezo do uso masivo dos 
areais urbanos da cidade, realice 
as actuacións necesarias para 
eliminar as barreiras no acceso á 
praia de Berbiriana/Matadoiro co 
obxecto de permitir un acceso 
universal e de acordo ás normas 
de accesibilidade en espazos 
urbanos. 
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Presidencia 
 
Moi ben.  
 
Moitas grazas. Sen máis 
levantamos formalmente a Sesión  
para dar paso ao Escano Cidadán. 
 
 
No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las veintiuna horas 
y cuarenta 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.  

Presidencia 
 
Moi ben.  
 
Moitas grazas. Sen máis 
levantamos formalmente a Sesión  
para dar paso ao Escano 
Cidadán. 
 
Ó non haber máis asuntos que 
tratar, e ás vinte e unha horas e 
coarenta 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.   
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